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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. 
Joop Achterstraat, Klemvogel 44, 5404 PN Uden. Tel. 06-52690778 
E-MAIL: ja@lsso.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,  Jupiterweg 4  5345 LS  OSS.  

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 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 sept. 2018  a.s.  bij de redactie binnen zijn. 
 
Van de redactie Brabants Damnieuws en webmaster P.N.D.B..  

 
Natuurlijk is de redactie en de webmaster erg afhankelijk van wat hem aangedragen wordt 
door het bestuur, maar ook door leden en verenigingen die iets te melden hebben. 
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Henk van der Heijden.   Redactie en  (webmaster@pndb.nl)    
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Van de voorzitter                      Juni 2018  
 
In de bestuursvergadering op 18 april hebben wij afscheid genomen van onze 
penningmeester Ruud Arts. Ruud gaf recentelijk aan, dat hij zich dit jaar reeds 
terug wilde trekken. Hij had daar een aantal persoonlijke redenen voor en die 
moesten wij uiteraard respecteren. Heel erg jammer, want met het vertrek van 
Ruud missen wij niet alleen een goede penningmeester, maar ook een hele 
puike bestuurder. Ruud, ook vanaf deze plaats, hartelijk bedankt voor wat jij 
voor de P.N.D.B. hebt betekend! Dus moesten wij naarstig op zoek naar een 

nieuwe penningmeester en zoals te verwachten viel, dat is doorgaans een moeizaam proces. Tot 
het laatste moment waren wij niet zeker of de beoogde kandidaat zich ook daadwerkelijk 
beschikbaar zou stellen. Gelukkig hoorden wij een paar weken geleden, dat Joop Achterstraat het 
stokje wel van Ruud wilde overnemen. Joop is intussen tijdens de A.L.V. van afgelopen zaterdag 
26 mei met een daverend applaus benoemd tot bestuurslid van de P.N.D.B. De benoeming is voor 
één jaar, omdat het een tussentijdse vacature betreft. Maar ik ben er niet bang voor, dat er dan 
weer voor Joop geklapt wordt! Wij heten Joop van harte welkom binnen ons bestuur en hopen, dat 
hij zich spoedig geheel thuis zal voelen bij ons. Tijdens de ALV is ook ons nieuwe Huishoudelijk 
Reglement aangenomen. Het was hoognodig om dit eens te herzien, want vorig jaar bleek, dat dit 
dringend aangepast moest worden.  
 
Op vrijdag 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
kracht. De P.N.D.B. is hier nog niet helemaal klaar voor. Wij zullen ons daar binnenkort eens goed 
over beraden. Elke vereniging moet een persoon aanstellen, die verantwoordelijk is voor de 
gegevens. Die eerste stap is gezet. De secretaris Martien van Erp neemt dit op zich. Er moet in 
kaart worden gebracht welke persoonsgegevens wij bewaren en voor welk doel. En aan wie deze 
data worden verstrekt. Ook voor gebruik van foto-materiaal op bijvoorbeeld de website is 
toestemming nodig van de personen, die op de foto staan. Het bestuur van de PNDB had wel een 
soort concept voor (kleine) verenigingen verwacht. Zodanig, dat niet iedere vereniging zelf het wiel 
moest uitvinden. Nu dat er niet gekomen is, zullen wij ons hierin meer moeten verdiepen. Dit geldt 
uiteraard ook voor alle plaatselijke verenigingen. Als U een goed concept gevonden hebt, nodig ik 
U uit dit met ons te delen! 
 
Na een aantal jaren het Persoonlijk Brabants Kampioenschap in ‘De Biechten’ in Den Bosch te 
hebben gehouden, gaan we dat in 2018 in ‘De Cammeleur’ te Dongen doen. Hopelijk dat er nu 
een extra deelname is van dammers uit het westen van onze provincie. In het concept van dit 
toernooi werd uiteindelijk weinig veranderd. Wel is aangegeven, dat we geen deelnemers meer 
toelaten na de inschrijftermijn. En de discipline om alle 4 zaterdagen aanwezig te zijn is duidelijk 
verscherpt. Wij hopen en vertrouwen, dat de ‘vaste’ deelnemers weer massaal mee doen en dat 
wij dit jaar een record aantal deelnemers mogen hebben. Hopelijk doen er genoeg ‘sterke’ spelers 
mee, want anders kan onze Brabantse kampioen (weer) niet kosteloos aan het Nationaal 
Kampioenschap meedoen. Maar ook spelers met een veel lagere rating dan de toppers zijn van 
harte welkom. Er is ook een beker voor de beste speler met een rating onder de 700! Dus 
hiermede spoor ik U aan om dit jaar eens massaal in te schrijven. Ervaar eens hoe gezellig het is 
om met veel dammers in één zaal je favoriete sport te beoefenen. Je kunt je tot woensdag 12 
september opgeven bij onze wedstrijdleider Ties Slagter. Als lid van de PNDB is U geen 
inschrijfgeld verschuldigd. De data zijn: 22 sept., 20 okt., 17 nov. en 1 dec. Dus ga deze data 
reserveren voor dit ‘Van den Elzen’-toernooi en doe mee! 
  

Ik wens U allen veel leesplezier met dit Brabants Damnieuws en tot ziens. 
 
Harm van der Veen 

 

Bovenaan, bij het voorwoord van de voorzitter, in de vorige uitgave van BDN  
staat abusievelijk maart 2017.  
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Reacties n.a.v. de vorige uitgave van het Brabants Damnieuws, maart 2018: 
 
Beste Henk, 
 
bedankt voor de mooie uitgave van Brabants Damnieuws ! 
 
Op pagina 24 presenteer je een "prachtige combinatie van Dirk Joosten tegen Frank Teer". Dit 
suggereert dat Dirk de combinatie uitvoerde (of ?) 
De partij was wel van Dirk 
Joosten (met wit) tegen Frank 
Teer, maar de combinatie was 
toch echt uitgevoerd door Frank 
Teer 
 
No problem; 
hartelijke groet, Frank Teer 
 

 

Deze combinatie is dus uitgevoerd  

door Frank Teer. 

 

 
 
Onderstaande reactie n.a.v. de adressenlijst van clublokalen en secretarissen:  
 
Hoi Henk, 
Het wordt al beter, maar het emailadres van mij moet natuurlijk i.p.v. dat van Patrick komen. 
Mijn emailadres is j.martens03@chello.nl . De andere gegevens kloppen. 
Succes met alles. 
 
Gr. Jules. (EAD) 

Hallo Henk, 

Bedankt voor de digitale toezending van BDN. De regio West-Brabant is toch vaak onderbelicht in 
de PNDB. Wellicht omdat er maar enkele verenigingen actief zijn in deze regio? Mijn opmerking 
doe ik hier omdat ik vanuit de PNDB geen reactie heb gehad op ons gouden jubileum, waar we 
toch behoorlijk veel publiciteit aan hebben gegeven. Zelfs een kampioenschap in de tweede 
klasse D en promotie naar de eerste klasse landelijk krijgt geen enkele vermelding, ook niet in 
Brabants Damnieuws. Momenteel is in Roosendaal het West Brabants Damkampioenschap bezig. 
Mogelijk zal een vertegenwoordiger van De Schijf een verslag toesturen. Verder overwegen we 
met een viertal in het komende seizoen mee te spelen in de provinciale bondscompetitie. Zo kan 
de PNDB toch iets betekenen voor De Variant?!  

Met vr. dammersgroet 

Jan de Wolf, damvereniging De Variant 

 

# reactie van de redactie: ik krijg ‘bijna’ niets aangereikt door de verenigingen, ook niet door de 
Variant. Zo ongeveer alles wat in deze uitgave staat heb ik zelf opgezocht op Internet en 
Facebook.!! 

mailto:j.martens03@chello.nl
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Partij Fragment. 
2017.   
Na de reguliere wedstrijden van de Nationale Competitie zijn er ieder jaar 
smakelijke toetjes in de vorm van promotie-degradatiewedstrijden in de diverse 
klassen. 
Heijmans Excelsior, tweede in de Hoofdklasse B, wilde eigenlijk helemaal niet 
promoveren naar de Ereklasse en tegenstander 020 Amsterdam wilde zeker 
niet afdalen vanuit diezelfde Ereklasse. Beide teams kregen hun zin: de 
hoofdstedelingen wonnen met 11-9 en mogen blijven waar ze waren. Toch 
hadden ze zich voor de zekerheid versterkt, en dat was maar goed ook want er 
vielen opmerkelijke uitslagen ten nadele van 020. 
 Diagram  Wit: A. Vermeulen - Zwart: K. Thijssen 
Adrie Vermeulen nam de teamopdracht om vooral niet te winnen, maar liever 

nog te verliezen kennelijk serieus door al op de 17e zet met wit zowel 22 als 23 te bezetten en dat tegen de 
vijfvoudig ex-Nederlands kampioen. Zwart dreigt met (25-30), (24-30), gevolgd door (20-24).  De beste 
parade hiertegen is om zelf een damcombinatie, op bezet veld, uit te voeren en tot grote schrik van de rest 
van zijn team deed Vermeulen dat dus maar. 24. 27-22!, 18x27; 25. 28-22, 19x17; 26. 34-30, 25x23; 27. 
33-29, 24x33; 28. 39x8!, 2x13; 29. 37-31, 26x37; 30. 42x2 met winst. 

 
 

Bron: Facebook. 
 

 
PNDB website.  
 
Als je de PNDB site opent,  
http://www.pndb.nl/index.xhtml,   
 
en je klikt dan b.v. op de Tab Damkalender, 
http://www.pndb.nl/kalender/index.xhtml,   
dan krijg je te zien wat er per maand georganiseerd 
wordt binnen de Brabantse damwereld. Het dient 
dan aanbeveling om eerst de pagina te ‘verversen’, 
omdat het voorkomt dat er een pagina uit het ‘cache 
geheugen’ geladen wordt en er dan ‘oude’ informatie 
in beeld komt.  

Dat verversen doe je door, bovenaan de pagina, op het ronde pijltje te klikken zie plaatje.  

http://www.pndb.nl/index.xhtml
http://www.pndb.nl/kalender/index.xhtml
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Partij Fragment 
16-03-2018      EAD 2 – Heijmans Excelsior 5.    4-4 

 
 

Bron: EAD nieuws 

 
 
 

 

 

 

Brabant Cup Halve Finale PNDB 2018              22 maart 
 

GROEP 1          

  
1 2 3 4 Gespeeld Punten Voor Tegen 

 
1 Dammend Tilburg 1 X 5 6 7 3 6 18 6 

 
2 Heijmans Excelsior 1 3 X 4 5 3 3 12 12 

 
3 RDS 1 2 4 X 5 3 3 11 13 

 
4 EAD Asten 1 1 3 3 X 3 0 7 17 

 
 

GROEP 2 
         

  
1 2 3 4 Gespeeld Punten Voor Tegen 

 
1 Heijmans Excelsior 2 X 6 3 6 3 4 15 9 

 
2 Dammend Tilburg 2 2 X 6 5 3 4 13 11 

 
3 DOG Uden 5 2 X 6 3 4 13 11 

 
4 EAD Asten 2 2 3 2 X 3 0 7 17 

 
 
Door naar de Finale zijn Dammend Tilburg1, Heijmans Excelsior 1, Heijmans Excelsior 2, en Dammend Tilburg 2. 
Dammend Tilburg 2 is in de tweede groep tweede geworden, omdat zij de onderlinge wedstrijd met DOG met 6-2 
gewonnen hebben. 
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Overzichtsfoto Brabant Cup, 22 maart 2018.  (foto: D. Riupassa) 

 

In Memoriam 
Dré van Hooijdonk 

Op Goede Vrijdag 2018 kwam ook een einde aan de lijdensweg van Dré van Hooijdonk. Te 
midden van zijn gezin is hij ingeslapen, na een verwoestend ziekbed van slechts enkele weken.  
 Hij heeft dit seizoen nog lang meegespeeld bij onze vereniging tot begin dit jaar de eerste 

symptomen van zijn ziekte hem noopten tot iets wat 
zeldzaam was, afzeggen voor de clubavond. 
Dré is lid geworden van onze damvereniging in 1988, 
en hij was gelijk een sfeerbepalend persoon. Binnen 
een jaar heeft hij de voorzittershamer ter hand 
genomen en de toen noodlijdende vereniging door zijn 
bindende kwaliteiten op het spoor gehouden. Hij werd 
een van de steunpilaren van de jeugdvereniging, die 
in 1991 werd opgericht.  
In die tijd zat de vereniging nog achter in de Sporthal 
bij Dymph van den Oever. 
Dré was er altijd, organiseerde van alles, ritselde dan 
prijzen bij elkaar, wist goedkope buffetjes te regelen 
en was op de feestjes ook niet te beroerd om zijn 
fameuze creatie Lodewijk van Avezaath (“Verrek zeg, 
kerel,…) met tennispak en racket tot leven te wekken 
onder grote hilariteit van de overige leden. 
Dré hield de laatste jaren nauwgezet bij hoe vaak 
iedereen op de clubavond kwam, en aan het eind van 
het jaar gaf hij daar een geweldige draai aan en werd 
de ‘winnaar’ bekend gemaakt. 

Ook het materiaal nam hij geregeld onder handen, en vaak heeft hij pogingen gedaan al onze 
schijven te sorteren, die bij de jeugdwedstrijden nogal eens door elkaar raakten, of klokken te 
repareren, wat hij ook voor de leden vaak deed, want dit was zijn vak en hij deed dit secuur en 



  

- 11 - 

 

goed. Alle damborden, die we bij schooldammen gebruiken, heeft hij in elkaar gezet en 
geplastificeerd. Heel nuttig nog steeds. 
Dré heeft een jeugdtrainerscursus gedaan in Tilburg bij Cor Kuijstermans, en met ondergetekende 
samen ook een arbitersdiploma gehaald. Het geeft de betrokkenheid bij de sport aan, die Dré 
steeds etaleerde.  
Vaak leverde hij grapjes aan voor het jeugdkrantje (Kwam een Belg in het café: mag ik naar de 
wc. Barman: Die is verstopt. Belg: Geeft niet, ik vind hem wel!) 
In Rijen was hij de motor van het schooldammen en vooral op de Vijf Eikenschool gaf hij 
succesvolle trainingen. 
Hij was meer een gezelschapsdammer, dan dat hij echt voor de titel ging, al had hij zonder meer 
goed kijk op het spel. Al in zijn schooltijd was hij in ’t Ginneken met dammen in aanraking 
gekomen en de liefde voor de damsport is eigenlijk steeds gebleven. Hij was een geziene 
tegenstander, ook in de vele Brabantse wedstrijden in teamverband of individueel, sportief en 
enthousiast. 
Hij regelde in het overvolle programma ook altijd nog graag extra vriendschappelijke wedstrijden 
tegen andere clubs. 
Berucht was zijn rondvraag bij de algemene ledenvergadering. Toen hij het voorzittersstokje had 
overgedragen en als lid de vergadering bijwoonde, wisten we dat aan het eind er een papier op 
tafel kwam met zeker 20 vragen. Bij zeven of acht constateerde Dré dat de vraag inmiddels 
beantwoord was, maar er bleven er nog vele over. Dré had de vergadering vaak beter voorbereid 
dan het bestuur en kwam op de proppen met veel zinvolle vragen of suggesties om de sport te 
promoten, allemaal in het belang van de club. Dré had veel ideeën, en als hij iets in zijn hoofd had, 
dan ging het ook vaak door, al duurde dat soms enkele jaren voor de anderen overtuigd waren. 
Zijn zorg voor medeleden, die op zichzelf zijn, is groot. Niet zelden nam hij initiatieven als hij dacht 
dat het nodig was om anderen er bovenop te helpen. 
Hij was in zijn element als hij zich voor anderen kon inzetten, zoals bijv. het carnavalsfeest voor 
gehandicapten op het vliegveld. 
Je kon hem ook altijd met trots over zijn kinderen horen praten, en ook zijn kleinkinderen zullen de 
lieve en betrokken opa erg missen. 
En natuurlijk, zijn steun en toeverlaat, Riki, die hem vaak vergezelde, want als er iets leuks op de 
club was, was ze er ook altijd. We kennen haar vriendschap met Rietje Maas, toe het met Dré 
Maas niet goed ging, die ze op de clubavond ging bezoeken, waarna ze Dré kwam halen. En we 
wisten allemaal hoe hij genoot van de rijsttafels, die ze op tafel wist te toveren. 
Als vereniging zijn we verslagen, maar het gemis in de familie is immens.  
Riki, Andrew en Nathalie, heel veel sterkte. 
 
Ton Sprangers, Damvereniging Dongen. 
 

 

          Damvereniging De Variant.  

 
 
Jan de Wolf is voor de 12e keer in zijn damcarrière damkampioen van 
West-Brabant geworden. De eerste keer was in 1976. Nu, 42 jaar later, blijkt 
Jan nog steeds zijn regionale damvrienden de baas te zijn. 
Op de tweede plaats eindigde John Abelshausen van De Schijf te 
Roosendaal. Hij wist weliswaar van Jan de Wolf te winnen, maar eindigde 
desondanks op twee punten achterstand.  
In de eerste klasse is het toernooi gewonnen door Anton van Brakel van 
BDV Bergen op Zoom. 
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Lintje voor Jan de Wolf (DV de Variant) 
 

//Jan de Wolf geridderd. De uitreiking van dit lintje heeft plaats gevonden 
op donderdag 26 april in  
De Nieuwenberg, Hoefstraat 4 te Zegge.  
//Het bestuur van damvereniging De Variant heeft, samen met Martin de 
Wolf, de aanvraag ingediend voor het lintje aan Jan de Wolf.  
Jan is vanaf de oprichting, met zeer veel inzet, nauw betrokken bij ‘De 
Variant’ en daarmee de promotie van de damsport. Dit deed hij vanuit 
diverse rollen en bestuursfuncties, ook binnen de provinciale dambond 
PNDB.  
Dit jaar bestaat de club 50 jaar, wat een mooie aanleiding was om via een 
lintje zijn inzet voor de damsport te waarderen. Daarnaast is hij jaren 
actief geweest in het onderwijs, het bestuur van de parochie 
Mariaboodschap Zegge en als mantelzorger. Wat tevens aanvullende 
redenen waren om een lintje aan te vragen. 

//Het bestuur van de P.N.D.B. ondersteunde, in het jaar dat damvereniging “De Variant” 50 jaar 
bestaat, de aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding aan Jan de Wolf.  
Jan heeft zich niet alleen voor “De Variant” met hart en ziel ingezet, maar voor de damsport in het 
algemeen. Ook op provinciaal niveau heeft Jan zijn sporen dubbel en dwars verdiend. Intussen is 
dat al weer enige tijd geleden, maar toch. Hij is namelijk 12 jaar lang, van 1984 tot en met 1996, 
secretaris geweest van de P.N.D.B. en heeft in zijn bestuurstijd zich net als bij jullie vereniging 
optimaal ingespannen voor het in stand houden, promoten en stimuleren van het dammen in onze 
provincie. Jan is tevens vanaf 1984 ruim 25 jaar diploma-consul geweest voor N.-Brabant en heeft 
als zodanig vele jeugdexamens afgenomen. 
Daarom heeft het bestuur van de P.N.D.B. unaniem besloten deze aanvraag,  
een lintje voor Jan, van harte te ondersteunen.    
Jan heeft het zeker verdiend! 
 
Namens het bestuur van de P.N.D.B., Harm van der Veen, (voorzitter).  
 
//Een koninklijke onderscheiding (in de volksmond een lintje genoemd) is in 
Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten  
voor de samenleving. 
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    Brabant Cup Finale PNDB 2018 
De finale die gespeeld is op donderdag 26 april is gewonnen door: 
 

Dammend Tilburg 1 
 
Omdat Dammend Tilburg 1 al geplaatst was voor de landelijke beker vanwege het resultaat van 
het vorig jaar, en Noord-Brabant twee teams mag inschrijven, doen er twee teams van Dammend 
Tilburg en één team van Heijmans Excelsior mee aan de landelijke bekerstrijd. 
 
     Finale uitslag 

 
       
            Uitslag Halve finale 
5.    DOG Uden 1   3 2 0 1 4 13-11 
6.    RDS St. Oedenrode 1  3 1 1 1 3 11-13 
7.    EAD Asten 1   3 0 0 3 0   7-17 
       EAD Asten 2   3 0 0 3 0   7-17 
9.    RDS St. Oedenrode 2  3 1 0 2 2   8-16 
       RDS St. Oedenrode 3  3 1 0 2 2   8-16 
11.  D’Amateurs 1   3 1 0 2 2 11-13 
12.  Dammend Tilburg 3  3 0 1 2 1   9-15 
13.  Heijmans Excelsior 3  3 0 1 2 1   8-16 
14.  Rompa Leder/DAM  3 0 0 3 0   6-18 
 

 
 
 Uitreiking beker, door Ties Slagter, 
aan Toine Brouwers van Dammend Tilburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pndb.nl/
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Hier, de persoonlijke uitslagen.                

 Dammend Tilburg 1 en 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

HED 1 en 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Uitslag VOS toernooi, verderop in dit blad. 

-------------- 
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NK Dammen 2018  Harlingen, 4-13 April 
 

In de spotlights.  (Bron: Piet Bouma en diagrammen van Henk van der Heijden) 

 

#4 april 2018 

Titelverdediger Martijn van IJzendoorn heeft tijdens de eerste ronde van het NK Dammen 

meteen zijn visitekaartje afgegeven. Hij ging namelijk door waarmee hij in Urk (NK 2017) 

was geëindigd: winnen! 

In een spannende klassieke partij, bracht hij Wim Kalis in moeilijkheden, waarbij het macro-eindspel 

van 7 tegen 4 (3 schijven en 1 dam) uiteindelijk in een winnend overmachtseindspel van 5 tegen 3 

resulteerde. Na 73 zetten gooide Kalis de handdoek in de ring. 

 

 

#5 april 2018 

In de tweede ronde van het NK Dammen hebben favorieten Roel Boomstra en Alexander 

Baliakin zich gemeld aan het front. Beiden wisten nadat hun tegenstanders het zogenaamde 

kerkhof opzochten, puntgave winsten te boeken.  

 
Ronde 2 Jitse Slump – Martijn van IJzendoorn 
Jitse Slump heeft hier, 34. 40-34? gespeeld. Waarop zwart meteen vervolgt met 35-40.  
35. 34x14 40x49  36. 39-34 19x10  37. 28x30 11-17  38. 33-28 15-20  39. 32-27 20-24  40. 
30x19 49-35  41. 37-31 35x08 wit neemt hier de zwarte dam van het bord door; 42. 34-30 
08x35 43. 45-40 35x22 44. 27x18 en de stand is weliswaar gelijk, maar staat wit in de 
verdrukking. Zwart volgt hier met 10-14, maar had ook meteen een schijf kunnen winnen 
door 7-11. 
Uiteindelijk wint zwart het toch. 
 

 

 

#6 april 2018 

De derde ronde bij het NK Dammen in Harlingen heeft een slagveld opgeleverd. Maar liefst 

vier partijen eindigden in een beslissing, zodat het beslissingspercentage momenteel is opgelopen naar 

een kleine 45%.  Daarbij een fraaie overwinning van  
                                           Ron Heusdens tegen Bas Messemaker.  
Gespeeld 12-18? En nu volgt een hele mooie combinatie van Ron: 
27. 32-28 21x43  28. 49x38 18x47  29. 48-43 23x41  30. 42-37 41x32  31. 38x27 47x29  
32. 34x01.. Zwart stribbelt nog even tegen, maar geeft op nog enkele zetten, (16-21. 
27x16 26-31. 01-23 24-29. 23x34 31-37. 34-12 20-24. 12-17 37-42. 17-26). 

 

 

 

 

#10 april 2018 

Na de zevende ronde bij het NK Dammen in Harlingen hebben Martijn van IJzendoorn en 

Alexander Baliakin een demarrage geplaatst, waarop Roel Boomstra voorlopig geen 

antwoord kon geven. Zij leiden nu met 11 uit 7. Boomstra volgt met 10 uit 7 en een plus. 

 

 
Ronde 7, Ron Heusdens-Wouter Sipma 
 
In deze stand speelt zwart 36. ..8-13? (natuurlijk was hier 14-20 op zijn plaats.)      
Nu komt Ron met een doorbraak:  
 37. 28-22 17x39  38. 26x17 11x22  39. 38-33 39x28  40. 32x12 22-28  41. 12-07 28-33  
42. 37-32 33-39  43. 40-34 39x30  44. 07-01 zwart neemt hier de dam af door .. 30-34 
45. 01x45 24-29 46. 45x20 15x24, maar komt daardoor een schijf achter. Hierdoor 

verliest hij later de partij. 
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#11 april 2018 

De achtste ronde van het NK Dammen bracht opnieuw vier beslissingen op het 

scorebord. Wanneer ook de laatste ronden ditzelfde moyenne gaan halen, is dit qua winstpercentage 

het productiefste NK van de laatste jaren. De frisse zeewind in Harlingen heeft mogelijk ook een frisse 

wind in het kampioenschap gebracht. 

Als eerste was de partij Nick Hoving – Wim Kalis uit. Na een spannende opening 

vergaloppeerde Nick zich met een flinke flater, waardoor Wim een zeer 

goedkope dam kon halen.  
 Na 14. 37-32? volgt 13-19, en geeft wit op! 
Want dit was het gevolg geweest: 
 
14. .. 13-19  15. 32x21 22-27  16. 21x32 17-21  17. 26x17 11x22  18. 28x17 19x46  en b.v. 
19. 44-40 12x21  20. 47-41 46x34  21. 40x29.. 
2 schijven winst. 
 
 
 
Ronde 8, Bhiem Ramdien – Jos Stokkel. 
 Wit doet het verkeerd met 70. 23-18? 
.. 27-31  71. 18-13 44-49  72. 38-33 49-44  73. 33-29 44-35! Uit.  
 
70. 23-19 was de remise zet.... 
Hier moet even ook Bhiem Ramdien een schouderklopje krijgen. Hij speelt een hele 
degelijke partij die natuurlijk gewoon in remise had moeten eindigen. Jos Stokkel 
krijgt hier een punt teveel. 

 

 

 

 

#12 april 2018 

 
 
Ronde 9   Wim Kalis – Wouter Sipma. 
 
Wit aan zet geeft het hier op, want wat moet hij spelen? Alle zetten lopen uit op 
schijfverlies. 
 

 

Baliakin kampioen bij NK    (Piet Bouma) 

 
Burgemeester Roel Sluiter reikt de kampioensbeker uit aan Alexander Baliakin. 

Harlingen, Piet Bouma, 13 april 2018 

Na een bloedstollende strijd, drama, barrage en beslissing op de fel bediscussieerde plus is 

er een einde gekomen aan de strijd in het dubbel NK in Harlingen. 

De uiteindelijke kampioenen werden Folkert Groenveld (Open NK Fries Dammen) en Alexander Baliakin 

(NK Algemeen Internationaal Dammen). 

Bij het NK Algemeen ging de toppartij tussen Alexander Baliakin en Martijn van IJzendoorn na een 

wederzijdse damafwikkeling vrij abrupt remise. Roel Boomstra maakte daarvan gebruik door in een 
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fraaie partij met een mooi offer van Jos Stokkel te winnen. Martijn aan kop met 14 uit 9, Roel en 

Alexander daarachter met 13 uit 9 met als extra een plus voor Roel. 

Het was dan ook super Friday the 13th met twee dubbele ronden, waarna de winnaar bekend zou zijn… 

In de ochtendronde opnieuw vier(!) beslissingen. Roel Boomstra won van Bas Messemaker met een 

schitterende vastloper, Jos Stokkel vloerde Nick Hoving in een robuuste aanvalspartij, Alexander 

Baliakin verzilverde met geduld een overmachtssituatie tegen Wim Kalis en Wouter Sipma wist een 

gecompliceerde partij tegen Jitse Slump winnend af te sluiten. Martijn van IJzendoorn leek tegen Ron 

Heusdens in moeilijkheden te komen, maar dit werd uiteindelijk remise evenals de partij tussen 

Wouter Wolff en Bhiem Ramdien. 

Resultaat: Roel leidt met 15+, gevolgd door Alexander en Martijn met een schone 15. Tussen hun ging 

in de laatste ronde dus de titelstrijd. 

In de middagronde was Ron Heusdens het eerste uit tegen Wim Kalis. Een tweede ronde op een dag is 

teveel voor Ron (ook tegen Roel ging het bij de dubbele ronde mis. Je moet je ook afvragen of 

belasting van twee partijen op een dag voor denksporters niet teveel is) en Kalis kon via een half-open 

klassiek na een mooie manoeuvre, naar dam, die beslissend werd. 

Ondertussen had Martijn van IJzendoorn risico, veel risico genomen tegen Wouter Wolff. Halverwege 

werd voor het leven (spreekwoordelijk) van de titelverdediger gevreesd. Uiteindelijk wikkelde Martijn 

af naar een zes-om-zes waarbij fans van Martijn nog de hoop hadden, dat hij een schijf- en partijwinst 

zou boeken. Schijn bedriegt evenwel, want er rolde uiteindelijk een gelijkwaardige remise uit. 

Bhiem Ramdien gaf favoriet Roel Boomstra aanvankelijk goed partij. In een klassieke positie wikkelde 

Roel naar een moeilijk eindspel af, waarbij hij met twee schijven achterstand naar dam kon 

doorbreken. En hoewel er nog remisekansen waren voor Ramdien, kwam er een winnende positie op 

het bord, met de titel in verschiet. Ex-wereldkampioen Wiersma gaf in de demonstratieruimte ook een 

exponentieel fraaie winst voor Roel (die niet op het bord kwam omdat Ramdien een andere zet koos). 

Ramdien vocht door en plotseling een kreet van Hein Meijer: “Oh, Roel wat doe je nou, de dam gaat 

eraf”. Grote consternatie in de demonstratiezaal. De kampioen in spé, maakte een verschrikkelijke 

fout. Bij slagkeuze sloeg Roel de verkeerde schijf en Ramdien ontsnapte met remise. Drama, drama 

maar nog steeds titelkansen. 

Het drama werd nog groter toen Alexander Baliakin, de koele rekenmeester, meteen reageerde door 

tegen Jitse Slump overtuigend naar een plusremise af te wikkelen. Daardoor was het duidelijk dat er 

een barrage om de Nederlandse titel moest volgen! 

De partijen Jos Stokkel – Wouter Sipma (spannend) en Bas Messemaker – Nick Hoving werden 

vervolgens remise, waarbij Messemaker (hoewel hij eerder volgens de computerbeesten gewonnen 

stond) nog een plus scoorde. Jos Stokkel behaalde daardoor een heel fraaie vierde plaats. 

De barrage. 

Zo rond zeven uur (de prijsuitreiking stond op dat moment gepland) ging de barrage met 15 min. + 5 

sec/zet bedenktijd van start (twee partijen) tussen Alexander Baliakin en Roel Boomstra. Na vanaf 

09.00 uur ’s ochtends met volle concentratie gedamd te hebben, eigenlijk een onmogelijke opgave 

voor beide spelers. Beide partijen gingen vanuit klassieke speltype van start. In de eerste partij leek 

Roel het betere van het spel te krijgen, ging het eerste naar dam, maar toen bleek winst al niet meer 

mogelijk. Eventjes dacht men nog aan kansen voor een plus (ook hier belangrijk), maar de spelers 

kwamen in een drie-om-drie eindspel remise overeen. 

In de tweede partij lag het initiatief aanvankelijk bij Roel, maar Alexander bleef als een 

sluipmoordenaar op zijn kansen loeren. En die kansen kwamen er. Een kleine combinatie (a la Coup 

Philippe) kwam op het bord. Uit Roel’s lichaamstaal was te zien dat hij er doorheen zat en hij vond niet 

de juiste verdediging om een plus voor Alexander uit de weg te gaan. Hoofdschuddend bood hij een 

minremise aan, welk plusje met graagte door Alexander werd geaccepteerd. Een Hitchcock-thriller was 

er niets bij. In de laatste ronde één zet verwijderd van een derde Nederlandse titel en dan toch nog 

alles uit handen geven… 

Boomstra mag zich troosten met een fantastisch toernooi, waarbij hij technisch misschien wel de beste 

partijen liet zien, waaruit blijkt dat de vorm wel goed zit. De Rus Shvarzman mag zijn borst nat 

maken. Felicitaties voor Alexander Baliakin met zijn zevende Nederlandse titel. Waarschijnlijk heeft 

Alexander tijdens de dertien partijen geen enkele beslissende fout (verschil tussen remise, winst of 

verlies) gemaakt, wat de degelijkheid van de kampioen demonstreert. Ook felicitaties aan uittredend 

titelhouder en derde prijswinnaar Martijn van IJzendoorn, die elke partij compromisloos de strijd 

aanging en het publiek vele malen op de banken kreeg. 
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Nederlands Kampioenschap Algemeen KNDB 2018. 

Eindstand.  

 

 
 

 
 

     Adrie van Outheusden (EAD) eindigde hier, knap, op de 11e plaats. 
                  Henk van der Heijden (DOG) eindigde op plaats 13 en 14. 
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PNDB clubcompetitie 2017-2018 
De laatste ronde, ronde 7, gespeeld op 12 april 2018. 

Te Sint Michielsgestel. 
Hoofdklasse: DOG 1 was al uitgespeeld. 

 

Eind Stand hoofd klasse. 

 
Kampioen Hoofdklasse, clubcompetitie PNDB, 

Dammend Tilburg 1 
 

Topscoorders lijst Hoofd klasse. 
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Eerste klasse: 

 
Eind Stand eerste klasse. 

 

 
Kampioen Eerste klasse, clubcompetitie PNDB, 

RDS 2. 
 

Topscoorders lijst Eerste klasse. 
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Enkele ‘sfeer’ plaatjes uit de Huif te 
Sint Michielsgestel. 
12-04-2018 
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Open NK Veteranen WSDV Wageningen 2018 

 
 
Overall is Theo van den Hoek hier op de eerste plaats geëindigd. 
 
In de 50+ eind uitslag is Andrew Tjon A Ong op plaats 3 geëindigd.  
Rene van Oosterhout op plaats 8 en Leo van Vlerken op plaats 10. 
 

In de 60+ einduitslag is Fred Passchier op 
plaats 1, en Frank Teer op plaats 2 
geëindigd. Pieter Wijn op plaats 6 en 
Soender Kalpoe op plaats 10.         David 
Riupassa en Jacques Brouns eindigden 
respectievelijk op plaats 23 en 25. 
 
In de 70+ einduitslag is Theo van den 
Hoek op plaats 1 geëindigd, net boven 
Henk de Witt en Pierre Lacroix, die beiden 
op plaats 2 eindigden. Jan Kerkhofs eindigt 
op plaats 18 en       Piet Jonkers eindigde 
op plaats 30. 

 
In de 80+ einduitslag 
is    Jan Dallinga op de 
eerste plaats 
geëindigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto’s: David Riupassa) 
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VOS toernooi tijdens de Brabant Cup Finale PNDB 2018 
 

Gelijktijdig met de finale van de Brabant cup in Tilburg werd een Vos-toernooi gespeeld voor de in 
de Brabant cup uitgeschakelde teams. 
Zes uitgeschakelde viertallen deden mee aan dit Vos-toernooi, met EAD Asten als uiteindelijke 
winnaar. Wij feliciteren het viertal van EAD Asten met het behaalde resultaat. 
Het was al met al weer een zeer gezellige avond met veel dammers, en dat vraagt om een 
herhaling van dit initiatief in het volgend jaar, liefst met nog meer deelnemende viertallen. 
 

 
 
 

Winnende Team EAD Asten. 
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Brabants 

Kampioenschap  

Sneldammen PNDB 2017/2018 (Blitz) 
 
Gespeeld op zaterdag 28 april is gewonnen door: Anton van Berkel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alle uitslagen zie: http://toernooibase.kndb.nl/index.php 
 
 
 
 

http://www.pndb.nl/
http://toernooibase.kndb.nl/index.php
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Problematiek rubriek (N15). 
door Henk van der Heijden 

    
Diagram 52.                                                                                                      Diagram 53.  

   

    2017     Henk vd Heijden,     2018    

 
7x7                                                    7x7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diagram 54.                                                       Diagram 55. 

                                                                                                
          Henk vd Heijden, 2018            
                                  

                        
8x8                                                    8x8 
                             Met een leuk eindspel 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

De oplossingen vindt u elders in  
dit blad. 

Henk van der Heijden 
hheijden@gmail.com 

 

mailto:hheijden@gmail.com
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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. Daems,  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 / 06 28238299 

 
 
E.A.D. - ASTEN   E-MAIL: j.martens03@chello.nl 
   Clubl. Gemeenschapshuis DE KLEPEL, Kerkstraat 8, 5721 GV Asten. Tel. 0493-691349 

   Secr.: J. Martens, Mercuriusstraat 40, 5721 BG ASTEN,  Tel.  0493-693588 / 06-40105828 

 
 
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
mailto:secretaris@damateurs.nl
mailto:secretaris@dammendtilburg.nl
mailto:hheijden@gmail.com
mailto:j.martens03@chello.nl
mailto:rene.van.oosterhout@ziggo.nl
mailto:nico.grubben@home.nl
mailto:bas@ehp-makelaardij.nl
mailto:mamvanerp11@kpnmail.nl
mailto:tiencee@home.nl
mailto:ad.vervoort@home.nl
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Oplossing Diagrammen Problematiek (N15). 
 
Dia. 48.  1. 31-27 40x38  2. 27-21 26x17  3. 18-12 17x08  4. 13x02 24x13  5. 35x33 38x29  6. 02x47.. 
 
Dia. 49. 1. 29-24 16x27  2. 48-42 37x48  3. 26-21 48x19  4. 21x05 45x34  5. 05-28...+.. 
   
Dia. 50.  1. 42-37 31x42  2. 47x38 36x47  3. 50-44 47x33  4. 39x28 23x32  5. 34x03 45x34  6. 03x26 32-38       
7. 44-39 34x43  8. 26-48..+.. 
 
Dia. 51.  1. 47-42 37x48  2. 46-41 36x47  3. 49-43 48x39  4. 33x44 47x33  5. 28x08 17x28  6. 08-02..   
met eindspel 11-16  7. 02-19 28-33  8. 19-32 29-34  9. 44-40 34x45 10. 32-43 33-39 11. 43x34 16-21  
12. 34-43 21-26 13. 43-48..   
 

MEDEDELINGEN. 

 
Ledenadministratie PNDB,  
De secretarissen van de verenigingen zorgen voor het aan- en afmelden van leden rechtstreeks bij de 
KNDB. 
Echter, en dit is misschien niet goed gecorrespondeerd, geldt dit ook voor andere wijzigingen zoals 
een adres. 

 
Op 14 april leverden Paul van de Veen en Marcel Kosters de eerste 9.000 DamZ! DamSets in 
Voorthuizen uit. Nog sneller dan verwacht bereikte de set kinderen in heel Nederland en België: 
een groot succes! Dat vraagt om een vervolg en graag nodigen we de leden van de PNDB uit om 
mee te doen met de DamZ! DamSet.  

 
Wat is de DamZ! DamSet? 
Het geheel van DamZ! DamSet en damz.nl 
lost het probleem, van weinig vrijwilligers die 
weinig kinderen bereiken, op. De DamZ! 
DamSet is bedacht en ontworpen om kinderen 
zelfstandig aan het dammen te zetten en te 
houden. De DamZ! DamSet vervangt de 
traditionele promotie brochure. Een brochure 
verdwijnt vaak ongelezen in de prullenbak en 
met een brochure kun je niet dammen. We 
hebben op de DamZ! DamSet gedrukt, wat we 
normaal in een promotie brochure zetten. 
Omdat de DamZ! DamSet een leuk cadeau is, 
blijft de promotie boodschap bewaard en wordt 
beter gelezen. Door de lage prijsstelling 

kunnen we met de DamZ! DamSet strooien zoals we met een promotie brochure zouden doen. 
Iedere uitgedeelde set betekent twee kinderen die een keer of vaker met deze set dammen. 
Bovendien brengt de herkenbare set de club en het spel onder aandacht van de (groot)ouders. Op 
de set is ruimte voor een sticker of stempel van de club. Er is geen betere ambassadeur van de 
club en van het spel dan een blij en enthousiast kind. Onze ambitie is om per 31 december 2020 
100.000 DamZ! DamSets in gebruik te hebben in Nederland. 
 
Leuk voor de (klein)kinderen, om cadeau te doen. 
 
- prijs per stuk € 3,- 
 

Te bestellen bij b.v. Jasper Daems:  jasper_daems@hotmail.com 
 

http://damz.nl/
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EXTRA…. door Eric van Dusseldorp. 

 

J. Stokkel - W. Sipma (Dutch Championship 2018). 
White played 44. 30-25?,... and the game ended in a draw.  
 
There was a clear possibility to win: 43-39! (20-25) 39-34 (18-22) 32-28 
(23x32) 33-29 (24x33) 34-29 (25x23) 31-27 (22x31) 36x9. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uitnodiging persoonlijk damkampioenschap PNDB 2018. 
 
Beste Brabantse dammers, 
In de maanden september, oktober en november en december organiseert de PNDB weer het 
persoonlijk Brabants damkampioenschap.  
 
Dit jaar faciliteert Rompa Leder/D.A.M. het kampioenschap, en wordt derhalve verspeeld in De 
Cameleur, Hoge Ham 126, 5104 JK  Dongen. 
Er worden in totaal 8 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem, waarbij ronde 1 en ronde 2 
wordt gespeeld op basis van eigen rating en tegenstanderrating en vanaf ronde 3 op basis van 
weerstandspunten en SB. Het programma Toernooimanager dat we hiervoor gebruiken is daarbij 
leidend. 
De aanvang van de ochtendronde is iedere speeldag om 09.30 uur. 
De middagronde start tussen 14.00 uur en 15.00 uur, afhankelijk van de eindtijd van de 
ochtendronde.  De speeltijd is 80 minuten + 1 minuut per zet per persoon. 
Spelers hebben recht op 30 minuten pauze tussen de ochtendronde en de middagronde. 
 
De speeldata zijn: 
Zaterdag 22 september  ronde 1 en ronde 2 
Zaterdag 20 oktober   ronde 3 en ronde 4 
Zaterdag  17 november   ronde 5 en ronde 6 
Zaterdag  1 december   ronde 7 en ronde 8 
 
Ten opzichte van vorig jaar, toen er vrij veel gebeurtenissen waren, die niet voor iedereen 
aanvaardbaar waren, heb ik wat zaken gewijzigd. (Onder meer beïnvloed door de feedback op 
mijn enquête na dat kampioenschap. Dank aan voornamelijk Theo van den Hoek en Wiebe 
Cnossen ). 
Eén week voor aanvang van het kampioenschap stel ik de eerste twee ronden vast, en stuur ze 
naar alle deelnemers. De tweede ronde wordt vastgesteld op basis van de waarschijnlijke 
uitslagen in de eerste ronde. De beide ronden zijn definitief, en er kunnen nadien geen last-
minute-aanmelders worden toegelaten tot het toernooi. 
Elke deelnemer verklaart te verwachten alle vier de zaterdagen aanwezig te zijn.. Een speler mag 
maximaal (door overmacht) een zaterdag afwezig zijn. Wanneer dezelfde speler een tweede maal 
afwezig is bezint de competitieleider zich over eventuele  consequenties, met in het uiterste geval 
een uitsluiting van verdere deelname. 
Is men afwezig op de slotzaterdag (om welke reden dan ook), dan worden partijen die niet vooruit 
zijn gespeeld worden verloren verklaard voor de afwezige. 
In verband met een reguliere afloop van het toernooi is het van belang dat je zeker op de laatste 
zaterdag aanwezig bent. Het is van belang dat alle wedstrijden op het einde van de dag zijn 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665027146927356&set=gm.2038517773102867&type=3
https://www.facebook.com/eric.vandusseldorp?hc_ref=ARTmHQSPxyW2CRC1eKNL7RvljqCmhMIl88InaxsDU5jv2SkrW33t6hoHU2HftRpfwLw&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665027146927356&set=gm.2038517773102867&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665027146927356&set=gm.2038517773102867&type=3
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gespeeld en de kampioenen kunnen worden gehuldigd.  
Deelname staat open voor dammers die wonen in Brabant óf aangesloten zijn bij een Brabantse 
vereniging. Brabantse dammers die geen lid zijn van een bij de PNDB aangesloten vereniging, 
kunnen persoonlijk lid worden van de PNDB door het betalen van een contributie van € 9,00, en 
kunnen zich dan ook inschrijven. De inschrijving is definitief op het moment dat het bedrag door de 
PNDB is ontvangen. Persoonlijke leden kunnen aan alle persoonlijke toernooien georganiseerd 
door de PNDB deelnemen. 
 
Er zijn prijzen voor de winnaars van de volgende categorieën:  
Categorie A zijn de spelers met een rating per 1-7-2018 van 1100 en hoger. 
Categorie B zijn de spelers met een rating per 1-7-2018 van 900 t/m 1099. 
Categorie C zijn de spelers met een rating per 1-7-2018 van 700 t/m 899. 
Categorie D zijn de spelers met een rating per 1-7-2018 t/m 699. 
Voor de categorie A, B en C is er ook de traditionele wisselbeker. 
In de buurt van de Cameleur is voldoende parkeergelegenheid, en aan de bar is voldoende 
aanbod voor hapjes en drankjes. 
Inschrijven kan vanaf nu via een mail naar mailadres: ties.slagter@gmail.com . 
De inschrijving sluit op woensdag  12 september.  In het daaropvolgende weekend wordt het 
programma voor de 1e ronde samengesteld en naar de deelnemers gemaild.  
 
Ik zie uw inschrijving met belangstelling tegemoet en hoop dat we weer met een groot aantal 
deelnemers aan het kampioenschap gaan deelnemen. De inschrijvingen worden ook vermeld op 
de website van de PNDB. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ties Slagter 
Wedstrijdleider PNDB 
ties.slagter@gmail.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Stukken t.b.v. de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de PNDB. 

Die gehouden is op 26 mei 2018, aanvang 10 uur in Sint-Oedenrode. 
 

J A A R V E R G A D E R I N G   P. N. D. B.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het bestuur van de P.N.D.B. nodigt U van harte uit voor de jaarlijkse Algemene 
Leden Vergadering, welke dit jaar op ZATERDAG 26 MEI 2018 gehouden zal 
worden wederom in het clublokaal van R.D.S.: 
 

DOMMELZICHT  -  Dommelstraat 18  -  5492 DX Sint-Oedenrode 
Telefoon: 0413-478000; Aanvang: 10.00 uur precies.  

[‘Dommelzicht’ ligt naast zwembad 'De Neul' in Sint-Oedenrode] 
 
Iedere damclub, die lid is van de P.N.D.B., wordt verzocht deel te nemen aan 
deze vergadering  door het zenden van tenminste één afgevaardigde. 
(Als een vereniging onverhoopt niet aanwezig kan zijn, zal het bestuur van de 
P.N.D.B. geen boete opleggen;  in dat geval wel graag even afmelden!)   
 
AGENDA: 

mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:ties.slagter@gmail.com
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1. Opening en aandacht voor de overledenen 
2. Huldiging voor geleverde prestaties 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  
4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B. d.d. 27 mei 2017 

(bijgesloten) 
5. Jaarverslag van de secretaris over 2017 (96e bondsjaar van de P.N.D.B.) 
6. Financieel verslag van de penningmeester over 2017 en de begroting voor het jaar 

2018.  
7. Verslag kascontrole commissie (De Schijf, Rompa Leder Dongen, Dammend 

Tilburg) 
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie – De Schijf aftredend – voorstel nieuw 

lid: Brainsport Eindhoven. 
9. Bondsraadzaken 
10. Wedstrijdzaken 
11. Verslag jeugd afgelopen seizoen 
12. Herziening Huishoudelijk Reglement, zie Brabants Damnieuws dec. 2017 
13. Voorstellen van het bestuur: speeltempo 40+1 evalueren.  
14. Bestuursverkiezing * 
15. Rondvraag en sluiting 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  * Toelichting op de bestuursverkiezing. 
De voorzitter (Harm van der Veen) is aftredend. Harm stelt zich herkiesbaar voor een 
nieuwe termijn van 3 jaar. 
Penningmeester Ruud Arts treedt af. Mogelijke kandidaat vraagt nog even bedenktijd.        
Eventuele tegenkandidaten voor deze bestuursfuncties dienen zich tenminste acht dagen 
vóór deze Jaarvergadering te melden bij de secretaris van het bestuur overeenkomstig 
artikel 11.1 van het Huishoudelijk Reglement. 
 
    M.A.M. van Erp, secretaris PNDB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harm vd Veen,       Martien v Erp,      Jasper Deams. 
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P.N.D.B. jaarverslag van de secretaris over het jaar 
2017. 

    

         Bestuurssamenstelling in 2017: 
      Voorzitter:                        Harm van der Veen 

    

Secretaris:                        
Peter Arts en per 27 mei Martien van 
Erp 

  Penningmeester:                        Ruud Arts 
     Coördinator jeugd:                                                    Jasper Daems 

    

Coördinator teamwedstrijden: 
Geert Hendricks en per 27 mei Ties 
Slagter 

  

         Vergaderingen: 
       Het bestuur van de P.N.D.B. vergaderde in 2017 vier keer. 

    De algemene ledenvergadering van de P.N.D.B. werd gehouden op 27 mei 
2017 . 

  

         Onderscheidingen i.v.m. 40-jarig lidmaatschap van de P.N.D.B. 
   Frank Reijkers (HED) 

       Ad de Hoon (Dammend Tilburg) 
      Walter Boot (EAD) 

       

         In memoriam in 2017: 
          20 december 2016 overleed Janus Wuijtenburg oud lid van de Schuivers,  

   Philips D.C. en  
   H.D.C.    Helmond (was in het verslag van vorig jaar niet vermeld) 

4 juli 2017 Frans van Hek (DOG) 
 12 september 2017 Wim van der Kooij (HED) 

 

 

       
      
     

         Ledenaantal 
       Na jaren van teruggang is er in 2017 weer een lichte stijging met 3 senioren en één 

jeuglid. 
 

jaar verenigingen senioren 
jeugd 

tot. junioren aspiranten pupillen welpen totaal 

2006 15 282 41 7 5 14 15 323 

2007 15 258 44 7 11 22 4 302 

2008 15 260 38 7 7 22 2 298 

2009 15 266 36 7 11 17 1 302 

2010 15 271 35 9 11 8 7 306 

2011 15 261 43 7 11 12 13 304 

2012 15 251 49 9 6 26 8 300 

2013 14 259 42 10 7 18 7 301 

2014 13 238 37 7 9 17 4 275 

2015 12 229 25 3 8 9 5 254 

2016 11 219 23 3 4 10 6 242 

2017 11 222 24 2 1 10 11 246 
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Wedstrijdzaken: 

In 2017 maakte Ties Slagter zijn debuut als wedstrijdleider en organiseerde de volgende 
wedstrijden: 

Brabantse clubcompetitie 
      Kampioenschap van Brabant individueel 

     Kampioenschap van Brabant persoonlijke beker 
     Brabant Cup voor teams met aansluitend een vos toernooi 

    Jasper Daems organiseerde het Brabants snel damkampioenschap 
   

         Jeugd: 
        Ton Sprangers zal separaat verslag doen van de jeugdactiviteiten. 

   

         Brabants Damnieuws 
       Dit blad verschijnt inmiddels geheel digitaal. 

     Henk van der Heijden verzoekt met klem om input van alle verenigingen. 
  

         Bondsraad 
       Harm van der Veen is vertegenwoordiger van de P.N.D.B in de bondsraad. 

  

         

      
Martien van Erp 

 

      

Secretaris 
P.N.D.B. 
 
 

 
         PNDB Overzicht jeugdzaken 2017-2018 

 
Met bezwaard gemoed presenteer ik het laatste jaarverslag van mijn hand. Na 27 jaar 
jeugdleiderschap geef ik de leiding over aan anderen, waarbij op de dag van deze jaarvergadering 
hopelijk na afloop ervan ook een nieuwe start voor het Brabantse jeugddammen kan worden 
gemaakt. 
Er is een beperkt aantal actieve mensen in Noord-Brabant, die het jeugddammen in stand houden. 
Fijn is dat Arfidah Beset in Den Bosch zich in is gaan zetten voor het jeugdwerk, waardoor René 
van Oosterhout support heeft gekregen en de vacante plaats van Karst van Keijzerswaard ter 
plekke is opgevuld. Probleem blijft om nieuwe aanwas te genereren, waarbij de hoop is dat 
missionariswerk op basisscholen ook wat clubleden zal opleveren. Wel maakt Jelle van Dijk nog 
deel uit van de landelijke training. 
Bij DOG is te melden dat de bestaande jeugd nog steeds lid is, maar er is ook niemand 
bijgekomen en het valt te prijzen dat Joop Achterstraat en Jozef Donkers nog steeds bereid zijn de 
jeugd te vergezellen. Het is zelfs eenmaal voorgekomen, dat de begeleiders wel de reis hadden 
ondernomen naar een Brabants kampioenschap, maar de plaatselijke jeugdleden het af hadden 
laten weten. 
Theo van den Hoek is al jaren actief en blijft aan de weg timmeren in Tilburg. Een zeer kleine 
groep neemt deel aan de onderlinge clubcompetitie of training, maar ook hebben basisscholen 
meegedaan aan het Brabants kampioenschap doordat Theo veel vrije tijd steekt in het kinderen 
activeren om aan denksport (dammen en schaken) te gaan doen.  
Binnen het Dongense hebben helaas vier aspiranten, die al een aantal jaren gezamenlijk 
optrokken, de overgang naar de seniorencompetitie niet overleefd. Ze bedankten als lid. Er is wel 
een talentgroepje van vier jeugdspelers, die onder leiding van Jasper Daems trainen en zich 
meten met de nationale top. Verder zijn er drie à vier jeugdspelers die wekelijks de training 
bezoeken en onder leiding van Simon Rompa en ondergetekende in mappen werken en onderling 
competitie spelen. 
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Het grote Brabantse succesverhaal komt uit Eindhoven. Onder de naam Brainsport Eindhoven is 
een doorstart gemaakt van PSV met een grote inbreng van jeugdspelers. Onder leiding van Yuriy 
Lagoda maken heel veel kinderen kennis met de damsport en ze worden gestimuleerd mee te 
doen aan allerhande kampioenschappen. Hierdoor zien we ook in veel landelijke 
kampioenschappen een grote participatie van benjamins, welpen, pupillen en sinds dit jaar ook 
aspiranten vanuit de Russische damschool. 
Gelukkig is er weer een heel succesvol toernooi geweest in Den Bosch in de kerstvakantie met 
maar liefst 49 deelnemers. De bestaande kampioenschappen (Benjamin en teams in november in 
Dongen, sneldammen in Uden, jeugdkampioenschappen in Eindhoven, schooldammen in Hulten) 
zijn weer gehouden en waren relatief succesvol te noemen. 
Dit jaar is geen ladderstand meer gehanteerd, omdat te weinig deelnemers hierdoor werden 
aangetrokken waardoor het zijn doel niet bereikte.  
Er waren gelukkig weer 4 verenigingen die de kampioenen leverden (vorig jaar slechts twee) te 
weten Brainschool Eindhoven (teams welpen, Brabants kampioenschap welpen en pupillen, 
sneldammen aspiranten), Heijmans Excelsior (junioren en junioren sneldammen), DOG Uden 
(aspiranten teams en aspiranten) en Rompa Leder/D.A.M. (sneldammen pupillen en welpen, 
Brabants kampioenschap benjamins, teams pupillen)  
Het schooldammen beperkte zich wederom tot plaatselijke toernooien in Dongen en in Gilze-Rijen. 
Naast teams uit deze gemeenten vulden twee teams uit Tilburg het veld tot 12 teams aan, wat een 
leuk toernooi opleverde. 
Landelijke resultaten (aangevuld 25 mei) 
In oktober hebben een pupillenteam en een welpenteam deelgenomen aan de nationale jeugd 
dam dag, deze werden opnieuw resp. 3e en 2e van Nederland. Het geeft aan dat we een heel 
sterke damtop hebben gehouden in deze categorieën.  
Bij clubteams sneldammen werden Brainsport Eindhoven en Rompa Leder/D.A.M. respectievelijk 
9e en 10e van Nederland. 
Bij NK clubteams werd Brainsport Eindhoven kampioen van Nederland bij de welpen. Een tweede 
team eindigde als vijfde, hun pupillenteam eindigde als vierde. 
Tanya-Marie Cnossen werd gedeeld 6e bij de aspirantenmeisjes, 5e bij de pupillenmeisjes, maar 
bij de welpenmeisjes was ze ongenaakbaar en werd ze kampioen van Nederland, en in deze 
klasse eindigden maar liefst vier meisjes van Brainsport bij de eerste vijf. 
Yuri Derks (Dongen) werd derde bij de welpen, voor Olexandra Chumanchenko (Eindhoven) die 
vierde werd. Olexandra werd tweede van Nederland bij de meisjes welpen. 
Dan waren er -zeer actueel- ook nog grote successen voor onze Benjamins. Alexei Ovsyanko van 
Brainsport werd kampioen van Nederland, voor Alex Poliakov van Rompa Leder/D.A.M en 
Alexandra Pechenizka werd tweede bij de meisjes. Heel veel hoop dus ook voor de toekomst en 
vermeldenswaard is dat Brainsport met een tweede team landelijk gaat meedoen, waardoor hun 
jeugdspelers ook echt gelegenheid krijgen hun ervaring te verbreden. 
Kasper Barentsen uit Dongen werd 11e bij de pupillen algemeen. 
Lev Gilevych (Brainsport) werd gedeeld zesde bij het sneldammen pupillen,  Yuri Derks vijfde bij 
de welpen. 
Bij het schooldammen werden alle teams uitgeschakeld. Alleen de Heilig Hartschool uit Dongen 
redde het. Door ongeslagen borden één en twee (Yuri en Casper Derks) wist men een derde plek 
in de halve finale te halen en hopen ze vandaag in de landelijke finale verder te komen dan de 19e 
plek die vorig jaar de Achterberg uit Dongen ten deel viel. 

                       Ton Sprangers, 13 mei 2018. 

 

 

Verslag van de Algemene ledenvergadering 27 mei 2017 

Is reeds gepubliceerd in het Brabants Damnieuws van september 2017. 
(Pag. 14 tm 16 Verslag Jaarvergadering 27 mei 2017) 
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Toernooien 
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Uitnodiging Šolta Open 2018 
Bij voldoende belangstelling wordt er van 26 juni tot 1 juli een  nieuw zomertoernooi gehouden in 
Grohote op Šolta, een eiland voor de kust van Split in Kroatië. Het toernooi zal grotendeels 
parallel worden gehouden met het Šolta open amateur schaaktoernooi. Bij toezegging van 15 
deelnemers gaat het toernooi door en het maximum aantal spelers is 40. Het zal een 7-rondig 
Zwitsers toernooi zijn, dat voornamelijk in de avond gespeeld zal worden. 
 
Split is goed te bereiken met het vliegtuig (o.a. Easyjet vanaf Schiphol) en een veerboot brengt je 
binnen een uur op het eiland. Šolta is lang niet zo toeristisch als andere eilanden in de buurt 
(Brac, Hvar), maar er is een ruim aanbod aan accommodatie vanaf 10 euro per persoon per 
nacht. Het handigst is om accommodatie in Necujam te zoeken. Er zullen busjes voor 20 euro 
voor de hele week spelers vervoeren van Necujam naar de speelzaal. Het weer is bijna altijd goed 
en er zijn een aantal (keien)stranden. 
 
Voor meer informatie,  
zie http://www.damcombinatienijmegen.nl/soltaopen/ of mail naar eric@nijmegeninfo.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BOEKEN 
 
Eindspelkunst 
Studies van dam en drie schijven tegen dam en schijf. 
Gerrit L. de Bruijn 
Een prachtig vormgegeven boek met hardcover. 
Groot formaat met 309 pagina´s. 69 hoofdstukken. 
Prijs € 39,50, inclusief verzendkosten binnen Nederland 43,30. 
Te bestellen bij damboeken.nl door overmaking van 43,30 op rekening NL04 ABNA 0801 1583 11 
t.n.v. H. Stoop te Culemborg. Vergeet niet het verzendadres te vermelden. 

 

 
 
 

http://www.damcombinatienijmegen.nl/soltaopen/
mailto:eric@nijmegeninfo.nl
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In het midden Snel-dam Kampioen 2018,  Anton van Berkel. 
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Vitalia Doumesh  

27 april om 12:46 

Roel Boomstra and Wouter Sipma at Dutch TV with King family during King Birthday celebration 

 

 

EXTRA  PARTIJFRAGMENT 
Thailand Open 2018 

Ronde: 2  Datum: 13-05-2018  

 
 
Na 14-20? door Macodou NDiaye met zwart, maakt Roy het in een keer remise… Mooi gezien. 

https://www.facebook.com/vitalia.doumesh?fref=gs&hc_ref=ART0NJuMdQReCdQHiI61oH8PQEjRgdGWqrgmoIOuuDQLDJWJ9IHm8j2_FO1u_fxJz0U&dti=160444694428732&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/160444694428732/permalink/402782140194985/
https://www.facebook.com/roel.boomstra?fref=gs&dti=160444694428732&hc_location=group
https://www.facebook.com/wouter.sipma.3?fref=gs&dti=160444694428732&hc_location=group

