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ADRESSENLIJST  PROVINCIALE  NOORD-BRABANTSE  DAMBOND 
 
 

VOORZITTER + LID VAN DE BONDSRAAD 
Harm van der Veen, Heunpark 2123, 5261 WC Vught. Tel. 073-6561544 
E-MAIL: hpvdveen@hotmail.com 
 

SECRETARIS  
Martien van Erp, Zwembadweg 11A, 5491 HP Sint Oedenrode. Tel. 0413-476407 
E-MAIL: mamvanerp11@kpnmail.nl 
 

PENNINGMEESTER  + Ledenadministratie. 
Ruud Arts, Eifel 25, 5706 RN Helmond. Tel. 0492-540812 / 06-10294024 
E-MAIL: ruudarts@planet.nl 

 
COÖRDINATOR JEUGDZAKEN / ALGEMEEN ADJUNCT 
Jasper Daems, Belgiëlaan 26, 5101 ZG Dongen. Tel. 0162-312601 
E-MAIL: jasper_daems@hotmail.com 
 

COÖRDINATOR TEAMWEDSTRIJDEN + PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN 
Ties Slagter, Bollenveld 1, 5235 NK ’s-Hertogenbosch. Tel. 06-11131708 
E-MAIL: ties.slagter@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Commissie Jeugdwedstrijden + Schooldammen + Diploma-consul 
Ton Sprangers, Judith Leysterplein 38, 5122 KH Rijen. Tel. 0161-850145 
E-MAIL: ton_sprangers@outlook.com 
 
 

 

Brabants Damnieuws 
Wordt voortaan alleen nog maar digitaal verstrekt. 
 
 

Bondscontributie (K.N.D.B. + P.N.D.B.) 
SENIOREN: € 46,50 per jaar 
JUNIOREN: € 29,50 per jaar 
ASPIRANTEN + PUPILLEN + WELPEN: € 21,50 per jaar 
 
 

Betalingen aan P.N.D.B. via ING-BANK 
NL 75 INGB 0701 9373 27 t.n.v. RWG Arts e/o H vd Veen inzake PNDB 
 

 
Redactie Brabants Damnieuws +  
WEBSITE P.N.D.B. + Digitaal Archief P.N.D.B. :    
www.pndb.nl  E-MAIL: webmaster@pndb.nl 

Henk van der Heijden, Cornelis Jolstraat 9, 5342 TT  Oss 
E-MAIL: hheijden@gmail.com  

mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:ton_sprangers@outlook.com
mailto:webmaster@pndb.nl
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Noord-Brabant                    P.N.D.B.  Opgericht 18-06-1922 

 
Op de voorpagina ziet u de gemeentewapens van de gemeenten, alwaar de bij de P.N.D.B. 
aangesloten damverenigingen gehuisvest zijn. Achter deze gemeentenamen noemen wij 
hieronder de huidige damverenigingen. 
 
ASTEN  - E.A.D.   ROSMALEN                   - HEIJMANS EXC. 
DONGEN   - ROMPA LEDER  St. MICHIELSGESTEL  - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - DC BRAINSPORT  St. OEDENRODE       - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG        - DV MICONE  /  T.D.V. 
OUDENBOSCH - DE VARIANT  TILBURG        - Dammend Tilburg 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF   UDEN        - D.O.G. 
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-------------------------------------------------------------------------- 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
Moet UITERLIJK  1 DECEMBER  a.s.  bij de redactie binnen zijn. 
 

Van de redactie,    Brabants-Damnieuws nieuwe stijl. 
 
Voor u ligt het derde nummer van Brabants-Damnieuws in 2017.  
En dus wens ik u hiermee ook weer veel leesplezier. 
 
Henk van der Heijden.  
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Van de voorzitter                      28 augustus 2017  
 
De opkomst voor de Algemene Ledenvergadering was lager dan gehoopt. Er 
waren naast het bestuur van de P.N.D.B. slechts 5 verenigingen 
vertegenwoordigd op 27 mei in St.-Oedenrode hetgeen officieel volgens ons 
Huishoudelijk Reglement (HR) te weinig is om besluiten te nemen. Aangezien 
onze ledenverenigingen het klaarblijkelijk wel goed vinden wat het bestuur 
doet, zullen we ons HR gaan aanpassen. De datum wordt steeds vroegtijdig 
bekend gemaakt en als een vereniging niet in staat is tenminste één lid naar de 

ALV af te vaardigen, nemen wij ons voor om ons HR op de volgende ALV hierop aan te passen. 
Omdat er maar 5 clubs aanwezig waren, hebben wij het besluit om een kortere speeltijd te hanteren 
in onze Brabantse competitie voorlopig (om het uit te proberen) voor slechts één jaar aangenomen.  
 
De diploma’s voor alle kampioenen waren dit jaar als proef gekalligrafeerd. Dat is voor een 
vriendenprijsje gebeurd, maar de mevrouw die het gedaan heeft is niet voornemens het nog eens te 
doen of er moet flink voor betaald worden. Derhalve heeft het bestuur besloten om de diploma’s 
vanaf volgend jaar te (laten) drukken. Als iemand hiervoor een goede suggestie heeft (met 
prijskaartje) kan dat aan mij of een ander bestuurslid gemeld worden.  
 
Alle verenigingen, die zich opgegeven hebben om in het nieuwe seizoen weer deel te nemen aan 
onze Brabantse competitie hebben intussen hieromtrent bericht ontvangen van de nieuwe 
wedstrijdleider Ties Slagter. Ties heeft er ook een ratinglijst bij gevoegd. Ik wil er hier toch nog maar 
eens op wijzen, dat de PNDB aan iedere deelnemer aan haar competitie of één van haar toernooien 
te allen tijde een rating toekent, dus ook als de rating bij de KNDB op nul staat. Houdt U hier bij 
eventuele onverwachte invalbeurten van een lid zonder KNDB-rating rekening mee! 
 
Ook wil ik nog maar eens het individueel bekertoernooi van de PNDB onder Uw aandacht brengen. 
Hieraan kan ieder lid van de PNDB deelnemen. Schrijft U zich massaal in! Deelname is gratis voor 
leden van de PNDB. Vorig jaar hadden we al een grote deelname, maar Ties wil dat record graag 
breken, temeer omdat de eerste ronde bij zijn eigen club is! Dus HED’ers meedoen. Ook kunt U nog 
meedoen aan het persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant. Dit kampioenschap wordt weer op 
4 zaterdagen in De Biechten gespeeld.     
 
Afgelopen zaterdag was er in Gouda een ingelaste vergadering van de Bondsraad. Op de site van de 
PNDB had ik al laten vermelden, dat het complete bestuur van de KNDB op 17 juni j.l. na een motie 
van wantrouwen was afgetreden. Een aantal ondertekenaars van deze motie is in de 
vakantieperiode heel druk bezig geweest om in eerste instantie kandidaten voor een nieuw bestuur 
van de KNDB te vinden. Dat bleek nog niet erg mee te vallen. Gelukkig is er zaterdag j.l. wel een 
nieuwe voorzitter benoemd: Ebbo de Jong. Ebbo zal samen met de demissionaire penningmeester 
Jeanine van der Horst, die aangegeven heeft beschikbaar te zijn in een nieuw bestuur en 
bondsraadslid Frans de Jonge, die zich eveneens kandidaat gesteld heeft, met een voordracht voor 
een geheel nieuw Bondsbestuur komen in de Bondsraadsvergadering van 4 november aanstaande. 
Ebbo heeft een paar keer gezegd dat hij vooral vooruit wil kijken. Dat is positief voor de Dambond. 
Kunnen we misschien weer groeien, zeker als we er samen onze schouders onder zetten. De 
vacatures in de Bondsraad (Groningen en Overijssel) zijn weer ingevuld, waardoor we nu op 18 
bondsraadsleden zitten. De opkomst was deze keer prima! Er waren nog 3 personen met vakantie, 
maar de rest was allemaal aanwezig. En veel publiek…  
 
Tot slot wens ik iedereen een zeer fraai en vooral sportief nieuw damseizoen toe.  
Tot ziens ergens in onze provincie! 
Harm van der Veen 



  

- 5 - 

 

Nagekomen Damnieuws. Het West Brabants kampioen dammen. 
 
Het damkampioenschap is gehouden op maandag 6 februari. De wethouder heeft de opening 
verricht. Er zijn zeven ronden gespeeld, steeds op maandagen; alleen maandag 27 februari 
was er geen ronde i.v.m. carnaval. De sluiting en prijsuitreiking van dit toernooi was op 
maandag 3 april. Ook hier was de wethouder , Dhr. J. Paantjens ,  aanwezig. Op deze avond 
werd ook het snel damkampioenschap gespeeld. 
 
Na zeven speelrondes heeft Jan de Wolf uit Zegge het West Brabants damkampioenschap op 
zijn naam kunnen schrijven. In de eerste klasse behaalde Gerrit Houterman uit Rucphen de 
titel. De zevende en laatste ronde kende in de hoofdklasse een spannend verloop. Zowel 
Franklin Denissen als Jan de Wolf hadden uit 6 wedstrijden 10 punten gehaald en streden in de 
laatste ronde om het kampioenschap. Franklin speelde tegen maître de federation  feminin, 
Daniella de Vos. In een uiterste poging om een winststelling te bereiken, wilde hij een 
doorbraak forceren. Dit kostte echter een schijf en een doorbraak kwam er niet, waarna 
Daniella de partij naar zich toe trok. 
Jan de Wolf had tegen de kampioen van vorig jaar, Dennis van der Ploeg, een schijf winst 
geforceerd. Deze partij liep echter toch remise, hetgeen wel voldoende was voor het 
kampioenschap. Adriaan Hoogendoorn werd in de hoofdklasse knap derde. 
In de eerste klasse speelde Gerrit Houterman een degelijke remise tegen Ad Vervoort jr., wat 
genoeg was voor het kampioenschap in de eerste klasse. Ad Vervoort jr. speelde, net als 
nummer twee, Richard Mertens, een goed toernooi. De bovenste drie spelers verloren geen 
enkele partij. 
De uitslagen van de zevende ronde: 

Daniella de Vos- Franklin Denissen 2-0 
Adriaan Hoogendoorn- Rob van Lien 2-0 
Harrie Roodenburg-Roland Coray  1-1 
Jan de Wolf- Dennis van der Ploeg 1-1 
John Abelshausen- Ad Vervoort sr. 0-2 

Eindstand hoofdklasse: 
1. Jan de Wolf    7-11 
2. Franklin Denissen   7-10 
3. Adriaan Hoogendoorn  7-9 
4. Dennis van der Ploeg  7-8 
5. Daniella de Vos   7-8 
6. John Abelshausen   7-6 
7. Roland Coray   7-6 
8. Rob van Lien    7-4 
9. Harrie Roodenburg   7-4 
10. Ad Vervoort sr.   7-4 

De uitslagen in de eerste klasse: 
Ad Finders- Walter Heeren   0-2 
Gerrit Houterman- Ad Vervoort jr.  1-1 
Piet Suykerbuyk- Richard Mertens 1-1 
Marco Mies- Dummy   2-0 

Eindstand in de eerste klasse: 
1. Gerrit Houterman   7-12 
2. Richard Mertens   7-10 
3. Ad Vervoort jr.   7-9 
4. Walter Heeren   7-8 
5. Marco Mies    7-7 
6. Piet Suykerbuyk   7-6 
7. Ad Finders    7-4 
8. Dummy    7-0 
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Hierbij ook nog een verslag van het snel damkampioenschap van West-Brabant dat in 
Oudenbosch t.g.v. het 50-jarig bestaan van De Variant is georganiseerd. 
Dit snel damkampioenschap was tevens de afsluiting van het damkampioenschap van West-
Brabant. Hopelijk kunnen de activiteiten dit jaar een impuls vormen voor het dammen in West-
Brabant. 
 
In De Postduif in Oudenbosch is het damkampioenschap van West-Brabant afgesloten met de 
prijsuitreiking en het snel damkampioenschap. Dit eerste toernooi in 2017 ter gelegenheid van 
het 50 jarig bestaan van damvereniging De Variant was een sfeervol toernooi, waarbij vooral in 
de hoofdklasse de spanning tot de laatste ronde te snijden was. 
De prijsuitreiking werd verricht door wethouder J. Paantjens, die de eerste drie prijswinnaars in 
de hoofdklasse en de eerst drie prijswinnaars in de eerste klasse een oorkonde en een 
enveloppe met inhoud overhandigde. 
Hierna volgde het snel damkampioenschap van West-Brabant. Er werden zeven ronden 
gespeeld. In de hoofdklasse werd het Zwitsers systeem gehanteerd o.l.v. wedstrijdleider  
Fré Vanderfeesten. 
In de eerste klasse werd een enkele ronde gespeeld, waarbij iedereen elkaar ontmoette. 
 
De eindstand van het snel damkampioenschap in de hoofdklasse: 

1. Aart Slager   7-11 

2. Adriaan Hoogendoorn 7-9 

3. Jan de Wolf   7-9 

4. Rob van Lien   7-9 

5. Jan van Beeck  7-9 

6. Fré Vanderfeesten  7-8 

7. Franklin Denissen  7-8 

8. Han van der Velde   7-7 

9. Daniella de Vos  7-6 

10. Ron Jongejan  7-3 

11. Roland Coray  7-3 

12. Harry Roodenburg  7-2 

De eindstand van het snel damkampioenschap  
in de eerste klasse: 

1. Gerrit Houterman  6-11 

2. Walter Heeren  6-10 

3. Richard Mertens  6-6 

4. Ad Vervoort jr.  6-6 

5. Jan van den Ouden  6-4 

6. Piet Suykerbuyk  6-4 

7. Marco Mies   6-1 

 
Jan de Wolf, wnd. Voorzitter De Variant. 
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Bijgaand de informatie, die beschikbaar was, voor de Jaarvergadering van de PNDB op 
zaterdag 27 mei 2017. 
Bijgevoegd zijn, het Jaarverslag van de secretaris, het financieel verslag van de 
penningmeester alsmede de verslagen van de kascontroleurs.  
Overzicht jeugdzaken 2016-2017. De notulen van de jaarvergadering van 2016 zijn helaas 
niet uitgebracht door de notulist. In de plaats daarvan is een beknopt verslag 
opgenomen dat, toentertijd, door Lei Janssen is opgesteld voor EAD en HSDV. 
 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE PNDB OP 21 MEI 2016     
 
- Jo Peeters was er namens E.A.D. Asten 
- Lei Janssen namens H.S.D.V., Helden 
 
Als bijlage een kort verslag van de vergadering van de PNDB op 21 
mei 2016. 
Volgens mij heb ik zo de belangrijkste punten even weergegeven. 
De notulen hiervan komen nog wel van het bestuur van de PNDB. 
 
Wat naar voren kwam, was de wisseling van de wacht bij het penningmeesterschap. 
Piet van den Broek was genoodzaakt om reeds per 1 januari 2016 zijn functie neer teleggen 
Hiervoor heeft Ruud Arts deze taak op zich genomen. 
Hij werd in deze vergadering van 21-5-2016 dan ook officieel benoemd tot bestuurslid. 
Door deze wisseling en voor besparing van kosten is er nu een rekening bij de ING i.p.v. Rabo. 
Dit is een persoonlijke rekening . 
 
Kascontrolecommissie: D.O.G is aftredend 
Hiervoor in de plaats komt nu De Schijf uit Roosendaal. 
 
BONDSRAAD: alle leden moeten nu dit jaar aftreden en kunnen zich weer beschikbaar stellen 
H.v.d. Veen is beschikbaat namens de PNDB. 
Besproken in de Bondsraad is o.a.: 
Vooruitspelen is afgeschaft. 
Er zijn nog geen regels voor speelgerechtigheid voor te laag uitkomen. 
b.v. iemand met een hoge rating komt uit in het 4e. team van een vereniging, wordt opgegeven voor dit 
team bij de samenstelling bij de Nationale Competitie. Dit is toegestaan, maar geeft sportief wel een 
nare bijsmaak. 
Combinatie-teams zijn nog niet toegestaan in de 1e. klasse Nat. Competitie 
 
WEDSTRIJDZAKEN; 
Brabants Kampioenschap ( persoonlijk) op 4 zaterdagen 
Persoonlijke Bekerkampioenschappen begint op 22 september 
Bondskompetitie PNDB weer met twee groepen. 
Meespelen voor twee verenigingen is toegestaan, maar wel van te voren melden. 
(Dit is tegen de regels van de KNDB) 
Brabant-Cup komende seizoen bij TDV, weer inclusief VOS-toernooi op laatste avond 
Hierbij komen dan niet meer twee spelers van dezelfde vereniging tegen elkaar, dus geen wedstrijd 
tussen b.v. een spelers van EAD 1 tegen een speler van EAD 2. 
 
BRABANTS DAMNIEUWS:  2 KEER PER JAAR 
eventueel een nieuwsbrief per maand, met de actuele informatie (per mail) 
BESTUUR: Ruud Arts en Jasper Daems zijn gekozen in het bestuur. 
 
RONDVRAAG; 
De Variant bestaat 50 jaar in 2017. Hier zijn meerdere activiteiten gepland, 
o.a. West-Brabants Kampioenschap, kloksimukltaan en VOS-toernooi 
Graag deelname van de overige Brabantse verenigingen.                                               
 
Lei Janssen. 
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P.N.D.B. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2016 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de P.N.D.B. bestond in 2016 uit de volgende leden: 
Voorzitter:    H. van der Veen 
Secretaris:    P. Arts   
Penningmeester:   R. Arts 
Coördinator Jeugd:   K. van Keijzerswaard 
Coördinator Teamwedstrijden:  G. Hendricks   
Algemeen adjunct:    J. Daems 
 
Vergaderingen 
Het bestuur van de P.N.D.B. vergaderde in 2016 drie maal. 
De Jaarvergadering van de P.N.D.B. werd gehouden op 21 mei 2016.  
 
Onderscheidingen 
In 2016 werden vijf onderscheidingen uitgereikt.  
Jo van Lent, Jan van Berkel en Henk van der Heijden van Damclub DOG uit Uden evenals 
Kees Sterken en Wim van Kasteren van D’Amateurs ontvingen deze onderscheidingen 
vanwege het 40 jarig lidmaatschap van de PNDB. 
 
In memoriam 
In 2016 overleden de volgende PNDB-leden: 
 
15 mei, Kees Sterken (D’Amateurs). 12 juli, Jan van Berkel (DOG).  
27 november, Wim Goossens (RDS). 10 december, Lei Janssen (HSDV – EAD) 
 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
 
Ledenaantal 
Helaas moeten we constateren dat de dalende lijn zich sinds 2014 voortzet. 
      

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Senioren 282 258 260 266 271 261 251 259 238 229 219 

Junioren 7 7 7 7 9 7 9 10 7 3 3 

Aspiranten 5 11 7 11 11 11 6 7 9 8 4 

Pupillen 14 22 22 17 8 12 26 18 17 9 10 

Welpen 15 4 2 1 7 13 8 7 4 5 6 

TOTAAL 323 302 298 302 306 304 300 301 275 254 242 

Verenigingen 15 15 15 15 15 15 15 14 13 12 11 

 
Wedstrijdzaken 
Ook in het seizoen 2016 heeft wedstrijdleider Geert Hendricks weer de diverse wedstrijden 
georganiseerd. Zo waren er bij het Brabants kampioenschap en het bekertoernooi weer 
voldoende  deelnemers. De Brabant cup met het daarop aansluitende vos-toernooi werd 
georganiseerd door PSV in Eindhoven. 
 
Wederom waren de reacties van de deelnemers positief.  
 
Evenementen 
Voor de jeugd zijn er weer diverse wedstrijden georganiseerd waaronder het jeugdtoernooi in 
Dongen. 
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Brabants Damnieuws 
De vacature redacteur van Brabants Damnieuws is inmiddels ingevuld in de persoon van Henk 
van der Heijden. Verenigingen worden verzocht zoveel mogelijk verslagen van toernooien en 
wedstrijden aan te leveren bij Henk. 
Mede gezien de kosten is besloten om het Brabants Damnieuws vanaf 2017 alleen nog maar 
digitaal te laten verschijnen. Getracht zal worden de frequentie ook weer enigszins op te 
voeren. 
  
Bondsraad 
Harm van der Veen vertegenwoordigd de PNDB als bondsraadslid. 
      
              Peter Arts  
              Secretaris P.N.D.B. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------- 
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Het PNDB 
bestuur in de 
“oude” 
samenstelling. 
 
 
Hier nog met 
Peter en Geert. 

 

 
 
 
 

Harm van der 
Veen bedankt 
Geert Hendricks 
namens de PNDB. 

 
 
 

 
 
 
 
 

    Harm van der Veen 
bedankt Peter Arts namens de 
PNDB. 
 
Hun opvolgers zijn, Ties 
Slagter, als nieuwe 
wedstrijdleider.  
En Martien van Erp als 
nieuwe secretaris. 
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Ook zijn tijdens deze  
vergadering de vele 
prijzen uitgereikt in de 
vorm van Diploma’s.  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ton Sprangers leest zijn verslag voor, 
Overzicht jeugdzaken 2016-17. 
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PNDB   Overzicht jeugdzaken 2016-2017 
 
In seizoen 2016-2017   zijn een aantal activiteiten voortgezet, waar in de voorgaande jaren al een 
opzet van was gemaakt. Helaas zijn echter de toernooien in Eindhoven aan het begin van het 
seizoen en het kersttoernooi van HED niet doorgegaan, waardoor er nog slechts drie activiteiten 
voor de Brabantse jeugd overbleven.  
Het was moeilijk in de jaaragenda voldoende data te vinden voor de jeugdkampioenschappen, het 
sneldammen moest zelfs in twee keer worden gespeeld, waarbij ook Moederdag niet in zijn 
waarde werd gehonoreerd. 
Opnieuw zijn wel de diverse jeugd- en schooldamkampioenschappen georganiseerd. Er zijn 
wederom geen juniorenkampioenschappen georganiseerd.  
  Met de verenigingen DOG, Excelsior, Brainsport Eindhoven en Rompa Leder/D.A.M, alsmede de 
Damschool Tilburg is er nog steeds een behoorlijk aanbod van jeugdactiviteiten.  
  Dit jaar hebben we opnieuw de ladderstand gehanteerd, waardoor frequente deelnemers kans 
liepen winnaar te worden van een ladderprijs, die aan het eind van ieder toernooi werd uitgereikt 
aan de hoogst genoteerde jeugddammer. Er waren 49 (39 vorig jaar) deelnemers:18 w (13w),  
11 p (16 p),4a (4a), 0j (1j), en dit jaar 8 b (5 b).  Het is teleurstellend dat in de meeste categorieën 
significant minder deelnemers te zien zijn en dat bij een aantal toernooien ook niet alle 
jeugdafdelingen vertegenwoordigd werden. Het is lastig om de bestaande verenigingen op een 
goede manier draaiende te houden. Uitzondering is Brainsport Eindhoven, waar Yuriy Lagoda een 
grote groep jeugdigen in de damsport bekwaamt, wat dit jaar zelfs een Nederlands 
Benjaminkampioen bij de meisjes heeft opgeleverd. 
Andere resultaten zijn nog niet bekend, omdat dit weekeinde de kampioenschappen pupillen 
meisjes en welpen algemeen plaatsvinden met Brabantse deelname. 
Ook is naast Kasper Barentsen ook Casper Derks opgenomen in de landelijke CPT-selectie. Jan 
Kornilov, Lev Gilevych en Yaroslav Gilevych zijn erkende talenten uit Eindhoven, die ook in de 
landelijke selecties opereren. 
Overigens maakt Jelle van Dijk van Excelsior ook al enige jaren deel uit van de CAT. 
  Positief is de deelname van jeugdspelers in de landelijke competities, met name het 
combinatieteam van Dammend Tilburg is daarvoor een belangrijke springplank.  
De belangstelling voor de Brabantse jeugdkampioenschappen was zeer gering. Er waren slechts 
10 deelnemers (vorig jaar 21), waaronder twee aspiranten (4), vijf pupillen (9) en drie welpen (8). 
Wel deed er los van deze groep een groep van 16 benjamins mee onder hoede van Yuriy Lagoda, 
maar niet voor het kampioenschap. Wel waren 11 benjamins aanwezig bij het 
Benjaminkampioenschap van 2016. 
  Er waren slechts 2 verenigingen die de kampioenen leverden (vorig jaar vijf) te weten 
Brainschool Eindhoven (teams welpen, teams pupillen, Brabants kampioenschap pupillen, 
sneldammen benjamins), en Rompa Leder/D.A.M. (sneldammen aspiranten, pupillen en welpen, 
Brabants kampioenschap aspiranten en welpen en benjamins, teams aspiranten) Helaas was 
HED met slechts één deelnemer dit jaar aanwezig. 
In oktober hebben een pupillenteam en een welpenteam deelgenomen aan de nationale jeugd 
dam dag, deze werden resp. 3e en 2e van Nederland. Het geeft aan dat we wel een sterke 
damtop hebben in deze categorieën.  
  Op landelijk niveau werd bij de pupillen Jan Kornilov 4e van Nederland en Yaroslav Gilevych 
18e. Yuri Derks opereert vandaag in de welpenfinale, en Mirte Verheijen is actief bij de meisjes 
pupillen. Bij het NK Benjaminkampioenschap op 13 mei werd Oleksandra Chumachenko 
kampioen bij de meisjes en haalden we de plaatsen 1, 2, 3 en 5, er deden vijf jongens mee, 
waarbij Alex Poliakov verdienstelijk 4e werd. Bij de welpen meisjes werd in 2016 Alexandra 
Pechenizka mooi 4e. 
  Het schooldammen verliep weinig hoopgevend. Alleen teams uit Dongen en Rijen (een 
succesvol schooldamtoernooi aldaar met een verdubbeling van het aantal deelnemers) deden 
mee. Het team van pupillen Achterberg uit Dongen haalde als enige de finale van Nederland maar 
waren daar vrij kansloos 19e.   
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  Met alle respect voor het jeugdwerk en de inzet daarvoor heeft de nog steeds niet vervangen 
jeugdcoördinator wel wat frustraties opgelopen, als men met zo’n minimaal aantal deelnemers 
links en rechts de kampioenschappen moet organiseren. Nieuwe stimulansen zijn hard nodig. 
Gelukkig gaat Brainsport Eindhoven landelijk 2e klasse spelen en blijft het combinatieteam 
Dammend Tilburg in tact. Hopelijk leidt dit ook in de breedte tot meer deelnemers in hogere 
klassen dan de Benjaminklasse. 
 
Ton Sprangers 
24 mei 2017 

 

Verslag van de Algemene ledenvergadering, gehouden op 

27 mei 2017 

 
1. Opening 

Harm opent om 10.00u de Algemene ledenvergadering, gehouden te Sint-Oedenrode. 

Aanwezige clubs zijn: d’Amateurs, Rompa Leder D.A.M., D.O.G., Heijmans Excelsior en R.D.S. 

Afwezig met afmelding zijn: Brainsport Eindhoven en H.S.D.V. 

Een moment van stilte wordt gehouden voor: Lei Janssen (H.S.D.V. en E.A.D.), Wim Goossens (R.D.S.), 

Jo van Rijen (T.D.V.), Cees Sterken (d’Amateurs), Tiny Lammers (E.A.D.), Jan van Berkel (D.O.G.). 

 

2. Huldiging voor geleverde prestaties 

De volgende diploma’s worden uitgereikt: 

Wim van der Kooij (Heijmans Excelsior) Brabants Kampioenschap Categorie A, Ties Slagter (Heijmans 

Excelsior) Categorie B, Simon Rompa (Rompa Leder D.A.M.) Categorie C, Wiebe Cnossen (Brainsport 

Eindhoven) Categorie D, Tanya-Marie Cnossen (Brainsport Eindhoven) Dames. Individueel 

bekerkampioen: René van Oosterhout (Heijmans Excelsior). Teamwedstrijden, kampioen hoofdklasse: 

Heijmans Excelsior, kampioen eerste klasse: D.O.G. Uden, winnaar Brabant Cup: Micone. Sneldammen, 

categorie A: Toine Brouwers (Micone), categorie B: David Riupassa (R.D.S.), categorie C: Simon Rompa 

(Rompa Leder D.A.M.), categorie D: Geert Hendricks (D.O.G.), dames: Laura Timmerman (Micone) 

Jeugd sneldammen: Casper Derks (Rompa Leder D.A.M.) pupillen, Erwin Broekhoven (Rompa Leder 

D.A.M.) aspiranten, Yuri Derks (Rompa Leder D.A.M.) welpen, Oleksandra Chumachenko (Brainsport 

Eindhoven) benjamins. Regulier jeugdkampioenschap: Gijs IJpelaar (Rompa Leder D.A.M.) aspiranten, 

Jan Kornilov (Brainsport Eindhoven) pupillen, Yuri Derks (Rompa Leder D.A.M.) welpen, Alexandra 

Novikova (Brainsport Eindhoven) benjamins. Schooldammen bovenbouw: Achterberg (Dongen), 

onderbouw: St. Jozefschool (Rijen). 

Harm merkt op dat het kalligraferen van de diploma’s eenmalig was, vanaf volgend jaar zullen ze gedrukt 

worden. Het bestuur zal nog zoeken naar iemand die deze taak op zich wil nemen. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Het bestuur heeft besloten met vijf personen verder te gaan, aangezien Karst niets meer van zich heeft laten 

horen sinds de vorige Algemene Ledenvergadering. Jasper is van algemeen adjunct bestuurslid Jeugdzaken 

geworden. 

Na een lange zoektocht heeft het bestuur opvolgers gevonden voor de aftredende leden van het bestuur. 

Harm merkt op dat het lastig is om nieuwe bestuursleden te vinden. 

 

4. Notulen van de ALV PNDB d.d. 21 mei 2016 

De notulen van de vorige ledenvergadering hebben we nooit ontvangen van Karst van Keijzerswaard. 

Gelukkig hebben we een verslag van de vergadering van Lei Janssen kunnen gebruiken. Arno Bloks heeft 

als vraag hoe het met Piet van den Broek gaat. Laatste berichten zijn dat hij progressie heeft geboekt qua 

gezondheid. Verder zijn er geen opmerkingen over het verslag. 
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5. Jaarverslag van de secretaris 

Arno Bloks merkt op dat het aantal leden hard zakt. Dit is helaas een landelijke trend. Harm komt hier 

straks op terug bij het punt Bondsraad. De secretaris wordt bedankt voor het jaarverslag. 

 

6. Financieel verslag penningmeester van 2016 en begroting 2017 

Het bestuur heeft bewust wat ingeteerd op het eigen vermogen, aangezien er in een vorige 

ledenvergadering besloten was dat we voor één jaar reserve in kas moeten hebben en de reserves daar 

boven zaten. Voordeel daarvan is dat alle toernooien in Brabant vrij zijn van inschrijfgeld, wat resulteert in 

prima deelname aan de Brabantse Kampioenschappen. Ton vraagt hoe het zit met de kostenpost Brabants 

Damnieuws. Harm antwoordt dat afgelopen jaar nog een kleine post begroot was voor het Brabants 

Damnieuws, maar dat inmiddels geen papieren versie meer verschijnt. Daardoor zijn de kosten voor het 

Brabants Damnieuws ook verdwenen. Het Brabants Damnieuws verschijnt alleen nog maar digitaal. Henk 

van der Heijden maakt hier ook nog reclame voor via o.a. Facebook, waardoor we in ieder geval met de 

huidige tijd meegaan. 

De begroting voor 2017 is in lijn met die van 2016. Pieter Wijn merkt op dat het administratieve apparaat 

van de KNDB deels wordt betaald uit Topsportgelden van NOC/NSF, er lopen momenteel discussies 

binnen de Bondsraad wat het kost om over te gaan naar een vrijwilligersorganisatie (er zullen langlopende 

contracten moeten worden afgekocht). Pieter Wijn merkt nog op dat dammen kan worden erkend als 

cultureel erfgoed (waardoor veel extra gelden vrij zouden komen), en er ook nog nooit zoveel kans is 

geweest op Olympische denksporten (wat ook weer tot extra geldstromen zou leiden), dus het maken van 

keuzes is momenteel enorm lastig. Ruud wordt bedankt voor zijn verslagen. 

 

7. Verslag Kascontrolecommissie 

De kascontrole heeft dit jaar anders dan anders plaatsgevonden vanwege de grote reisafstand die de 

commissie zou moeten afleggen. Daarom is besloten dat er via digitale weg controle te laten plaatsvinden. 

De kascontrolecommissie heeft beide afzonderlijk gereageerd (Adrie van Outheusden (E.A.D.) en Cees Pot 

(de Schijf). Op voordracht van de kascontrolecommissie wordt het bestuur decharge verleend.  

 

8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Vanwege het aftreden van E.A.D. en het opheffen van PSV worden er twee leden van de kascontrole 

aangewezen, namelijk Rompa Leder D.A.M. en Dammend Tilburg. Harm spreekt nog zijn hoop uit dat 

Dammend Tilburg dan volgend jaar ook aanwezig is. 

 

9. Bondsraadzaken 

Er is een verzoek namens de FMJD binnengekomen bij de KNDB om bestuursleden aan te leveren voor de 

FMJD. De bondsraad heeft hier over opgemerkt dat het de vraag is of het bestuur weer uit louter KNDB-

leden moet bestaan. Er is verder een plan uitgevoerd om een jeugddamkamp te organiseren, waarbij een 

midweek voor de jeugd georganiseerd wordt. Rondom de WK-match zijn er aanvalsplannen van de KNDB 

gemaakt waarbij gericht wordt op boeien voor de damsport in plaats van binden. Bij de jeugd schijnt er een 

groot kaderprobleem te zijn, er zijn te weinig mensen beschikbaar om de jeugd te begeleiden. 

Zoals al reeds kort geschetst wilde de KNDB een eenmalige contributieverhoging te vragen van 5 Euro. De 

Bondsraad kwam hier tegen in verweer, hierop is besloten dat het ontstane gat voor rekening van de 

algemene reserves kwam.  

Het voorstel om tot een andere opzet van het NK te komen van Thijs van den Broek heeft het niet gehaald. 

Er was de vraag om een meer actieve rol van de KNDB te vragen bij slecht weersvoorspellingen bij de 

Nationale Competitie. 

 

10. Wedstrijdzaken 

Geert merkt op dat het Brabants Kampioenschap komend seizoen weer gehouden zal in de Biechten. Data 

zullen 23 september, 21 oktober, 18 november, 2 december. 
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Individueel bekerkampioenschap zal ook worden gehouden na recorddeelname van afgelopen seizoen (55 

deelnemers). Eerste ronde 21 september (bij Heijmans Excelsior) vanwege de huidige kampioen René van 

Oosterhout. Verenigingen mogen zich melden voor het organiseren van een volgende ronde. 

Spelers met een nul rating zullen vanaf komend seizoen een PNDB-rating krijgen die door het bestuur 

wordt ingeschat (of indien een oude KNDB-rating aanwezig is, deze rating). Deze rating zal samen met de 

verenigingssecretaris ingeschat worden. Hierdoor hopen we problemen zoals die er afgelopen seizoen 

waren te voorkomen. De Brabant Cup zal in het begin van 2018 georganiseerd worden. Waarschijnlijk in 

februari, maart en april. 

Ton merkt op dat wedstrijden soms erg laat worden en wil als speeltempo 80 min plus 30 seconde per zet 

voorstellen. Zodat partijen die langer dan 60 zetten duren wat minder lang duren. Pieter Wijn wil 

voorstellen om dan 40 minuten plus 1 minuut per zet te spelen. Bij meerderheid van stemming wordt het 

voorstel aangenomen om dit jaar als test deze speeltijd aan te houden bij doordeweekse teamwedstrijden 

(uitgezonderd de Brabant Cup) en het individuele bekertoernooi.  

 

11. Verslag jeugd afgelopen seizoen 

Ton leest het verslag voor dat hij naar het bestuur heeft opgestuurd. Het verslag zal nog aan de 

verenigingen wordt rondgestuurd zodat ze dit na kunnen lezen. Zoals al blijkt uit de laatste zinnen van het 

verslag zijn er meer deelnemers in de breedte nodig. Afgelopen seizoen zijn er maar 3 toernooien 

gehouden, dit zou weer op moeten worden gevoerd naar 5. Als er geen goed schooldamkampioenschap of 

Sport &Spel-traject in de gemeente is, is het lastig om jeugd naar de club te brengen. Verder is er uiteraard 

kader nodig om de jeugd op te vangen op de club. Voordeel is wel als de jeugd eenmaal op de club is, 

ouders vaak ook enthousiast worden. Ook de Tweede Klasse (zeker met combinatieteams) is een mooie 

kans om de jeugd aan het dammen te krijgen op een mooi podium. Oproep aan iedereen is om binnen je 

vereniging te kijken naar iemand die bij een school in de buurt damles kan gaan geven.  

 

12. Brabants Damnieuws 

Het Brabants Damnieuws is reeds ter sprake gekomen, het wordt uitsluitend nog digitaal uitgegeven. 

 

13. Bestuursverkiezing 

Als opvolger voor Peter Arts die sinds 2006 secretaris was van het bestuur wordt Martien van Erp 

verkozen. Peter hield verder het archief, de ledenadministratie en het foto’s maken bij toernooien bij als 

taak. Geert wordt bedankt voor zijn drie jaar als wedstrijdleider. Alle toernooien zijn succesvol volbracht 

met goede deelname. Als opvolger wordt Ties Slagter verkozen.  

 

14. Rondvraag en sluiting 

Henk van der Heijden wil graag meer informatie van de nieuwe verenigingen Brainsport Eindhoven en 

Dammend Tilburg (zoals de bestuurssamenstelling). Ruud Arts meldt dat Menno Hottinga 

(penningmeester), Wiebe Cnossen (voorzitter) en Yuri Lagoda (secretaris). Brainsport Eindhoven zal ook 

deel gaan nemen in de landelijke tweede klasse waarbij de jeugd aangevuld wordt met ex-PSV-leden. Wat 

betreft Dammend Tilburg zal de fusie op korte termijn plaatsvinden. Zodra hier nieuws over is zal Henk 

van der Heijden hierover geïnformeerd worden. 

Piet van Erp merkt op dat hij steeds meer oudere mensen ziet gaan bridgen, hij merkt op dat onder deze 

doelgroep wellicht ook leden te werven zijn. 

Harm sluit om 11.30 de vergadering en bedankt iedereen voor zijn bijdrage en komst. 

          Jasper Deams  
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PARTIJ FRAGMENTEN   
Finale NK 1977 

Ad van Tilborg - Jannes vd Wal 
 
Voorafgaand aan deze stand, is gespeeld 10-04 22-36, 48-30 en 
omdat zwart alleen maar keek naar de dreiging 30-13 deed hij hier 
(zie diagram)  36-41?  
 
en overzag het onmiddelijke verlies dat nu volgde. 
1.  ...  36-41?  2. 30-08 02x13  3. 04x29..+. 

 

 
 

 

Een Partij van Fons Huijbreghts tegen, toch niet de minste, Wouter Sipma.  
Een partij met mogelijkheden en een gemiste kans.    

(door Jan van den Hooff) 

 

Simultaan Wouter Sipma Breskens Zeeuws-Vlaanderen 2017 
Zwart: Fons Huijbreghts, ´s Gravenpolder 
Wit: Wouter Sipma, Hyken DTC 
Na 25. 38-32 neemt Fons dam via 36-41  26. 37x46gedwongen  13-
19  27. 24x22 17x48 
Na 28. 46-41 11-17 29. 41-37 verdwijnt de dam weer met gelijke 
stand, uitslag 1-1 
   Later in deze partij: ontstaat deze stand  
Gespeeld is: 62. 33-28 47-41 63. 28-22 
41x14  64. 34-29 14-09 met remise. 
Arjan de Mooij attendeert later dat er winst 

mogelijk was voor Sipma na 61. .. 41-47? van zwart.     
Door … 62. 44-40 47x17 63. 01-06 35x44 64. 06x50 21-27 65. 50-33 
27-32 66. 33x15 32-37 67. 15-47 !! 
 

 

Simon Rompa 

 
Tijdens de 6e ronde in Salou 2017. 
In een partij tegen Jean Caillaud (FRA) die hij later 
winnend afsluit. Hoewel hij hier niet echt blij kijkt. 

 
 

De resultaten van Simon t/m R6. 
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Beste club secretarissen, Vanaf 2017 is de gang van zaken bij de  

KNDB-ledenadministratie veranderd. Aan- en afmeldingen worden niet meer verwerkt per 
kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december), maar per seizoen (1 juli tot en met 30 juni). 
Diverse verenigingen hebben hierom verzocht, omdat dit beter aansluit bij de 
verenigingspraktijk. De hierna volgende informatie en het digitale mutatieformulier zijn ook te 
vinden op de KNDB-site, zie http://www.kndb.nl/category/organisatie/bondsbureau/#gang-van-
zaken-ledenadministratie 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij het bondsbureau, bij voorkeur via e-mail 
(bondsbureau@kndb.nl) of telefonisch op nummer 0318-581288 (het bondsbureau is niet 
voltijds bezet). 
 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE DAMBOND  
Bondsbureau: Landjuweel 62, 3905 PH Veenendaal  Postbus 326, 3900 AH Veenendaal    
Telefoon: 0318-581288    E-mail:  bondsbureau@kndb.nl    Internet:  www.kndb.nl    
Bankrelatie: NL21 RABO 0161161588     NL02 INGB 0000140731  
  
De gang van zaken bij de ledenadministratie (2017)  
De leden worden rechtstreeks door de verenigingen aan- en/of afgemeld bij het bondsbureau 
van de KNDB.  
Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het digitale formulier op de KNDB-site 
(organisatie > bondsbureau > ledenadministratie).  
Ledenmutatieformulieren kunnen alleen ingestuurd worden door de secretaris of door een 
bestuurslid dat bekend is bij de KNDB.  
Telefonisch aan- en afmelden van leden is niet mogelijk.  
  
Bij het vaststellen van de contributie onderscheidt de KNDB vier ledencategorieën.  

jaar bereikt of bereikt heeft.  

zeventien en ten hoogste negentien jaar bereikt of bereikt heeft.  

tenminste veertien en ten hoogste zestien jaar bereikt of bereikt heeft.  
aar de leeftijd van tenminste 

elf en ten hoogste dertien jaar bereikt of bereikt heeft.  

tien jaar bereikt.  
 
Het KNDB-lidmaatschap loopt vanaf 2017 van 1 juli tot en met 30 juni (dus niet langer van 1 
januari tot en met 31 december). Aanmelden als lid kan op elk moment. Het lidmaatschap 
eindigt op 30 juni van het seizoen waarin men als lid wordt afgemeld. Nieuwe jeugdleden 
(jeugdleden die in het afgelopen jaar nog geen KNDB-lid voor deze vereniging waren) betalen 
voor de rest van het seizoen waarin zij lid worden een gereduceerde contributie (50 procent 
korting). De verschuldigde contributie KNDB dient door de verenigingen te worden afgedragen 
aan de provinciale bonden. Die zorgen op hun beurt voor de afdracht aan de KNDB. De KNDB-
contributie (2016; eerste helft 2017 en het seizoen 2017-2018) is voor de verschillende 
categorieën als volgt vastgesteld:  

 
 

50 euro  
 

 
  

http://www.kndb.nl/category/organisatie/bondsbureau/#gang-van-zaken-ledenadministratie
http://www.kndb.nl/category/organisatie/bondsbureau/#gang-van-zaken-ledenadministratie
mailto:bondsbureau@kndb.nl
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Inschrijvingen worden geboekt per de datum van ontvangst van de aanmelding; uitschrijvingen 
worden geboekt per de eerste van het nieuwe seizoen. De uitzondering op dit laatste is 
overlijden, dan wordt het lid uitgeschreven per 1 juli van het voorgaande seizoen. Per 5 maart 
2011 kent de KNDB geen ledenkaarten meer. Verenigingen in de Nationale Competitie 
ontvangen aan het begin van het seizoen per team een complete ledenlijst. Deze lijst kan onder 
meer gebruikt worden om de wedstrijdformulieren in te vullen (inclusief het 
lidmaatschapsnummer). 
 
Vriendelijke groet van Paul Visser, Bondsmedewerker KNDB bondsbureau@kndb.nl 
Bestuur wijzigingen, Brabantse verenigingen. 
 

Naam Vereniging: de Schijf 

Plaats Vereniging: Roosendaal 

Wijzigingen Bestuur gegevens: 

Penningmeester 

Naam: Cees Pot 

Geboortedatum: 20-09-1952 

E-mail adres tiencee@home.nl 

 

Naam Vereniging: EAD 

Plaats Vereniging: Asten 

Wijzigingen Bestuur gegevens: 

Secretaris 

Naam: Jules Martens 

Geboortedatum: 28-10-1951 

E-mail adres j.martens03@chello.nl 

 

Naam Vereniging: DOG 

Plaats Vereniging: Uden 

Wijzigingen Bestuur gegevens: 

Voorzitter 

Naam: Joop Achterstraat 

Geboortedatum: 09-03-1955 

E-mail adres ja@lsso.nl 

  

Naam Vereniging: DOG 

Plaats Vereniging: Uden 

Wijzigingen Bestuur gegevens: 

Penningmeester 

Naam: Jozef Donkers 

Geboortedatum: 13-10-1956 

E-mail adres jozefdonkers@gmail.com 

 

 

 

mailto:bondsbureau@kndb.nl
mailto:tiencee@home.nl
mailto:j.martens03@chello.nl
mailto:ja@lsso.nl
mailto:jozefdonkers@gmail.com
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Uitslagendienst Nationale Competitie dit seizoen via Toernooibase 

Door inspanningen van Hendrik Veenstra en Bob 
van der Mark is de digitale uitslagendienst van de 
Nationale Competitie overgezet naar Toernooibase. 
Groot voordeel is dat de teamopstellingen en 
uitslagen direct zichtbaar zijn in Toernooibase zodra 
ze of digitaal of telefonisch doorgegeven zijn aan de 

uitslagendienst. Er is geen sprake meer van dubbele invoer. Partijen op applet kunnen 
daardoor nog sneller worden toegevoegd.  De digitale uitslagendienst – alleen te bereiken via 
de speciale clublogin – blijft in een beveiligde omgeving. Daardoor kan altijd teruggevallen 
worden op originele data mocht een gebruiker van Toernooibase per ongeluk een verkeerde 
wijziging aanbrengen in de open omgeving van Toernooibase. 
Hendrik Veenstra heeft in de nieuwe applicatie de toegankelijkheid voor mobiele telefoons 
verbeterd, zodat het ook heel gemakkelijk wordt de opstellingen en uitslagen daarmee digitaal 
door te geven. Op de website van de KNDB en homepage Toernooibase staat een speciale 
link, Loginpagina uitslagendienst(KNDB) – Uitslagendienst KNDB (Toernooibase) waarmee 
men kan inloggen op deze digitale service. 
Alle betrokken verenigingen krijgen binnenkort van het bondsbureau nog een handleiding (plus 
andere informatie) toegezonden.                                              Piet Bouma, 11 augustus 2017 

DAMMEND TILBURG 
Donderdag avond, 15-6-‘17, was de Algemene Leden Vergadering van 
Micone en TDV. Hier is besloten om definitief samen verder te gaan als 
1 club, Dammend Tilburg. De club zal de historie voortzetten van beide 
clubs, dus ereleden blijven erelid en de oprichtingsdatum zal die van TDV 
zijn (de oudste van de 2). De formaliteiten van de fusie moeten nog 
geregeld worden met notaris en Kamer van Koophandel, dit zal op korte 
termijn gebeuren. Er is ook een nieuw bestuur aangesteld: 
Voorzitter: Toon Dielen (voorzitter@dammendtilburg.nl) 
Penningmeester: Koos van Amerongen 
(penningmeester@dammendtilburg.nl) 
Secretaris: Jasper Daems (secretaris@dammendtilburg.nl) 
Algemeen adjunct: Thijs van den Broek (thijs.broek@hotmail.com) 
www.facebook.com/dammendtilburg 

 
                               Fred Passchier 

BRABANTS ONDERONSJE 
Op 12-6-17, in de interne competitie, bij RDS.  
Walter Beekmans, met wit, tegen Fred Passchier.   
Met Zwart heeft Fred hierbij een mooie combinatie uitgevoerd.  

 
Cijferstand.                        
Wit 42 43 44 36 38 39 32 35 26 25 21 
Zwart 24 23 19 18 17 15 13 12 11 7 3                           
                                                                   
Zwart speelt in deze stand 3-9!  
(24-30 25x34 23-28 32x14 13-19 14x23 18x49 is niet winnend)  
Wit speelt hierop 39-33? ( op 21-16 is er niets aan de hand) en nu 
won Fred met 15-20 25x3 24-29 33x24 19x30 35x24 13-19 24x22 
17x50 3x6 23-28 6x33 50x28  en zwart wint.. Mooi. 
 

http://www.kndb.nl/nationale-competitie-2/
http://toernooibase.kndb.nl/index.php
http://www.facebook.com/dammendtilburg
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In Memoriam Frans van Hek 
 

Op 1/7/1943 werd Frans van Hek geboren in Uden.   
 
Frans heeft altijd gewerkt bij de Vlisco in Helmond en later 
bij de Pingo in Uden. Frans leed aan een oogziekte 
waardoor hij altijd al heel slecht zag, maar op latere leeftijd 
( 47 ) zo goed als blind werd. Frans leed aan de 
zogenaamde kokerziekte, hij damde toen al bij DOG Uden 
en moest zich het blind spel toen aanleren. 
  Naast deze ziekte was Frans ook nog een diabeet, zoals 
heel veel mensen binnen onze familie. Frans zijn ouders 
waren op relatief jonge leeftijd gestorven en Frans is altijd 
alleen in het ouderlijke huis in het centrum van Uden 
blijven wonen. Zijn zus Dinie overleed eveneens op vrij 
jonge leeftijd ( ze was nog maar net iets rond de 50 ) en ook zij stierf aan hartfalen. Vorig jaar 
verloor Frans zijn andere zus Annie eveneens diabeet en nierpatiënt. Hij had hier erg veel 
verdriet van. Veel steun had hij aan Geert, de man van Annie en aan zijn enig overgebleven 
broer Jan en zijn vrouw Pieta. 
   
Frans was in de 70-er en 80-er jaren een groot fan van PSV Eindhoven, hij reisde met de 
selectie heel de wereld over. Maar toen zijn zicht definitief verdween, en het echte grote geld 
zijn intrede deed, was de liefde voor het voetbal over. 
  In de jaren 80 werd Frans volledig afgekeurd voor werk en geraakte in de WIA. ( destijds was 
dit nog de WAO ). Hij was toen ook weer begonnen met dammen bij DOG Uden. In de jaren 60 
damde Frans bij ODI in Uden en was daar 6 jaar lid. ( ODI werd toen opgeheven ). Bij DOG 
was Frans 33 jaar lid. Totaal damde Frans dus 39 jaar. 
  Hij was niet alleen lid van ODI en DOG Uden, hij speelde ook vele jaren ( ongeveer 25 ) voor 
de NVGD. De vereniging voor Visueel Gehandicapte Dammers. Het was voor Frans altijd een 
feest als ze het NK speelde, hij keek daar altijd reikhalzend naar uit. De vereniging is dit jaar ( 
typisch ) definitief opgeheven. 
   
Frans was een eerlijk mens, die altijd recht voor zijn mening uitkwam. Hij was en leefde 
eenvoudig samen met zijn hondje. Een 10 jaar geleden schafte hij zich een computer aan en 
leerde hiermee werken uiteraard brailleschrift en zeer vele malen vergrotend. Op deze wijze 
trachten hij zichzelf te verbeteren in het damspel. 
   
Frans was voor een ieder een lastige tegenstander. Menigeen met name betere spelers liepen 
tegen een niet verwachte nederlaag op. 
  
Twee weken voor het einde van de interne competitie bij DOG, melde Frans zich ziek. 
Medicijnvergiftiging was hetgeen geconstateerd werd. Ook vorige week was Frans afwezig, een 
ieder dacht hij is nog herstellende van zijn medicijnvergiftiging. We vonden het wel vreemd, 
Frans 2 weken niet aanwezig. Vandaag bereikte ons dit verschrikkelijke bericht. 
 
Op 4/7/2017 is Frans overleden door hartfalen. Hij mocht slecht 74 jaar worden. Frans rust in 
vrede. Wij, leden van DOG Uden, zullen jou en de humor die je meebracht ontzettend missen. 
 
 
Arno Bloks  (Damvereniging DOG, Uden) 
 
Erelid DOG Uden en achterneef van Frans van Hek. 
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Een, kleine, greep uit de Zomertoernooien 2017. 
Bunschoten 2017 

 

Hieronder volgt een stand van Soender Kalpoe, die op de 19e plaats is geëindigd van de 55 
tegenstanders, met Jacques Brouns op plek 17 en Leo van Vlerken op plek 21. Erg goed 
dus. 
      

 

 Zwart heeft hier tegen Soender Kalpoe 
. ..14-19? Gespeeld.  
En dat moet je tegen Soender niet doen… 
 
 

 
Leo van Vlerken is ongeslagen                      
door de 7 ronden gekomen.  
Ook knap in dit veld. (plaats 21) 
 
 
Jacques Brouns heeft met 4 remises, 
twee x winst en een verlies partij ook een 
knap toernooi gespeeld. (plaats 17) Maar 
Jacques heeft zeker een punt laten liggen, 

kijkt u maar even mee. 
(Aangegeven door Leo van Vlerken) 
 

 
Jacques speelde in deze stand 49-43.  
En miste een mooie winst als volgt: 
 
35. 34-29 23x34     
36. 28-23 19x39  
37. 37-31 26x28  
38. 49-44 21x43     
--------------------------------------     
 
 
 
 

 
Een zet later: een nieuwe kans voor Jacques.   
Maar…. Jacques speelde nu 34-30.  
 
 
En ook in deze stand, een wonderschone    
winnende combinatie. 
36. 34-29 23x34  
37. 28-22 17x39  
38. 38-33 39x28  
39. 32x3 21x41  
40. 42-37 41x32  
41. 43-38 32x43  
42. 48x8 26-31 * 
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Nijmegen Open 2017 
 

In ronde 1, op zondag 23 juli  wint Soender 
Kalpoe (2032) zijn partij tegen Rommy Moerlie 
(1921).  
 Na 8-12 is het gedaan met Rommy Moerlie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook zijn partij tegen, jeugdspeler, Tom Rinner, 
wist Soender in winst om te zetten na een mooie 
doorbraakcombinatie.    

 
 
 
 
 
 

Toeschouwers genoeg bij de 
partij tussen  
Andrew Tjon A Ong en  
Alex Domchev. 0-2 
Deze winst brengt Domchev 
op de eerste plaats. Na 4 
ronden. 
 

 
 
 
 

                                Hiernaast  
Een prachtige combinatie van  
Jan Groenendijk (zwart)  
tegen (wit) Pim Arts. (ronde 6, Nijmegen) 
Pim (wit) heeft 39-34? Gespeeld, en nu haalt Jan 
uit op sublieme wijze. Een problematiek waardig, 
technisch hoogstandje…..  
Je moet het maar zien. 
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Hiernaast een stand van  
Erik ten Hagen tegen Frank Teer   
(ronde 6, Nijmegen) 
Frank maakt het mooi af nadat wit, in deze 
stand, 49-44? Speelt. 
Wit staat hier al erg slecht, maar na 49-44 is 
het gedaan voor Erik ten Hagen. 
 
Kijk voor het verloop rechts naast het diagram 
vanaf zet 27 
 

 
 
 
 

 Jan Groenendijk, winnaar Nijmegen Open 2017. 
 
      
  
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 
 
Winnaar HHW 2017: Alexander Shvartsman          
 
Over 9 ronden, 6 gewonnen en drie remise partijen ! 



  

- 25 - 

 

A Shvartsman – V Doumesh 2-0 
1. 33-29 19-23 2. 35-30 13-19  
3. 30-25 19-24 4. 39-33 14-19  
5. 25x14 9x20 (*)6. 44-39 8-13  
7. 32-28 23x32 8. 37x28 20-25  
9. 29x20 25x14 10. 41-37 4-9  
11. 46-41 19-24 12. 37-32 14-19  
13. 41-37 10-14 14. 28-23 19x28 
15. 32x23 18x29 16. 34x23 17-21 
17. 31-26 2-8 18. 26x17 12x21  
19. 38-32 14-19 20. 23x14 9x20  
21. 36-31 5-10 22. 40-34 7-12  
23. 45-40 1-7 24. 31-27 12-18  
25. 33-28 7-12 26. 42-38 21-26  
27. 39-33 11-17 28. 43-39 17-22  

29. 28x17 12x21 30. 33-28 10-14 31. 38-33 20-25 32. 48-43 8-12 33. 50-44 14-19 34. 40-35  
18-23?  
Na de zet . ..18-23 neemt wit een winnende doorbraak. 35. 34-29 23x34 36. 39x30 25x34  
37. 37-31 26x37 38. 32x41 21x23 39. 33-29 24x33 40. 43-39 34x43 41. 49x7 19-24 42. 7-2 3-8 
43. 35-30 24x35 44. 2-7 13-19 45. 7-45 19-24 46. 45-50 16-21 47. 47-42 21-27 48. 41-37 8-13 
49. 44-40 35x44  
Opmerkingen, Martin Dolfing: 
50. 50x9 24-29 51. 9x36 29-34 52. 36-22 34-40 53. 37-32 40-45 54. 22-50 15-20 55. 32-27  
20-24 56. 27-21 24-29 57. 21-16 29-34 58. 42-38 * 

(*)6. ... 10-14 7. 50-44 08-13 (A)8. 32-28 23x32 9. 37x28 04-09 Zoiets kan hier ook. 10. 38-32 
02-08 11. 42-38 17-22 12. 28x17 11x22 13. 47-42 18-23 14. 29x27 24-29 15. 34x23 19x26.. 
 

(A)08-13 8. 31-26 04-09 9. 37-31 02-08 Dit is een andere serieuze mogelijkheid. 10. 41-37  
16-21 11. 46-41 11-16 12. 32-28 23x32 13. 37x28 18-23 14. 29x18 12x32 15. 38x27 21x32  
16. 42-37. 

 
 

 

The Fab4 
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Deze Nederlandse jongens maken dammen 
weer hip 
Een suffe sport is dammen zeker niet (meer). Met Roel Boomstra (24), Jan 
Groenendijk (18), Martijn van IJzendoorn (20) en Wouter Sipma (24) heeft 
Nederland vier jonge topdammers.  
 

 

Dit team moet dammen in Nederland weer 
op de kaart zetten. 
Met Roel Boomstra (24), Jan Groenendijk (18), Martijn van IJzendoorn (20) en Wouter Sipma 
(24) heeft Nederland vier jonge topdammers. Het kwartet moet dammen weer op de kaart gaan 
zetten in Nederland, en ‘hip’ maken. En, ze doen het goed! Roel werd afgelopen jaar 
wereldkampioen.  Hij versloeg teamgenoot Jan Groenendijk. Dat maakte hem de eerste 
Nederlandse Wereldkampioen sinds 1984. Dit jaar zal het wereldkampioenschap dammen 
tussen 1 en 16 oktober worden gehouden in Estland. Het viertal toppers was 1-8-2017 te gast 
bij  
Eva Jinek. 

 

Wouter Sipma wint knap, van  
Macodou NDiaye, zijn 2e partij in het  
‘mini toernooitje’  Nederland - Afrika        

 
 
 
Speel maar eens na, na de witte zet 19. 45-40. 

 
 Kijk hiernaast  
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Ook Martijn van IJzendoorn wint, ook knap, 
zijn  
2e partij tegen Jean Marc Ndjofang.      
 
Na 17-21 is het gedaan voor zwart ! 
 
speel ook dit maar eens na, vanaf zet 37.  
..17-21. 
 
 
 
 
Roel Boomstra en Jan Groenendijk  
spelen deze  2e ronde remise. 
Nederland slaat dus, na de verloren 1e ronde, terug in de 2e ronde van de  

 Interland Nederland-Afrika!  

Team Nederland wist daarmee de tweede wedstrijddag  met 7-3 winnend af te sluiten.   

 

Eind Resultaat:  

Het Nederlands team heeft in Brunssum de interland tegen team Afrika met nipte cijfers (16-14) 
gewonnen. Werd de in het gemeentehuis nog een minimale achterstand (4-6) opgelopen in de 
openingsronde, ronde 1.  

In ronde 2 wordt deze achterstand omgezet in een voorsprong. 
Wouter Sipma won combinatief van Macodou NDiaye (Sen.) en Martijn van IJzendoorn pakte in 
een spektakel tegen Jean Marc Ndjofang (Kam.) de twee punten. Daarnaast had ook Alexander 
Baliakin de winst tegen Christian Niami (Kam.) binnen handbereik. Uitslag 7-3. 
Woensdag 2-8-17, ronde 3,  ging het ietsje minder. Mogelijk vermoeid door de avond daarvoor 
(een optreden bij de talkshow Jinek, wat ongetwijfeld voor een late terugkeer uit Amsterdam 
zorgde) bleef men steken op 5-5. 
Roel Boomstra kon geen ijzer breken tegen NDiaye en moest berusten in zijn derde remise op 
rij. Teamcaptain Van IJzendoorn (opnieuw in een uitermate gecompliceerde en spectaculaire 
partij) bracht wel winst op de borden tegen Niami. Na een gelijkwaardige remise van Sipma 
tegen Thomy Lucien Mbongo (Kam.) was het de kwikzilverachtige Njdofang, die 
vicewereldkampioen Groenendijk in moeilijkheden bracht.  

Groenendijk combineerde desondanks met een fraaie combinatie voor twee schijven naar de 
damlijn, leek daarmee binnen de remisegrenzen te blijven, maar in het eindspel ging het toch 
nog mis. Baliakin had ondertussen op het oog enig voordeel tegen Ladji Fofana, maar kon de 
ongeslagen status van de Ivoriaan niet aan het wankelen brengen. 
Eindstand Nederland – Afrika: 16-14. 
 

 

zie het verloop hiernaast, na 28-22.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1861447204124669/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=23&Id=6165&jr=18
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Brunssum Open 2017.  
Augustus 2017 

 
 
 
Een partij uit de eerste ronde. 
De mooie schijfwinst en de latere partijwinst. 
 
Folkert Jansen (823) – Losseni Savané (1208). 
 
Na . ..14-20 van zwart slaat wit toe. 

 
 
 

 
 
Jan Kerkhofs, de Variant.                            (door Jan vd Hooff) 
 

 25. 45-40 ?  17-21 26x28 4-9  31x22 14-20 24x15 9-14 4x18 12x45 
254x4 
  
Partij verloop. 
01. 32-28 16-21 02. 31-26 18-22 03. 38-32 11-16 04. 43-38 07-11  
05. 49-43 01-07 06. 28-23 19x28 07. 32x23 13-18 08. 35-30 18x29  
09. 34x23 20-25 10. 40-35 25x34 11. 39x30 08-13 12. 44-39 13-19  
13. 38-32 19x28 14. 32x23 02-08 15. 42-38 15-20 16. 50-44 20-25  
17. 47-42 25x34 18. 39x30 21-27 19. 43-39 09-13 20. 37-31 14-19  
21. 23x14 10x19 22. 30-24 19x30 23. 35x24 03-09 24. 41-37 09-14  
25. 45-40? 17-21 26. 26x28 04-09 27. 31x22 14-20 28. 24x15 05-10  
29. 15x04 09-14 30. 04x18 
  

J. v.d. Hooff, Dordrecht 
 
 
 
Hiernaast is niet helemaal duidelijk wat Fred van plan was 
met de zetten 49. 15-10 04x19. 50. 34-30 25x34. 51. 43-39 
34x32. 52. 37x30 ..., maar het liep helemaal verkeerd af..  
 
Waarschijnlijk dacht Fred door te kunnen breken naar dam, 
en dat lukte ook. Maar op het einde kwam Fred net te kort 
tegen Jan. 
 
 
 
 
 

 

Brabanders die in Brunssum ‘17 meededen en goed presteerden. 
4.  Anton van Berkel    MI    9-14      2190,33    van Stigt Thans, ex TDV 
14 Laura Timmerman           9-11      2131,22    Dammend Tilburg 
28 Rafael Martens               9-11      2000,89    ex Davo, nu Cema 
24 Fons Huybrechts            9-11      2025,89    Breda 
38 Fred Passchier               9-10      1925,22    Brainsport, RDS 
40 Jacques Brouns              9-10      1912,82    de Amateurs, RDS 
42 Jan v.d. Hooff                  9-9        2082,22    ex Davo, TDV, HED, nu  Dordrecht 
59 Soender Kalpoe              9-9        1955,44    DOG, HED   
73 Jan Kerkhofs                  9-8                         de Variant, ex TDV    
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Brunssum Open 2017. 
De combinatieprijs komt uit de partij tussen  
Lossine Savané - Tjeerd Harmsma. (5e ronde, 8 augustus '17). 
 
Zwart forceert winst door 25. (26-31) dreigt met (11-17) 22x11 
(31x22) 28x17 (12x21) met schijfwinst en op 41-37 volgt (12-17) en 
(19-23) gedwongen 26. 42-37 (31x42) 27. 48x37 (12-17) dreigt (19-
23) 33-29 op 43-39 komt (19-24) 40-35 (gedwongen) (25-30) 34x25 
(24-29) 33x24 (18-23) 28x19 (17x28) 32x23 (08-12) 19x17 (11x44) 
en winnende Coupe Royal. 28. (19-24 29x20 (15x24) 43-39 (08-12) 
39-33 (25-30) 34x25 (24-30) 25x34 (18x23) 28x08 (17x30) 08x17 
(11x33) met winst. 

 

 
UIT HET VERLEDEN. 

(door Jan van den Hooff) 
 

Wit, Ir Koeperman, GMI, USSR - Zwart, Marcel Deslauriers, GMI, Canada 
38-33 was de goede zet voor wit  + 0,3.  
Want na 42-37? pakte zwart, dmv een combinatie, de winst: 
1.  .. 14-20  2. 25x14 19x10  3. 28x30 (A)26-31  4. 37x26 18-22  5. 27x09 10-14  
6. 09x20 15x42....  0-2 
Meteen genomen, zonder offer, lijkt winnend maar is het niet. 

(A) 3. ..18-22  4. 27x09 10-14  5. 09x20 15x31  6. 36x27..met remise 

 

 
 

 

Open snel-dam kampioenschap van De Peel 
 

 
 

 

 
 

 
 

Op vrijdag 22 september 2017 organiseert EAD het  
“eerste open snel-dam kampioenschap” van De Peel. 

Er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers Systeem. 
Het speeltempo bedraagt 5 min + 5 s per zet en er zal in een groep worden 

gespeeld. 
 Opgeven kan tot 19 september bij Jules Martens (j.martens03@chello.nl) 

 
Het inschrijfgeld bedraagt €3,- , te voldoen op 22 september.  

Het inschrijfgeld zal worden besteed aan prijzengeld. 
Het toernooi begint om 20.00 uur in  

gemeenschapshuis De Klepel, Kerkstraat 8 ( tel.: 0493691349) te Asten. 
 

mailto:j.martens03@chello.nl
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Een korte introductie: 
 
Martien van Erp, geboren en getogen in Sint-Oedenrode.  
Inmiddels 67 jaar oud, getrouwd en vader van 3 kinderen en 1 
kleinkind en een 2de op komst. 
Hobby’s wielrennen, golf en natuurlijk dammen (bij RDS en sinds 
een paar jaar tevens bij DOG, ook een leuke club); een 
combinatie van sporten die je niet direct bij elkaar zou plaatsen. 
 
Sinds ik niet meer werk heb ik weer wat meer tijd voor de 
damsport en  ben ik een aantal jaren bestuurlijk actief geweest in 
de politiek  als voorzitter van de plaatselijke VVD in Sint-
Oedenrode.  Toen Sint-Oedenrode samen met Veghel en 
Schijndel Meierijstad ging vormen heb ik me niet meer 

herkiesvaar gesteld voor een bestuursfunctie. 
Alsof de voorzitter van de PNDB dat heeft geroken werd ik voor de zoveelste keer  benaderd 
om zitting te nemen in het bestuur van de PNDB. Bestuurders zijn schaars en ik heb me in het 
voorjaar dan ook over laten halen. Iemand moet het tenslotte doen. 
 
Mede dank zij mijn management ervaring tijdens mijn werkzame leven bij Stork en Heijmans en 
in de politiek en  45 jaar lang wedstrijdleiderschap bij RDS (de mooiste club 
van Brabant) zal me het secretariaat bij de PNDB ook wel lukken verwacht ik.  
Als nieuwbakken secretaris prijs ik me gelukkig dat we over een bestuur 
beschikken met de nodige ervaring en dat scheelt inwerktijd. Last but not least 
loop ik al heel lang mee in de damwereld en ken ik het merendeel van de 
dammers in Brabant en dat heeft ook zo z’n voordelen. 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking. 
Martien 

 

 
Nieuw PNDB Dam seizoen 2017-2018 

 
In de Hoofdklasse zijn de teams opgenomen met een gemiddelde rating boven de 975 
punten.  
De Hoofdklasse bestaat uit 7 teams die een dubbele competitie spelen.  
Ieder team speelt 6 wedstrijden. Iedere speler (ongeacht de rating) is gerechtigd in deze 
teams deel te nemen. 
 
 
REGELS VOOR HET INZETTEN VAN VERVANGENDE SPELERS 

      

             Voor het inzetten van vervangende spelers gelden de volgende restricties bij de 1e klasse: 
   De gemiddelde teamrating mag nooit boven de bovengrens uitkomen van die klasse.  
   Dat wil zeggen dat de gemiddelde teamrating van een team in de 1e klasse nooit boven de 

925 mag komen (totaal 3700) 

In de 1e klasse mag slechts 1 speler per team uitkomen met een rating boven de 1025. 
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Indeling Hoofdklasse                               
   
 
 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    
 
 
 
 
 

Programma Hoofdklasse  
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   Indeling eerste klasse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programma eerste klasse    
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Problematiek rubriek (N12). 
door Henk van der Heijden 

      
Diagram 40.                                                                                           Diagram 41.  

          Arne v Mourik, 2017                      
               Ronde problemen 

               Nijmegen Open ‘17          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 42.                                            Diagram 43. 
                                                                     
                           
                 
         Henk van der Heijden, Oss 
       8x8 2017        5x5, 2017      
 
 
 
 
 
 
 

De oplossingen vindt u elders in  
dit blad. 

Henk van der Heijden 
hheijden@gmail.com 

 
 
                       DamDames 
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ADRESSEN  VAN  CLUBLOKALEN  EN  SECRETARISSEN 
 
 
 

BRAINSPORT - EINDHOVEN  E-MAIL: yuriy_lagoda@yahoo.com 

 Clubl. Zalencentrum De Hoeksteen, Gerretsenlaan 1/a, 5624 JL Eindhoven  Tel:(040) 237 24 48   
   Secr.: Y. Lagoda  Opera 62, 5629 NX  EINDHOVEN. Tel: (040) 842 91 00  
 

 
D'AMATEURS - SINT MICHIELSGESTEL   E-MAIL: secretaris@damateurs.nl 
   Clubl. Ontm.centrum DE HUIF, Hortensiastr. 2, 5271 GT Sint Michielsgestel. Tel. 073-5514394 

   Secr.: J. Wilsens, Achterstraat 86, 5268 EE Helvoirt . Tel. 06-12972009 

     

 
Dammend Tilburg   E-MAIL: secretaris@dammendtilburg.nl 
   Voorheen  DV Micone, Tilburg & TDV, Tilburg 
   Clubl. Café Het  Wandelbos, Zwartvenseweg 25, 5044 PA Tilburg. Tel: 013-4670234 

   Secr.: J. Deams,  Belgielaan 26, 5101 ZG, Dongen.  Tel:  

 
 
D.O.G. - UDEN   E-MAIL: hheijden@gmail.com 
   Clubl. Wijkcentrum DE BALANS, Beatrixhof 470, 5401 CT Uden. Tel. 0413-269505 

   Secr.: H. van der Heijden, Cornelis Jolstraat 9, 5342 TT Oss. Tel. 0412-648417 

 
 
E.A.D. - ASTEN   E-MAIL: patje_adriaans@hotmail.com  
   Clubl. Gemeenschapshuis DE KLEPEL, Kerkstraat 8, 5721 GV Asten. Tel. 0493-691349 

   Secr.: P.Adriaans, Weena 315, 3013 AL Rotterdam. Tel. 06-30259031 

 
 
HEIJMANS EXCELSIOR - ROSMALEN   E-MAIL:  rene.van.oosterhout@ziggo.nl 
   Clubl. DE BIECHTEN, Vincent van Goghstraat 1,  5246 GA Rosmalen. Tel. 073-6419072 

   Secr.: R. van Oosterhout, Dovenetelstraat 28, 5262 DD Vught. Tel. 073-6563539 

 
 
H.S.D.V. - HELDEN   E-MAIL: nico.grubben@home.nl 
   Clubl. MFC KERKEBÖSKE, Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden. Tel. 077-3073969 

   Secr.: N.Grubben, Oranjestraat 12, 5981 CB Panningen. Tel. 077-3077905 

 
 
Rompa Leder/D.A.M. - DONGEN   E-MAIL : bas@ehp-makelaardij.nl 
   Clubl. DE SALAMANDER, Belgiëlaan 2, 5101 ZG Dongen. Tel. 0162-313705    

   Secr.: B.'t Hoen, Asterdse Sluis 25, 4823 GL Breda. Tel. 076-5420657 

 
 
R.D.S. - SINT OEDENRODE   E-MAIL: mamvanerp11@kpnmail.nl 
   Clubl. Café DOMMELZICHT, Dommelstraat 18, 5492 DX Sint Oedenrode. Tel. 0413-478000 

   Secr.: M.van Erp, Zwembadweg 11 A, 5491 HP Sint Oedenrode. Tel. 0413-476407 

 
 
DE SCHIJF - ROOSENDAAL   E-MAIL: tiencee@home.nl 
   Clubl. BUURTHUIS KEIJENBURG, Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal. Tel. 0165-535439 

   Secr.: C. Pot, Stationsstraat 45, 4701 NC Roosendaal. Tel. 0165-546029 

 
 
DE VARIANT – OUDENBOSCH   E-MAIL: ad.vervoort@home.nl  
   Clubl. DE POSTDUIF, Baarlebossche 11, 4731 GR Oudenbosch. Tel. 06-15262798 

   Secr.: A.C.Vervoort, St. Josephstr. 19, 4762 AA Zevenbergen. Tel. 06-10667407  
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Oplossing Diagrammen Problematiek (N12). 
 
Dia. 40. 1. 23-18 12x45  2. 44-40 45x34  3. 46-41 37x46  4. 38-32 27x20  5. 25x03 46x14  6. 03x28  
11-16  7. 28x05 16-21  8. 05-32 21-26  9. 32-37 15-20 10. 37-42 20-25 11. 42-48. 
 
Dia. 41. 1. 46-41 27x40  2. 45x34 36x47  3. 33-29 47x24  4. 20x07 01x12  5. 06-01 12-17  6. 01-06 31-
36  7. 06x05 04-09  8. 05-28 09-13  9. 15-10 13-18 10. 10-05 21-26 11. 28-39 26-31 12. 39-50 18-23 13. 
05x26 36-41 14. 50-45 41-46 15. 26-37 46x40 16. 45x34. 
   
Dia 42. 1. 37-31 26x46  2. 39-33 46x19  3. 24x02 35x24  4. 29x09 38x40  5. 02-11 04x13  6. 11x02. 
 
Dia 43. 1. 19-13 08x28  2. 37-32 25x23  3. 32x01 23-29  4. 01x34 28-32  5. 34-29 32-37  6. 29-47. 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw in Toernooibase. 
 
Nieuwe module aanmelding/registration voor toernooi toegevoegd in Toernooibase (28-
08-2017) 
Deze week hebben we een nieuwe module aanmelding/registration voor een toernooi in 
Toernooibase toegevoegd. 
Een toernooibeheerder kan bij invoer van een nieuw toernooi via een checkbox de aanmelding 
voor het toernooi openzetten. 
Elke gebruiker met een account in Toernooibase kan daarna zichzelf of andere spelers bekend 
in Toernooibase aanmelden voor het toernooi. Daarvoor is een nieuwe optie Registration in het 
keuzemenu bij het toernooi geimplementeerd. 
De toernooibeheerder kan vervolgens wanneer de aanmeldingstermijn is verstreken bij 
correctie toernooi de aanmelding sluiten (of indien nodig ook weer openzetten). Daarna dient hij 
de aangemelde spelers te accorderen (hij kan eventueel niet opgekomen spelers weer 
verwijderen) door de spelers in te delen in de klassen eerder opgegeven bij het toernooi. 
Vervolgens kunnen net zoals eerder paringen, uitslagen, partijen etc. in Toernooibase 
ingevoerd worden. Het is niet verplicht de aanmeldingsmodule te gebruiken, ook de eerdere 
systematiek waarbij een toernooibeheerder de deelnemers invoert en indeelt blijft gewoon 
beschikbaar. 
 
 
 
 

 


