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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  of   hheijden@gmail.com 

Henk van der Heijden,  Cornelis Jolstraat 9, 5342 TT  OSS.  
             Per 5 jan 2018  Jupiterweg 4  5345 LS  OSS  

mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:ton_sprangers@outlook.com
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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 EXCELSIOR. 
DONGEN   - ROMPA LEDER  St. MICHIELSGESTEL  - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - DC BRAINSPORT  St. OEDENRODE       - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG        - Dammend Tilburg   
OUDENBOSCH - DE VARIANT  UDEN        - D.O.G. 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF    
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Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
Moet UITERLIJK  1 Februari 2018  a.s.  bij de redactie binnen zijn. 
 

Van de redactie,    Brabants-Damnieuws. 
Graag zien wij van alle verenigingen ingezonden stukken tegemoet,  
over toernooien en andere belangrijke zaken. Maar ook leuke fragmenten.    
U ziet nu voor u het vierde nummer van Brabants-Damnieuws in 2017.  
En wens ik u hiermee ook weer veel leesplezier, 
 
Prettige Kerstdagen en een fijne jaarwisseling naar 2018. 
 
Henk van der Heijden.  
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Van de voorzitter                      december 2017  
 
Het bestuur van de P.N.D.B. heeft het voorstel tot wijziging van ons 
Huishoudelijk Reglement afgerond. In dit Brabants Damnieuws zal dat worden 
afgedrukt. Kan iedereen er al vast kennis van nemen. Het herziende 
reglement moet tijdens een Algemene Leden Vergadering definitief worden 
vastgesteld. Het punt zal derhalve op onze eerstvolgende A.L.V. op de 
agenda staan. Deze A.L.V. staat overigens gepland voor zaterdag 26 mei 
2018, wederom in Sint-Oedenrode. Maar als U eerder al op- en/of 

aanmerkingen heeft op dit voorstel, schroomt U dan niet om mij of één van de andere 
bestuursleden hierover te benaderen.  
 

Eind september heeft op verzoek van de nieuwe voorzitter van de K.N.D.B., de heer Ebbo de 
Jong, een gesprek plaatsgehad met het bestuur van de P.N.D.B. In eerste instantie om kennis te 
maken met elkaar, maar ook om te praten over de toekomst van het dammen in Nederland. Ebbo 
heeft alle provinciale dambonden bezocht. Er zijn natuurlijk verschillende geluiden. In de ene 
provincie gaat het ook een stuk beter dan in de andere. Maar toch. Het aantal leden van de 
dambond daalt gestaag ondanks alle pogingen tot nu toe om het tij te keren. Er zal echt iets 
moeten gebeuren. De K.N.D.B. kan onmogelijk bezig blijven met het interen op haar reserves. En 
dit schreeuwt dus om maatregelen, die niet van de ene op de andere dag te realiseren zijn. Op 
welke manier er gesneden moet worden is nog lang niet duidelijk, maar we zullen er niet aan 
ontkomen dat de K.N.D.B. op redelijk korte termijn naar een veel minder professionele (betaalde) 
organisatie moet. Want om maar zondermeer de contributie fors te gaan verhogen zal averechts 
gaan werken.  
 

Op de bondsraadsvergadering van 4 november zijn twee nieuwe bestuursleden van de K.N.D.B. 
benoemd. Demissionair penningmeester Jeanine van der Horst en Robert-Jan van den Akker. Zij 
zullen respectievelijk als penningmeester en secretaris samen met de voorzitter  het dagelijks 
bestuur van de K.N.D.B. vormen. In de loop van het eerste kwartaal van 2018 hoopt de voorzitter 
het bestuur van de K.N.D.B. weer voltallig te hebben. Overigens heeft de bondsraad in dezelfde 
vergadering besloten om het aantal vergaderingen van 3 naar 2 per jaar terug te brengen. Dus zal 
de eerstvolgende vergadering pas in mei of juni plaatsvinden. In die vergadering kunnen dan 
nieuwe kandidaten als bestuurslid benoemd worden. Voor het gehele verslag van de 
bondsraadsvergadering verwijs ik u graag naar de site van de K.N.D.B. 
 

Op mijn oproep of iemand van de leden van de P.N.D.B. een goede suggestie had voor het 
maken van de diploma’s voor alle kampioenen is, zoals wij op voorhand al vreesden, geen enkele 
reactie bij het bestuur binnengekomen. Derhalve heeft het bestuur besloten dit maar weer zelf ter 
hand te nemen. We streven er naar om in mei met eigen gedrukte P.N.D.B.-diploma’s voor de dag 
te komen. Dus dat wordt een unicum. Tot nu toe hebben wij steeds met K.N.D.B.-diploma’s 
gewerkt. Een reden temeer voor iedereen om dit seizoen vol voor een kampioenschap te gaan! 
 

Het ziet er naar uit, dat de resultatenrekening van de P.N.D.B. over 2017 een klein positief saldo 
zal vertonen, terwijl we een negatief resultaat begroot hadden. Of deze verwachting ook geheel uit 
zal komen moet natuurlijk nog blijken bij de definitieve versie begin volgend jaar. Maar deze 
inschatting van het resultaat geeft het bestuur van de P.N.D.B. moed genoeg om te besluiten, dat 
we in 2018 de contributie niet zullen verhogen. Omdat de K.N.D.B. zou kunnen besluiten in haar 
nieuwe seizoen, dat op 1 juli 2018 ingaat, de contributie wel te verhogen zou dit aanleiding kunnen 
zijn voor de P.N.D.B. om deze verhoging per 1 juli aan onze leden door te berekenen. Dat is dus 
ons enige voorbehoud.  
 

Tot slot wens ik U allen een gelukkig en succesvol, maar vooral gezond 2018 toe! 
 
Harm van der Veen 
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PARTIJ FRAGMENTEN   
 
Een geniepig zetje van de laatste kampioen van Frankrijk.  
Kevin Machtelinck, (Dammend Tilburg).     Augustus 2017. 
 
Niet moeilijk wel verrassend na wits laatste zet, 18-23.  
Meteen uit. 
Hij speelde 11 partijen en behaalde 18 punten. 

1. 27-22 17x28  2. 26x17 11x22  3. 39-34 28x39  4. 30-25 39x30  
5. 25x05.. 
 
 

            TOP 5 eindstand. 

 
 

 

 
Rectificatie:   Programma Eerste Klasse PNDB, 2017-2018.  
In het rooster van de eerste klasse zit/zat een klein foutje: de wedstrijd  
Dammend Tilburg 3 - Rompa Leder/DAM zal dus niet op donderdag 14 maar op vrijdag 15 
december gespeeld worden. Is al wel aangepast op de PNDB site. 
 

 

De nieuwe voorzitter van de KNDB: Ebbo de Jong 
 
We hebben een nieuw voorzitter van het bestuur van de 
KNDB: Ebbo de Jong is bereid gevonden om voor 
maximaal 1 periode het voorzitterschap te bekleden. Deze 
functie is hem zeker niet onbekend zullen we hieronder 
zien. Velen zullen Ebbo kennen vanuit tal van andere 
functies binnen de damwereld. Ter kennismaking even wat 
gegevens over Ebbo op een rij.  

Ebbo is geboren in 1946 te Arnhem. Hij is gehuwd en is 
sinds 2006 woonachtig in Culemborg. Binnen de dambond 
heeft hij op alle niveaus bestuurservaring opgebouwd 
(voorzitter van RDG, UPDB en KNDB, lid Financiële 
commissie KNDB, organisatie wereld blinddamrecords van 
Ton Sijbrands) en is lid van diverse verenigingen geweest 
(RDG, DDD, Doorn, ADG en nu Denk en Zet Culemborg). Ebbo wil echter niet op zijn 
prestaties in het verleden worden aangesproken, maar vooral op die we met elkaar de 
komende periode gaan neerzetten.  

Ebbo werd afgelopen Bondsraadsvergadering, in augustus, met een grote 
meerderheid van de stemmen gekozen.  
In zijn eerste optreden gaf hij aan, dat hij een optimist is en dat hij wil dat we weer 
trots worden op onze dambond. Een goed draaiende en gezonde KNDB is een 
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vereiste om onze damsport en –bond verder te brengen. Hierbij zijn breedte- en 
topsport onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Naar de toekomst toe moeten we “out of 
the box” leren denken. We moeten hierbij elkaar enthousiasmeren. Van de 
geschiedenis kunnen we veel leren. 

Hij gaat ook voor verjonging van het bestuur. Met de huidige demissionaire 
penningmeester Jeanine van der Horst en Frans de Jonge vanuit de Bondsraad wil hij 
voor de komende Bondsraad een nieuw voltallig bestuur presenteren.  
Een kritische Bondsraad waardeert hij ten zeerste, mits respectvol en constructief. 
Niet praten over …, maar met elkaar.  

De komende tijd gaat Ebbo een rondje maken langs de besturen van de provinciale 
bonden, diverse verenigingen en de medewerkers op het Bondsbureau. Met de 
opbrengst hiervan gaat hij de komende periode ook aan de slag.  

Frans de Jonge  
Bondsraad KNDB 

Geslaagde jubileum dag De Variant 
Op 2 september vierde De Variant haar 50-jarig jubileum met een VOS-toernooi en na afloop 
een etentje bij 't Zusje in Oudenbosch.  
Acht teams van acht spelers deden mee aan het VOS-toernooi: Dammend Tilburg, Dordrecht 1 en 
Dordrecht / Dam Dongen CT, PWG 's Gravenpolder, Alblasserdam, BDV / St. Phillips land CT en 
twee teams van De Variant. Verrassend genoeg wist De Variant 1 met 13 uit 8 het toernooi te 
winnen! Het winnende team van De Variant 1 bestond uit:  
Martin de Wolf, Franklin Denissen, Mark de Wolf, Daniëlla de Vos, Gerrit Houterman, Johan 
Konings, Walter Heeren en Richard Mertens. 
Aan het einde van 2017 zal het jubileumjaar worden afgerond met een kerstsneldamtoernooi. 
 

 
 

                             

  
Bij aanvang van het toernooi werden twee boeken 
gepresenteerd : Het jubileumboek met prachtige foto’s en 
allerlei gegevens over het 50 jaar dammen in Oudenbosch 
en een fraai portrettenboek met interviews  
en kunstzinnige foto’s. Locoburgemeester Paantjens nam 
de eerste exemplaren in ontvangst. Interesse in deze 
boeken? Mail: loup1978@hotmail.com 

https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/photos/ms.c.eJxFj8kNwEAIAzuKDCxX~;41FAa3zHdmDEYv2AiJOGqwf~_UB2oAtxpBYURD9gETeRPpUEK7KV~;IGJdbqwEpOA~;mAcwbNVc6UprVxAR8UCvcOAcRy~;iV5HgdPPPkdH9wwTo6M2kazIfkugNsCdQKei9gK8l0IF.bps.a.1369579593139753.1073741889.464333043664417/1369580066473039/?type=3
https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/photos/ms.c.eJxFj8kNwEAIAzuKDCxX~;41FAa3zHdmDEYv2AiJOGqwf~_UB2oAtxpBYURD9gETeRPpUEK7KV~;IGJdbqwEpOA~;mAcwbNVc6UprVxAR8UCvcOAcRy~;iV5HgdPPPkdH9wwTo6M2kazIfkugNsCdQKei9gK8l0IF.bps.a.1369579593139753.1073741889.464333043664417/1369580066473039/?type=3
https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/photos/ms.c.eJxFj8kNwEAIAzuKDCxX~;41FAa3zHdmDEYv2AiJOGqwf~_UB2oAtxpBYURD9gETeRPpUEK7KV~;IGJdbqwEpOA~;mAcwbNVc6UprVxAR8UCvcOAcRy~;iV5HgdPPPkdH9wwTo6M2kazIfkugNsCdQKei9gK8l0IF.bps.a.1369579593139753.1073741889.464333043664417/1369580066473039/?type=3
https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/photos/ms.c.eJxFj8kNwEAIAzuKDCxX~;41FAa3zHdmDEYv2AiJOGqwf~_UB2oAtxpBYURD9gETeRPpUEK7KV~;IGJdbqwEpOA~;mAcwbNVc6UprVxAR8UCvcOAcRy~;iV5HgdPPPkdH9wwTo6M2kazIfkugNsCdQKei9gK8l0IF.bps.a.1369579593139753.1073741889.464333043664417/1369580066473039/?type=3
https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/photos/ms.c.eJxFj8kNwEAIAzuKDCxX~;41FAa3zHdmDEYv2AiJOGqwf~_UB2oAtxpBYURD9gETeRPpUEK7KV~;IGJdbqwEpOA~;mAcwbNVc6UprVxAR8UCvcOAcRy~;iV5HgdPPPkdH9wwTo6M2kazIfkugNsCdQKei9gK8l0IF.bps.a.1369579593139753.1073741889.464333043664417/1369579609806418/?type=3
https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/photos/ms.c.eJxFj8kNwEAIAzuKDCxX~;41FAa3zHdmDEYv2AiJOGqwf~_UB2oAtxpBYURD9gETeRPpUEK7KV~;IGJdbqwEpOA~;mAcwbNVc6UprVxAR8UCvcOAcRy~;iV5HgdPPPkdH9wwTo6M2kazIfkugNsCdQKei9gK8l0IF.bps.a.1369579593139753.1073741889.464333043664417/1369579609806418/?type=3
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De persoonlijke resultaten:  

 
================================================================= 

https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/photos/ms.c.eJxFj8kNwEAIAzuKDCxX~;41FAa3zHdmDEYv2AiJOGqwf~_UB2oAtxpBYURD9gETeRPpUEK7KV~;IGJdbqwEpOA~;mAcwbNVc6UprVxAR8UCvcOAcRy~;iV5HgdPPPkdH9wwTo6M2kazIfkugNsCdQKei9gK8l0IF.bps.a.1369579593139753.1073741889.464333043664417/1369580129806366/?type=3
https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/photos/ms.c.eJxFj8kNwEAIAzuKDCxX~;41FAa3zHdmDEYv2AiJOGqwf~_UB2oAtxpBYURD9gETeRPpUEK7KV~;IGJdbqwEpOA~;mAcwbNVc6UprVxAR8UCvcOAcRy~;iV5HgdPPPkdH9wwTo6M2kazIfkugNsCdQKei9gK8l0IF.bps.a.1369579593139753.1073741889.464333043664417/1369580129806366/?type=3
https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/photos/ms.c.eJxFj8kNwEAIAzuKDCxX~;41FAa3zHdmDEYv2AiJOGqwf~_UB2oAtxpBYURD9gETeRPpUEK7KV~;IGJdbqwEpOA~;mAcwbNVc6UprVxAR8UCvcOAcRy~;iV5HgdPPPkdH9wwTo6M2kazIfkugNsCdQKei9gK8l0IF.bps.a.1369579593139753.1073741889.464333043664417/1369580129806366/?type=3
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++ In memoriam Wim van der Kooij ++ 
Op donderdag 14 september zaten de dammers van het eerste team van 
Heijmans Excelsior Damvereniging op Wim te wachten. Wim verzorgt namelijk al 
jaren de training van het eerste team. Maar Wim kwam niet opdagen. En dat is 
niets voor Wim. Ook op een email en een telefoontje kwam van Wim geen 
reactie. Op vrijdagmorgen probeerden we nogmaals contact met Wim te krijgen. 
Vergeefs. Vervolgens besloot een van de leden om naar Wim zijn woning te 
rijden. En de rest is u bekend.  
  
Wim bleek, vermoedelijk al enkele dagen eerder, in zijn bed te zijn overleden. 
Pas 63 jaar oud. 
  
 Wim werd op 1 juli 1988 lid van Excelsior dat later fuseerde met Heijmans 
damvereniging. 
In die tijd verhuisde Wim ook van Woerden naar ’s-Hertogenbosch. Voor die tijd 
damde Wim bij Ons Genoegen in Utrecht. Ook heeft hij een paar jaar in de 
onderlinge competitie bij DAVO uit Tilburg gedamd. 
 Wim was een alleenstaande man, die naast zijn werk veel tijd stak in het werk 
voor de kerk en in het dammen. Wim had een universitaire opleiding Nederlands 
maar het vak van leraar, met de daarbij behorende problemen, lag hem niet. 
 Wim is 13 maal kampioen van Noord-Brabant geweest en speelde zevenmaal in de finale van het 
Nederlands kampioenschap. Nationaal genoot hij veel aanzien. Hij was ook lang sparringpartner van Ton 

Sijbrands. 
 
 Wim schreef veel over het dammen. Zo was hij o.a. 
betrokken bij de boeken “Dammen van Harm 
Wiersma”. Hij schreef ook in diverse dambladen. Zo 
schreef hij in het blad Dammen, onder redactie van 
Ton Sijbrands, over openingen en 
middenspelposities. En binnen Heijmans Excelsior 
Damvereniging maakte hij veel, zeer uitgebreide, 
analyses van de wedstrijden van het eerste team.  
 
 We verliezen in Wim een rustig, sympathiek en 
belangstellend mens en een zeer sterk dammer. 
 
 We kijken met veel waardering terug op zijn inzet 
voor het dammen in het algemeen en  
zijn analyses die hij maakte voor onze 
damvereniging. Hij zal in de damwereld herinnerd 
worden als een markant dammer, met een enorme 
theoretische kennis van ons spel. 
 
 Wim rust in vrede. Wij, leden van Heijmans Excelsior 
Damvereniging, zullen jou en de damkennis die je 
meebracht ontzettend missen. 
                                                                                                                                   
René van Oosterhout 

 

 
 
R.I.P. Wim van der Kooij. 
Wim was de kopman van Ons Genoegen Utrecht. Meestal zat ik voor of na Wim 
achter het bord. 
Er werd gespeeld in dienst van Wim. Wim was onze grote Topper. 
1979, kampioen met Wim, promotie naar de Hoofdklasse. In de 8ste ronde 
werden wij kampioen. 
Tegen het Twents Eerste speelde ik aan bord 3 tegen Ben Smeenk remise, 
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Johan Haijtink aan bord 9 won, J. de Klein aan bord 4 verloor, met nog een partij aan de gang stond het 10 
- 8 voor Ons Genoegen. Wim bord 1 moest 1 punt binnen halen tegen Piet Roozenburg (wereldkampioen 
dammen in de periode 1948-1956)  
Wim stond beter, koos niet voor de winst, maar voor het belangrijke punt, en bood remise aan.   
Het was nog heel lang onrustig aan de bar. Spelers van toen, wijlen Jan Bom wijlen Arnold Kooijmans,  
Jan de Klein, Harry de Waard, Peter Meijler, Theo Fonville, Arie de Bruijn, Johan Haijtink,  
Steven Tjong en wijlen Wim van der Kooij . 
Wim en Johan Haijtink hebben mij een keer heel vroeg uit mijn bed gehaald, wij moesten zaterdag uit 
spelen, het had verschrikkelijk gesneeuwd, de treinen reden niet, dus met de auto - ( Renault R4 ), en 
gezien er geen mobieltjes toen waren heb ik de telefoon ook niet gehoord ...........( Te Koud ) 
Wim stond buiten te zwaaien en te roepen, opschieten. Elke maandag avond dammen in de Remise. 
Analyseren met Wim, bekende veel gehoorde uitspraak van Wim, jij moet meer aan theorie doen. 
Eind jaren 80 vertrokken om diverse reden Wim, Harry en Johan.  
Ons Genoegen was niet meer hetzelfde, in 1990 stopte ik er ook mee. 
R.I.P Wim,           Steven Tjong. 
                            Andrew T. A. Ong. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 

Ons Genoegen Utrecht. 05-01-1987. 
Club competitie 1987 
Wim haalt hier uit met een mooie combinatie: 
                                                                      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  GMI Rob Clerc - MF Wim van der Kooij, 0-2    NK  3-6-1992. 
 
Het verloop na: 39. 34-30 van Rob Clerc   

35x24  40. 39-34 08-13  41. 34-30 24x35  42. 29-23 18x29  43. 33x15 12-18  44. 38-33 13-19  45. 33-29 
07-12  46. 28-23 19x28  47. 29-24 28-32 480. 24-19 14x23 491. 15-10 18-22.. 
 

 

Open snel-dam kampioenschap van De Peel 
 
Op vrijdag 22 september 2017 organiseerde EAD het  

“eerste open snel-dam kampioenschap” van De Peel.  
 
                Paul Hellings snel damkampioen van De Peel !     
 
Er waren 16 deelnemers naar het gemeenschapshuis in Asten gekomen 
om deel te nemen aan het snel damkampioenschap van De Peel. 
Daaronder waren 2 niet EAD’ers. David Riupassa en Mies van Berlo, 
beiden van RDS uit St. Oedenrode, hadden de weg weten te vinden naar 
het clublokaal van EAD. Er zouden 7 ronden Zwitsers gespeeld worden. 
En al vanaf het begin werd duidelijk dat er 3 spelers waren, die de 
boventoon voerden: Paul Hellings, Ruud Arts en oud-kampioen Paul 
Peters. 
Uiteindelijk was het Paul Hellings, die na 7 ronden, zijn beide 
medeconcurrenten 1 puntje wist voor te blijven en daarmee de titel pakte.  
Op de tweede c.q. derde plaats Paul Peters en Ruud Arts. Herman Clevis 
was de beste van de rest.  
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1e  en 2e ronde PNDB Beker individueel. 
 
Gespeeld in de Biechten te Rosmalen. 

  
 
 

Ronde 1 Uitslag Rapid 

     

David Riupassa (1078) - Jan Bergmans (739) 2-0   

Harm van der Veen (746) - Piet Jonkers (772) 2-0   

Johan Rijnen (868) - Jo van Lent (588) 2-0   

Barend van Amerongen (997) - Pieter Wijn (1236) 0-2   

Niklas van Cassel (300) - Herman Lamberts (876) 0-2   

Ad Peerenboom (499) - Ton Sprangers (945) 0-2   

Henry Anemaat (792) - Martien van Berkel (814) 1-1 2-0 

Tom Swelsen (1101) - Roy Slagter (679) 1-1   

René van Oosterhout (1173) - Geert Hendricks (681) 2-0   

Ties Slagter (1046) - Frans Engels (831) 0-2   

Henk van der Heijden (696) - Peter van Poppel (300) 2-0   

Theo van den Hoek (1184) - Martien van Erp (925) 2-0   

Piet van Erp (895) - Johan Alidarso (795) 1-1   

John Wilsens (1069) - Ben van Hensbergen (1050) 2-0   

Arno Bloks (1036) - Bert van Lieshout (680) 1-1   

Joop Achterstraat (958) - Jacques Brouns (1051) 1-1   

Lambert van Vught (860) - Walter Beekmans (923) 0-2   

Simon Rompa (911) - Jan van den Hooff (1103) 1-1   

Arnold Beset (843) - Rob Pijnenburg (995) 0-2   

 
Ronde 2,  26 oktober 2017 Uitslag Rapid 

    

Harm van der Veen (746) - Rob Pijnenburg (995) 0-2    

Roy Slagter (679) - Henry Anemaat (792) 1-1    

Pieter Wijn (1236) - David Riupassa (1078) 1-1    

René van Oosterhout (1173) - Johan Rijnen (868) 2-0    

Johan Alidarso (795) - Frans Engels (831) 0-2 R     

Simon Rompa (911) - Henk van der Heijden (696) 2-0    

Theo van den Hoek (1184) - John Wilsens (1069) 1-1    

Ton Sprangers (945) - Leo van Vlerken (1003) 2-0    

Herman Lamberts (876) - Jacques Brouns (1051) 0-2   

Walter Beekmans (923) - Bert van Lieshout (680)  2-0    
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Overzicht foto ronde 2 Brabantse beker, individueel. 

 
Tussen ronde PNDB Beker individueel. 

Om op 8 spelers uit te komen, is er diezelfde avond een loting verricht, waarbij vier personen voor twee 
plaatsen bij de laatste 8 spelen. 

       Simon Rompa (911) - David Riupassa (1078) 
       John Wilsens (1069) - Frans Engels (831) 
Rob Pijnenburg, Roy Slagter, René van Oosterhout, Ton 
Sprangers, Jacques Brouns en Walter Beekmans waren dus al 
geplaatst voor de laatste 8. 
   John Wilsens heeft remise gespeeld tegen Frans Engels, wat 
betekende dat Frans Engels door was naar de kwartfinale. 
Simon Rompa had zich ziekgemeld, en kon zijn  partij tegen 
David Riupassa derhalve niet spelen. 
 
De volgende loting is vastgesteld voor de kwartfinale: 
Winnaar (Rompa - Riupassa) - René van Oosterhout 
Ton Sprangers - Roy Slagter 
Walter Beekmans - Rob Pijnenburg 
Jacques Brouns - Frans Engels 
 
De wedstrijden worden gespeeld op 18 december 2017 in het 
clublokaal van RDS. 
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Ronde 1 en 2 Brabants Kampioenschap. 

 
 top 20. 
Na R1 en R2.          Ronde 3 en 4 zijn gehouden op  
                                  zaterdag 21 oktober 2017. 
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Alexander Shvartsman en Zoja Golubeva 

pakken wereldtitels in Tallin. 

 
 

Drie Nederlanders in de finale, dat wel, maar toch was het allemaal net niet. 
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Ronde 3 en 4 Brabants Kampioenschap. 
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Ronde 5 en 6 Brabants Kampioenschap. 

 

     
Omdat Jan van den Hooff met hartklachten 

was opgenomen, staan deze partijen, hierboven, nog open.                                            
Maar, intussen heeft Jan deze beide partijen remise gespeeld. 
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Ronde 7 en 8 Brabants Kampioenschap. 
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Kampioen van Brabant, Yuriy Lagoda. 
Proficiat.  
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Van links naar rechts: 
 Johan Rijnen Kampioen groep C, 7 punten  
   Henk vd Heijden Kampioen groep D, 9 punten 
     David Riupassa Kampioen Groep B, 12 punten. Weerstandspunten 74  
      Tanya Marie Cnossen Kampioen Dames, 7 punten 
        Yuriy Lagoda Kampioen van Brabant 2017, 12 punten. Weerstandspunten 76 

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

Schooldammen Dongen 2017 
Hierbij de uitslagen van het schooldammen Dongen 2017, zowel individueel 

als van de teams. Heilig Hart en Anspach hebben de stokjes (tijdelijk?) 

overgenomen van Wegwijzer en Achterberg, maar ook deze scholen mogen teams 

afvaardigen naar het Brabants kampioenschap op 25 februari 2018 (datum 

stond fout in de boekjes). 

Proficiat ook aan Sophie Barentsen, Yuri Derks en Gio-given Vermeulen, die 

in de verschillende individuele klassen de gouden medaille wonnen. 

Overigens een groot compliment aan alle kinderen die meededen en de 

begeleidende ouders/leerkrachten voor de gezellige sfeer, waar geen 
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wanklanken zijn gehoord. 

 

Ton Sprangers 

 

 
Anspach2 /  
                  
                        Heilig Hart 
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PNDB hoofdklasse 2017-2018 

 

 
 

 
Wij wensen iedereen een heerlijk avondje 
tijdens de aanstaande Sinterklaasavond. 
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Topscoorders lijst Hoofdklasse, hieronder.  
 

 
 

 
 

 
 

PNDB eerste klasse  2017-2018, 
hieronder: 
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Problematiek rubriek (N13). 
door Henk van der Heijden 

    
Diagram 44.                                                                                                      Diagram 45.  

   

             Henk vd Heijden, 2017           
  8x8                                                       7x7 
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Diagram 46.                                                       Diagram 47. 
                                                                                                

  Piet Lauwen, 1977                
                                      Leo Faber, 1994   
13x11                                                      7x7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
De oplossingen vindt u elders in  

dit blad. 
Henk van der Heijden 
hheijden@gmail.com 

 

Ter goedkeuring op de ALV van zaterdag 26 mei 2018 te Sint-Oedenrode. 

Hieronder vindt je het voorstel voor het nieuwe huishoudelijke reglement van de PNDB. 
Een korte toelichting wat betreft de wijzigingen: 
Artikel 5.1 is de laatste regel geschrapt ten opzichte van de vorige versie. 6.1 is komen te vervallen zodat 
persoonlijke leden mee kunnen doen aan het Brabants Kampioenschap/PNDB evenementen. Leden 6.3 en 
7.1 zijn ook geschrapt. Artikel 8.6 is de laatste zin weggelaten. Artikel 14.2 c en d zijn geschrapt. Artikel 
17.3 is gewijzigd en voorstellen tijdens de rondvraag kunnen doorgeschoven worden door het bestuur. 
Artikel 20.2 archief is geschrapt als taak secretaris. 

Samengevat zijn de belangrijkste wijzigingsvoorstellen aangaande persoonlijke leden van de PNDB          
en hun rechten en het aantal stemmen dat nodig is om geldige besluiten te mogen nemen op de ALV. 

--------------------------------------------- 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

VAN DE PROVINCIALE NOORD-BRABANTSE DAMBOND 
(Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van zaterdag 5 juni 2004 te Tilburg) 

  
A. NAAM EN ZETEL 

Artikel 1. 
1.1 De vereniging draagt de naam: Provinciale Noord-Brabantse Dambond, welke naam bij 

verkorting wordt aangeduid als PNDB. 
1.2 De vereniging is gevestigd ten huize van haar voorzitter.       

               
B. INRICHTING             

Artikel 2. 
2.1 Organen van de vereniging zijn: het bestuur, de Algemene Vergadering (hierna verder 
genoemd AV) en alle overige personen en commissies, die de AV beslissingsbevoegdheid heeft 
toegekend. 
2.2 De organen van de vereniging als bedoeld in 2.1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 
2.3 De PNDB is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). 
2.4 Daar waar in dit Reglement sprake is van: bestuur, wordt het bestuur van de PNDB bedoeld. 
 

C. DUUR EN BOEKJAAR            
Artikel 3. 
3.1 De vereniging, opgericht op dertig juni negentienhonderdtweeëntwintig (30-06-1922), is 
aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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3.2 Het verenigingsjaar loopt evenals het boekjaar van één januari tot en met éénendertig 
december. 
 

D. DOEL EN MIDDELEN           
Artikel 4. 
4.1 De PNDB stelt zich ten doel het bevorderen en het doen bevorderen van de damsport in welke 
      verschijningsvorm dan ook binnen het door de KNDB vastgestelde gebied.   
4.2 De PNDB tracht dit doel langs wettige weg te bereiken door: 

a. het bevorderen van de oprichting en instandhouding van (plaatselijke) damverenigingen. 
b. het zo mogelijk bijstand verlenen aan de bij de PNDB aangesloten damverenigingen.  
c. het organiseren van wedstrijden en competities (en het daaraan verbinden van titels) 

alsmede van andere evenementen op het gebied van de damsport. 
d. het bevorderen van damopleidingen. 
e. het geven van voorlichting over en het maken van propaganda voor de damsport. 
f. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. 
g. het uitgeven van een periodiek verschijnende ledeninformatie. 
h. het benutten van eventuele andere wettige middelen.     

              
E. LEDEN.             

Artikel 5. 
5.1 De PNDB kent de volgende leden:         
 a. (plaatselijke) damverenigingen, die binnen het gebied van de PNDB gevestigd zijn. 
 b. natuurlijke personen, die lid zijn van een bij de PNDB aangesloten damvereniging. 
 c. natuurlijke personen, die geen lid zijn van een damvereniging als bedoeld onder b. maar 
als persoonlijk lid zijn toegelaten tot de PNDB. 
5.2 Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering leden wegens een bijzondere 
verdienste ten opzichte van de PNDB benoemen tot lid van verdienste.  
5.3 Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering leden (en eventueel niet-leden) 
wegens een uitzonderlijke verdienste op damgebied in het algemeen als ook ten opzichte van de 
PNDB benoemen tot erelid.  
5.4 Het bestuur houdt ten minste van alle onder artikel 5.1 genoemde personen een register bij, 
waarin de namen, adressen en geboortedata van deze leden zijn opgenomen. 
 

F. VERKRIJGING LIDMAATSCHAP 
Artikel 6. 
6.1 Het lidmaatschap van de PNDB staat open voor iedereen.  
6.2 Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. 
 

G. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 
Artikel 7.  
7.1 Het lidmaatschap van de PNDB eindigt door overlijden. 
7.2 Het lidmaatschap van de PNDB vervalt als een lid zijn lidmaatschap bij een damvereniging, 
die bij de PNDB aangesloten is, opzegt bij de secretaris van die damvereniging. 
7.3 Het lidmaatschap van de PNDB vervalt bij een besluit daartoe van de AV. Dit besluit dient 
tenminste met twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen genomen te zijn. 
7.4 Het lidmaatschap van de PNDB vervalt door royering door het bestuur (bijvoorbeeld in geval 
van ernstig wangedrag). 
 

H. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Artikel 8.  
8.1 De leden hebben het recht deel te nemen aan alle wedstrijden, welke door of namens de 
PNDB worden georganiseerd en die niet uitdrukkelijk aangekondigd zijn open te staan voor een 
bepaalde categorie. 
8.2 De leden, voor zover meerderjarige natuurlijke personen, kunnen verkozen en benoemd 
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worden in alle functies van de PNDB.  
8.3 Alle leden van de PNDB hebben recht op toegang tot de AV. 
8.4 De leden zijn verplicht de tot stand gekomen reglementen en de rechtsgeldige besluiten van 
de AV en van het bestuur te eerbiedigen en de daarin opgelegde verplichtingen na te leven. 
8.5 De leden zijn verplicht de belangen van de PNDB niet te schaden. 
8.6 De leden zijn verplicht tot het betalen van een door de AV vastgestelde contributie en/of 
andere bijdragen aan de PNDB. 
 
      I.    DONATEURS 
Artikel 9. 
9.1 Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de PNDB hebben 
verplicht om jaarlijks tenminste een bedrag gelijk aan de helft van de voor dat jaar vastgestelde 
contributie aan de PNDB te betalen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
9.2 Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen door het bestuur 
bij hun toelating zijn opgelegd. 
9.2 Het bestuur kan de donateurs het recht geven bepaalde wedstrijden of evenementen bij te 
wonen. 
9.3 Het donateurschap kan te allen tijde door de donateur worden beëindigd, met dien verstande 
dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar geheel verschuldigd blijft. 
9.4 Opzegging van het donateurschap namens de PNDB geschiedt door het bestuur. 
 
      J.    BESTUUR 
Artikel 10. 
10.1 Het bestuur van de PNDB bestaat uit tenminste vijf meerderjarige natuurlijke personen. 
10.2 De leden van het bestuur worden door de AV benoemd voor de tijd van drie jaar. 
10.3 Ten hoogste twee leden van dezelfde damvereniging mogen tegelijk zitting hebben. 
10.4 De voorzitter wordt door de AV in functie benoemd, het bestuur wijst uit haar midden een 
secretaris, een penningmeester en de overige functionaris(sen) aan. 
10.5 Het rooster van aftreden, dat door het bestuur wordt bijgehouden, is zodanig opgesteld, dat 
de voorzitter, secretaris en penningmeester niet tegelijkertijd kunnen aftreden. 
10.6 Aftredende bestuursleden zijn terstond verkiesbaar. Degene, die in een tussentijdse vacature 
wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn of haar voorganger. 
  
Artikel 11. 
11.1 De benoeming van bestuursleden geschiedt door verkiezing uit één of meer voordrachten. 
Een voordracht kan worden ingediend door het bestuur, door tenminste twee damverenigingen, 
die lid zijn van de PNDB of tenminste tien meerderjarige natuurlijke leden van de PNDB. Een 
voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een 
voordracht door de leden moet tenminste acht dagen vóór de vergadering schriftelijk en vergezeld 
van een verklaring van de gestelde kandidaat, dat hij/zij een eventuele benoeming zal 
aanvaarden, bij het bestuur worden ingediend. 
11.2 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 
twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit in een stemgerechtigde AV.  
11.3 Wanneer geen voordracht is ingediend of wanneer overeenkomstig 11.2 de voordracht het 
bindend karakter is ontnomen, is de AV vrij in haar keus. 
 
Artikel 12. 
12.1 Elk bestuurslid kan door de AV worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet 
binnen twee maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 
termijn. 
12.2 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door verlies van het lidmaatschap van de PNDB of 
door het schriftelijk bedanken. 
 
Artikel 13. 
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13.1 Het bestuur is belast met het besturen van de PNDB, behoudens beperkingen opgelegd door 
de AV. 
13.2 Het bestuur blijft tot het minimum van drie natuurlijke personen bestuur bevoegd. Indien 
echter het aantal bestuursleden onder de vijf daalt, is het bestuur verplicht op iedere AV een 
agendapunt op te nemen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 
13.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten alsmede tot het 
optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures. De AV kan van het 
bestuur hiervoor immer rekening en verantwoording verlangen.  
13.3 De PNDB wordt te zake van het in 13.2 bedoelde en overige handelingen vertegenwoordigd 
door: hetzij het voltallige bestuur, hetzij de voorzitter, hetzij twee andere bestuurders gezamenlijk. 
De vertegenwoordigende bestuursleden kunnen hierbij uitsluitend handelen ter uitvoering van een 
door het bestuur rechtsgeldig genomen besluit. 
13.4 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de PNDB zodanige aantekeningen te 
houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de PNDB worden gekend. 
13.5 Het bestuur brengt op de AV schriftelijk een jaarverslag uit over de gang van zaken in de 
PNDB en legt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
verantwoording af over het door haar gevoerde beleid en beheer over het afgelopen jaar. 
13.6 De financiële administratie met de jaarstukken zoals bedoeld in 13.5 worden onderzocht door 
een kascontrolecommissie van tenminste twee leden, die geen zitting mogen hebben in het 
bestuur.  
13.7 Het bestuur is verplicht de bescheiden, genoemd in 13.5 en 13.6, tenminste tien jaar lang te 
bewaren. 
13.8 Voor investeringen alsook voor extra uitgaven, die niet begroot zijn, die een bedrag van € 
2000 te boven gaan, behoeft het bestuur toestemming van de AV.  
    
      K.  ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 14. 
14.1 Aan de AV komen in de PNDB alle bevoegdheden toe, die niet door de wet aan andere 
organen zijn opgedragen. 
14.2 De AV wordt gevormd door: a. het bestuur, b. de afgevaardigden van de damverenigingen, 
die lid zijn van de PNDB 
 
Artikel 15. 
15.1 Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een AV – de 
       verplichte Jaarvergadering – gehouden. In deze AV komt tenminste aan de orde: 

a. de goedkeuring van de notulen van de vorige AV 
b. het jaarverslag van de secretaris 
c. de financiële rekening en verantwoording van het bestuur 
d. het verslag van de kascontrolecommissie 
e. benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
f. de begroting voor het lopende verenigingsjaar 
g. voorziening in vacatures in het bestuur 

15.2 Andere vergaderingen dan de AV worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 
15.3 Het bestuur is verplicht op schriftelijk verzoek daartoe van tenminste drie damverenigingen, 
die lid zijn van de PNDB, een AV bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken. 
Indien het bestuur aan dit verzoek geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf een AV bijeen 
roepen. Zij kunnen in dat geval anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van deze 
vergadering. Ook kunnen zij indien nodig een notarieel proces-verbaal van het verhandelde laten 
opmaken.  
 
Artikel 16. 
16.1 De AV wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van 
tenminste drie weken. 
16.2 De oproeping geschiedt in de periodiek verschijnende ledeninformatie en wordt per e-mail (of 
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       schriftelijk) aan de damverenigingen, die lid zijn van de PNDB, gezonden. Bij de oproep wordt 
de agenda van de AV vermeld.  
16.3 De plaats, waar de AV gehouden wordt, wordt door het bestuur bepaald. 
16.4 Iedere damvereniging, die lid is van de PNDB, is verplicht deel te nemen aan de AV door het 
       zenden van tenminste één afgevaardigde. Deze afgevaardigde dient lid te zijn van de 
vereniging, die hij/zij vertegenwoordigt. De afgevaardigde moet de presentielijst namens de 
vereniging tekenen.  
16.5 Iedere damvereniging, die lid is van de PNDB, heeft het recht uiterlijk tot zes weken voor de 
       geplande AV voorstellen ter behandeling in de AV in te dienen. De vereniging is verplicht 
deze voorstellen nader toe te lichten aan het bestuur. 
16.6 Iedere afgevaardigde mag slechts één vereniging vertegenwoordigen. Leden van het bestuur 
kunnen geen afgevaardigde zijn namens hun vereniging. 
16.7 Alle afgevaardigden hebben het recht, staande de AV moties van orde in te dienen. Deze 
komen onmiddellijk in behandeling. Onder moties van orde worden verstaan, moties welke er op 
gericht zijn de goede gang van zaken in de AV te verzekeren.  
16.8 Alle afgevaardigden hebben staande de vergadering het recht om amendementen op 
voorliggende voorstellen in te dienen. Deze komen in behandeling wanneer tenminste één andere 
afgevaardigde dit ondersteunt.  
16.9 Geschorste (bestuurs) leden hebben slechts toegang tot dat gedeelte van de AV, waarin het 
besluit tot hun schorsing wordt behandeld. Zij hebben dan tevens het recht daarover het woord te 
voeren. 
 
Artikel 17. 
17.1 De AV wordt, tenzij de situatie van de laatste volzin van 15.3 zich voordoet, geleid door de 
       voorzitter van de PNDB. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander, door het bestuur 
aan te wijzen, bestuurslid op als voorzitter. Wordt er op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de AV daarin zelf. 
17.2 Van het verhandelde in de AV worden door het bestuur notulen opgemaakt. 
17.3 Geen besluiten kunnen genomen worden, indien niet tenminste drie van het totaal aantal  

stemgerechtigde damverenigingen, die lid zijn van de PNDB, vertegenwoordigd is. 
Voorstellen die bij de rondvraag binnenkomen en stemming vereisen kunnen door het bestuur 
verdaagd worden.  

17.4 Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits 
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de AV. 
 
 
      L.   STEMRECHT 
Artikel 18. 
18.1 Ieder bestuurslid van de PNDB heeft op de AV het recht van één stem.   
18.2 Iedere damvereniging, die lid is van de PNDB, heeft op de AV recht op: 

a. één stem, wanneer hun geregistreerde totaal aantal leden per 1 januari van het jaar, waarin 
de AV gehouden wordt, tenminste 1 en maximaal 19 leden bedraagt.  

b. twee stemmen, wanneer het aantal leden minimaal 20 en maximaal 49 bedraagt. 
c. drie stemmen, wanneer het aantal leden minimaal 50 en maximaal 99 bedraagt. 
d. vier stemmen, wanneer het aantal leden minimaal 100 bedraagt.     

        Dit aantal afgevaardigden dient dan wel op de AV aanwezig te zijn.  
18.3 Een lid kan zijn stem niet door een gemachtigde laten uitbrengen. 
18.4 Bij alle stemmingen beslist de volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco 
stemmen en niet-geldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
18.5 Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes. Stemming over zaken 
      geschiedt mondeling, tenzij tenminste twee stemgerechtigden om schriftelijke stemming 
verzoeken. 
 
Artikel 19. 
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19.1 Voor elke schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een stembureau. De inhoud van de  
        stembriefjes wordt door een der leden van het stembureau voorgelezen en door de 
andere(n), die er inzage van nemen, opgetekend. In geval van twijfel over de inhoud van een 
stembriefje beslist het stembureau. Het stembureau stelt de uitslag van de stemming ter 
beschikking van de voorzitter. 
19.2 Het ter AV uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is 
        beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd 
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
19.3 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in 19.2 bedoelde oordeel de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de AV dit 
verlangt.  
19.4 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
vinden herstemmingen plaats totdat één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen. 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden 
is gekozen. 
19.5 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, is het 
voorstel verworpen.  
      M.  WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR 
Artikel 20.  
20.1 De voorzitter leidt alle vergaderingen, zorgt voor de algemene gang van zaken en 
handhaving van het Huishoudelijk Reglement. Hij houdt het rooster van aftreden van 
bestuursleden bij. Hij is de officiële vertegenwoordiger in alle aangelegenheden van de PNDB. Hij 
heeft het recht, wanneer hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, de discussie te 
sluiten, doch is verplicht haar weer te openen zo de meerderheid van de vergadering dit wenst. 
20.2 De secretaris voert alle correspondentie van de PNDB en houdt daarvan kopie. Hij maakt de 
notulen van de vergaderingen. Hij zorgt voor de uitnodigingen en de presentielijst van de AV. Hij 
brengt het jaarverslag uit.  
20.3 De penningmeester is belast met het gehele financiële beheer van de PNDB. Hij zorgt voor 
het innen van de contributies en doet alle betalingen. Hij is verplicht aan het bestuur op haar 
verzoek daartoe verantwoording af te leggen van de financiële situatie van de PNDB en indien dit 
wenselijk is aan de voorzitter inzage van zijn boekhouding te verlenen. Op de AV legt hij rekening 
en verantwoording af over het afgelopen boekjaar en presenteert een begroting voor het komende 
boekjaar. Als de AV, na het verslag van de kascontrolecommissie gehoord te hebben, dit akkoord 
bevindt, ontvangt hij en daarmee het gehele bestuur décharge voor het financiële beheer van de 
PNDB over dat boekjaar. 20.4 De overige bestuursleden zijn de hierboven genoemde 
functionarissen zoveel mogelijk behulpzaam. Aan hen kunnen speciale functies worden 
opgedragen, wenselijk is bijvoorbeeld een wedstrijdleider. 
20.5 Het bestuur vergadert zo dikwijls dat voor een goede gang van zaken wordt nodig geacht. 
Tenminste twee bestuursleden hebben het recht een bestuursvergadering bijeen te roepen. Zij 
dienen dan wel duidelijk aan te geven welke onderwerpen zij wensen behandeld te zien. Deze 
vergadering dient dan binnen veertien dagen na de dag van aanvrage gehouden te worden. 
 
      N.  COMMISSIES 
Artikel 21.  
21.1 Door de AV en/of het bestuur kunnen commissies worden ingesteld, die het bestuur bijstaan 
in haar werkzaamheden of haar adviseren over bepaalde onderwerpen. Commissies kunnen ook 
worden belast met de uitvoering van een deel van de taak van het bestuur.  
21.2 De werkzaamheden en bevoegdheden van commissies worden bij reglement of besluit 
geregeld. 
21.3 Elk jaar worden op de AV drie verenigingen aangewezen, die zorgen (door het aanwijzen van 
één harer leden) dat er een kascontrolecommissie gevormd wordt. Deze commissie rapporteert 
haar bevindingen ten aanzien van het financiële beheer van het bestuur schriftelijk aan de AV. 
Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van de kascontrolecommissie. 
21.4 Bij de instelling van een commissie kan door het bestuur worden bepaald, dat het 
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lidmaatschap daarvan onverenigbaar is met een andere functie binnen de PNDB. 
 
      O.  VERGOEDINGEN 
Artikel 22. 
22.1 Bestuurs- en commissieleden krijgen voor het bijwonen van vergaderingen alsmede voor het 
maken van andere reizen ten behoeve van de PNDB hun gemaakte reiskosten (en in sommige 
gevallen ook de verblijfskosten) vergoed. Het bestuur is bevoegd voor deze vergoedingen een 
tarief of richtlijn vast te stellen. 
22.2 Bestuurs- en commissieleden krijgen tevens de in hun functie ten behoeve van de PNDB 
gemaakte andere onkosten (zoals bijvoorbeeld portokosten en telefoonkosten) vergoed. 
22.3 Onkostendeclaraties (met duidelijke specificatie) dienen uiterlijk aan het eind van ieder 
kwartaal te worden ingediend bij de penningmeester. Zeker aan het eind van ieder boekjaar 
dienen deze declaraties tijdig ingediend te zijn. Het is niet mogelijk, tenzij de penningmeester 
hiervan vooraf op de hoogte gesteld is, declaraties in te dienen over een voorgaand boekjaar.  
 
      P.   WIJZIGINGEN EN ONTBINDING 
Artikel 23   
23.1 In het Huishoudelijk Reglement van de PNDB kan geen verandering worden aangebracht 
dan door  een besluit daartoe van de AV. 
23.2 Leden van de PNDB, die een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement op de 
AV willen behandeld zien, moeten tenminste vier weken voor de AV een afschrift van dat voorstel 
aan alle leden ter kennis brengen. Hierin dient de voorgestelde wijziging woordelijk te zijn 
opgenomen.   
 
Artikel 24. 
24.1 De PNDB kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de AV.  
24.2 Een besluit tot ontbinding van de PNDB dient vergezeld te gaan met een voorstel ter 
bestemming van het eventueel aanwezige batig saldo. Dit zal bij voorkeur een goed doel zijn.   
24.3 Tenzij de AV anders beslist, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
 
     Q.   SLOTBEPALINGEN 
Artikel 25. 
25.1 Ieder lid van de PNDB wordt geacht dit Huishoudelijk Reglement te kennen. 
25.2 In gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. De 
genomen beslissingen mogen niet in strijd zijn met het Huishoudelijk Reglement of enige bepaling 
van de KNDB. Het bestuur is verplicht op de eerstvolgende AV hiervan mededeling te doen. 
 
Artikel 26.  
Bij herziening van dit Huishoudelijk Reglement door de AV fungeerden in alfabetische volgorde de 
volgende personen als bestuurslid:  
 
R.W.G. Arts,  
J.A.J. Daems,  
M.A.M. van Erp,  
T. Slagter   
H. van der Veen.  
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Het PNDB bestuur en de redactie van 
Brabants Damnieuws 

 
wenst u allen fijne feestdagen en een 
gezond, sportief en goed dam jaar. 

 

 

 

Dat 2018 u allen veel dam succes mag 
brengen. 
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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, Jupiterweg 4, 5345 LS 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  

 

mailto:yuriy_lagoda@yahoo.com
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Oplossing Diagrammen Problematiek (N13). 
 
Dia. 44. 1. 47-41 36x47  2. 37-31 47x22  3. 27x07 26x28  4. 21x03 01x12  5. 03x20 15x24  6. 49-43 24-30  
7. 43-39 30-35  8. 39-34.. 
 
Dia. 45. 1. 33-29 24x31  2. 39-34 18x40  3. 45x03 12-18  4. 03-14 31-36  5. 48-42 27-31  6. 14-46 31-37   
7. 46x12 36-41  8. 42-37 41x32  9. 12-29 32-37 10. 29-47.. 
   
Dia. 46. 1. 37-31 26x37  2. 32x41 36x47  3. 27-21 47x49  4. 21-16 49x23  5. 16-11 25x43  6. 11x02 18x27  
7. 35-30 24x35  8. 15x24 19x30  9. 02x48 35-40 10. 48-39 40-45 11. 39-50.. 
 
Dia. 47. 1. 47-41 36x47  2. 27-21 47x15  3. 39-33 15x17  4. 22x04 03-09  5. 04x07 01x12  6. 28-22.! 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hieronder nog enkele foto’s gemaakt tijdens het Brabants Kampioenschap 2017. 
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