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Noord-Brabant        Opgericht 18-06-1922 

 
Op de voorpagina ziet u de gemeente-wapens van de gemeenten, alwaar de bij de P.N.D.B. 
aangesloten damverenigingen gehuisvest zijn. Achter deze gemeentenamen noemen wij 
hieronder de huidige damverenigingen. 
 
ASTEN  - E.A.D.   ROSMALEN       - HEIJMANS EXC.  
DONGEN   - ROMPA LEDER  St.MICHIELSGESTEL - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - P.S.V.-DAMMEN  St.OEDENRODE      - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG       - DV MICONE 
OUDENBOSCH - DE VARIANT  TILBURG       - T.D.V. 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF   UDEN       - D.O.G. 
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Van de redactie 
 
Hierbij het eerste nummer van dit jaar. Door omstandigheden met enige vertraging. 
Naast de verslagen van de Brabant-Cup en het jeugddammen zijn er helaas ook weer een 
aantal overlijdensberichten. 
PSV is door gebrek aan spelers ontbonden. Diverse spelers hebben inmiddels een andere 
vereniging gevonden. 
TDV en Micone hebben besloten omk onder de naam “Dammend Tilburg” 
  



Problematiek rubriek (N5). 
 
Opmerking bij Diagram 16.  
 
Een prachtig probleem van mijn collega redacteur bij de Problemist:  
em. prof. dr. ir. Tom Kieboom.  
 
Diagram 16 

TK 2015 
 
 
Diagram 17 

HH 2015 
 
 
Diagram 18      Diagram 19 

HH 2015    
Verwisselbare zetten.        HH 7-1-15  

Ook dit is wel een leuk probleem, maar voor de 
problematiek niet goed. Dit ivm oneconomische 
zetten. (zie hieronder punt 6 van de Scherpe 
Regels in de Damproblematiek) 

  



 
1. Bij-oplossingen. Een bij-oplossing is een afwijking van de oplossing die de auteur voor wit heeft bedoeld.  
 
2. Verwisselbare zetten. Bij verwisselbare zetten zijn de zetten van de oplossing ook in een andere volgorde 
mogelijk.  
 
3. Onscherp slot. Een probleem moet eindigen in een "scherp", eenduidig slot. In minstens een variant moet wit, 
op de zetten van zwart slechts op een manier kunnen winnen.  
 
 
4. Onmogelijke laatste zet. De aanvangsstand moet, met inachtneming van de spelregels, te herleiden zijn tot 
een positie waarin geen der partijen op slag staat.  
 
5. Figuratie. Een figurant is een schijf die noch in de aanvangsstand, noch in de combinatie of het motief een rol 
vervult.  
 
6. Oneconomisch afgeven. Wanneer twee schijven worden weggegeven, dient dat via een meerslag te 
gebeuren. Zwart moet dan ook op enkelslag staan. Een oneconomische meerslag is: het laten slaan van een 
aantal schijven, terwijl daar een slag met meer dan één schijf tegenover staat.  
Een slag van 3 tegen 1 is derhalve niet toegestaan.  
 
7. Overbodige kracht in het eindspel. Een eindstand met dubbele oppositie is niet wenselijk, want als zo'n stand 
wordt uitgespeeld, blijven er twee witte stukken over. Een variant in het motief of eindspel is pas correct, wanneer 
er een opsluiting of een naturel, zoals bedoeld in categorie B, (een enkele witte schijf/ dam) overblijft. 
 
Wil je ook een in de problematiek duiken, zie de compositiewedstrijd van de Kring voor Damproblematiek Ter 
gelegenheid van de viering van het 75 jarig bestaan van de Kring voor Damproblematiek in 2016, organiseert zij 
een compositiewedstrijd voor haar leden. Ook andere belangstellenden in binnen- en buitenland worden 
uitgenodigd om aan deze wedstrijd deel te nemen. De wedstrijd bestaat uit twee categorieën, waarbij één 
categorie speciaal is ingericht voor startende dam problemisten! (klik en kijk daarvoor ook eens op: 
http://dekvd.net/Nieuws_16.html ) 
 
De oplossingen vindt u elders in dit blad. 
 
Groeten, 
Henk van der Heijden. 
hheijden@gmail.com 
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UITSLAGEN KAMPIOENSCHAP VAN BRABANT JEUGDDAMMEN 
ASPIRANTEN: 
1. Jelle van Dijk   5-8 na barrage 4-0 (Heijmans Excelsior) 
2. Zhu Tan Zhu   5-8   (D.O.G.) 
3. Erwin Broekhoven  5-6   (Rompa Leder/D.A.M.) 
4. Rini Schellekens   5-5   (Rompa Leder/D.A.M.) 
5. Andy Driessen   5-3   (D.O.G.) 
6. Dummy    5-0 
 
PUPILLEN: 
 
Finalepoule: 
1. Lev Gilevich   3-5 na barrage 3-1       Damschool Eindhoven 
2. Jan Kornilov   3-5         Damschool Eindhoven 
3. Yaroslav Gilevich  3-1 na barrage 1-1 / 2-0 Damschool Eindhoven 
4. Kasper Barentsen  3-1           Rompa Leder /D.A.M. 
 
B-Finale: 
5. Mirte Verheijen   3-5 Rompa Leder/D.A.M. 
6. Joey Welling  3-3 Rompa Leder/D.A.M. 
7./8. Maud Rademaker   3-2 E.A.D. 
 Kim Crooijmans  3-2 E.A.D. 
 
 
 
Welpen:  

Ranglijst  
 

    Cat 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  AW +   =   - Pt   WP   SB Klr 
    1     Casper Derks Rompa Leder DAM       • 2 1 2 . 2 . . 2 . . . . 2     6   5  -  1  -  0    11    37    65    0  

    2     Egor Kornilov DS E’hoven b     0 • 2 2 1 . 2 2 . . . . . .     6   4  -  1  -  1     9    47    65    0  

    3     Daria Shulepova DS E’hoven       1 0 • . 2 2 2 . . . 2 . . .     6   4  -  1  -  1     9    43    57    0  

    4     Tanya-Marie Cnossen PSV b     0 0 . • 2 . 2 . . . 2 . 2 .     6   4  -  0  -  2     8    41    42    0  

    5     Yuri Derks Rompa Leder DAM b     . 1 0 0 • 2 . . . 2 . 2 . .     6   3  -  1  -  2     7    41    39    0  

    6     Michael Haykir DS Eindhoven       0 . 0 . 0 • . 2 2 . 2 . . .     6   3  -  0  -  3     6    42    30    2  

         Sophie Barentsen Rompa Leder DAM      . 0 0 0 . . • . 2 . . 2 2 .     6   3  -  0  -  3     6    39    26    0  

         Jennifer Shefir DS Eindhoven       . 0 . . . 0 . • . 1 1 2 . 2     6   2  -  2  -  2     6    28    17    0  

    9     Anton Willems DS Eindhoven b     0 . . . . 0 0 . • 2 . 2 1 .     6   2  -  1  -  3     5    36    22   -2  

       Beatrice Teterina-Fletche DS E’hoven      . . . . 0 . . 1 0 • . 0 2 2     6   2  -  1  -  3     5    26    14    0  

   11    Danila Mamasakhlisov DS E’hoven                 . . 0 0 . 0 . 1 . . • . 1 2     6   1  -  2  -  3     4    33    10    0  

       Sophia Voitishchuk DS E’hoven       . . . . 0 . 0 0 0 2 . • . 2     6   2  -  0  -  4     4    29    10    0  

       Serafim Terechko DS E’hoven       . . . 0 . . 0 . 1 0 1 . • 2     6   1  -  2  -  3     4    28     9    0  

   14    dummy       0 . . . . . . 0 . 0 0 0 0 •     6   0  -  0  -  6     0    34     0    0  

 

 

 
Beste dammers, 
  
Ik stuur jullie het programma en de bijbehorende informatie voor de Brabant Cup op 19 februari. 
Er zijn totaal 13 teams ingeschreven, een aantal verenigingen heeft aangegeven niet deel te nemen. 
Om iedere vereniging toch te informeren, krijgen alle contactpersonen deze informatie. 
  
Indien de afwezige verenigingen toch willen deelnemen aan het VOS-toernooi tijdens de finale avond, 
zijn ze natuurlijk van harte welkom. 
 
Geert Hendricks 
  



In memoriam: Tiny Lammers 
 
Dag allen, 
 
Vandaag de rouwkaart van Tiny Lammers ontvangen. Velen van 
jullie zullen hem gekend hebben, velen ook niet. 
Tiny was in de jaren 70 een van de beste dammers van Noord 
Brabant en behaalde in die tijd zelfs de halve finales van de 
Nederlandse kampioenschappen. 
Dat was meteen zijn hoogtepunt en vanaf dat moment is het 
alleen maar achteruit gegaan met hem. 
 
Groeten, 
Ruud Arts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Beste dammers, 
 
De Brabant Cup wordt dit jaar gespeeld bij PSV in EIndhoven, dat als gastheer zal optreden. 
De locatie is De Hoeksteen, Gerretsonlaan 1a, 5624 JL Eindhoven, tel. 040-2372448. 
 
De 1e ronde wordt gespeeld op vrijdag 19 februari, aanvang 20.00 uur 
De 2e ronde wordt gespeeld op vrijdag 18 maart, aanvang 20.00 uur 
De finale is op vrijdag 15 april, aanvang 20. 00 uur. 
Op deze avond is er voor de overige teams het  VOS-toernooi voor viertallen.  We gaan er van 
uit dat de uitgeschakelde teams van de Brabant Cup hier aan deelnemen, maar ook andere 
teams mogen zich hiervoor opgeven. 
 
Er hebben zich 13 teams ingeschreven voor de Brabant Cup van dit jaar. Een aantal 
verenigingen heeft  aangegeven dat de samenstelling van de teams zal afwijken van de teams 
die aan de competitie deelnemen.  De nummering van de teams heeft puur plaatsgevonden op 
basis van het aantal inschrijvingen. (voorbeeld: EAD 1 is een andere team dan het team dat in 
de provinciale competitie uitkomt.) 
 
Van de 13 teams is PSV 1 op basis van het resultaat van 2015 vrijgeloot en automatisch 
geplaatst voor de 2e ronde. 
De overige 12 teams zijn  in 3 poules van 4 teams ingedeeld. Hiervan gaan alle nummers 1 en 
2 van iedere poule naar de 2e ronde. Daarnaast plaatst de beste nummer 3 zich ook voor de 
volgende ronde. Eindigen twee teams in punten gelijk, dan geldt vervolgens het  hoogste aantal 
bordpunten over de 3 gespeelde partijen. Is dit ook gelijk, dan geldt het onderlinge resultaat. Is 
dit ook gelijk, dan wordt een beslissing verkregen door loting indien dit nodig is om te bepalen 
wie over gaat naar de volgende ronde. De speeltijd per wedstrijd is 25 minuten + 10 seconden 
per zet. 
 
Voor de bepaling van de beste nummer 3 wordt gekeken naar het aantal wedstrijdpunten en 
vervolgens naar het aantal bordpunten. Is dit tussen meerdere teams gelijk, dan wordt er geloot 
welk team zich plaats voor de 2e ronde. 
 
Na afloop van de 1e ronde zal direct geloot worden voor de 2e ronde op 18 maart. 
In de tweede ronde wordt de winnaar van vorig jaar PSV en de groepswinnaars van de 1e 
ronde verdeeld over de 2 poules in de 2e ronde. Ook de nummers 2 en de beste nummer 3 
worden verdeeld over de 2 poules. Hierbij kunnen geen twee teams van dezelfde vereniging in 
één poule worden geplaatst indien van een vereniging 2 teams zich plaatsen voor de 2e ronde. 
 
De nummers 1 en 2 uit iedere poule van de 2e ronde plaatsen zicht voor de finale op 15 april. 
De twee hoogst eindigende teams in de finale plaatsen zich voor de landelijke bekercompetitie. 
 
Tijdens de 1e ronde op 19 februari zal de organisatie zorgen dat er voldoende materiaal 
aanwezig is. 
De deelnemende teams hoeven zelf geen materialen mee te brengen. 
 
 
 
Namens de organisatie 
Geert Hendricks 
Hans Greveraars 
  



 
Eindstand 1eronde 

  

    

 
Eindstand WP BP 

1 TDV 1 6 19 

2 EAD 2 3 13 

 
Heijmans Ex. 1 3 13 

4 RDS 2 0 3 

    

    

 
Eindstand WP BP 

1 EAD 1 6 21 

2 TDV 2 4 10 

3 Rompa Leder 1 1 9 

4 RDS 3 1 8 

    

    

 
Eindstand WP BP 

1 Micone 1 5 18 

2 RDS 1 3 14 

3 EAD 3 3 9 

4 PSV 2 1 7 

 

 
 
Beste dammers, 
  
Ik stuur jullie de uitslagen van de gisteren gespeelde wedstrijden om de Brabant Cup en de loting voor 
de 2e ronde op vrijdag 18 maart. 
  
Daarnaast zijn de volgende data vastgesteld voor twee andere activiteiten in de loop van dit jaar. 
23 april    Jaarlijkse sneldamkampioenschappen in Tilburg. De uitnodiging van Jasper Daems ontvangen 
jullie nog. 
  
Individueel Brabants Kampioenschappen in De Biechten in Rosmalen: 
zaterdag 24 september 
zaterdag 22 oktober 
zaterdag 19 november 
zaterdag 3 december 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Geert Hendricks 
  



Beste dammers, 
  
Het Brabants Kampioenschap 2015 is nog pas enkele maanden geleden afgerond, maar dankzij Arno 
Bloks kan ik jullie nu al het toernooiboek in digitale vorm van het kampioenschap presenteren. 
Alle partijen staan in dit boek vermeld en menige partij is voorzien van een analyse. 
In dit boek wordt ook aandacht besteed aan Cor Engels, die enkele dagen na afloop van de laatste 
ronde overleed. 
Ook de individuele bekercompetitie 2015 staat in dit boek vermeld. 
Als ik alleen al kijk naar sommige handschriften op de notatiebiljetten zijn hier vele uren aan besteed. 
Daarbij rest niets anders dan veel dank aan de redacteur van dit boek en degenen die hem daarbij 
hebben ondersteund. 
  
Ik wens jullie allen veel leesplezier en zie jullie graag allen weer terug op het Brabants Kampioenschap 
2016. 
  
  
Met vriendelijke groet 
 
 
Geert Hendricks 
Hageheld 21 
5345 ER Oss 
Tel. 06-46 69 44 46 
E-mail: GWHHendricks@ziggo.nl 
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Allen, 
 

Gisterenavond 3 jubilarissen bij DOG Uden. Jan van 
Berkel, Jo van Lent en onze secretaris Henk vd 
Heijden waren 40 jaar PNDB lid.  
Zie Bijgaand de foto’s. 
 
Wedstrijdleider van de PNDB Geert Hendricks 
reikte de bijbehorende versierselen uit, onderwijl 
voorzitter Arno Bloks de jubilarissen mondeling in 
het zonnetje zetten. 
 
 

37 jaar BDO Oss en nu 3 jaar DOG Uden was het pad dat deze mensen belopen hebben in de afgelopen 
40 jaar. Dammers in hart en nieren kun je gerust zeggen. Van zulke maken ze er nog veel te weinig! 
 
De cijfers: 
 

297 352 

170 142 

134 97 

 

Jan van Berkel speelde totaal tot nu toe 297 partijen en 
behaalde daarin 352 punten ( BDO en DOG bij elkaar ) Jo 
van Lent speelde 170 wedstrijden en scoorde 142 punten ( 
BDO en DOG bij elkaar ) Henk vd Heijden die nog werkte, 
en altijd bestuurslid is geweest bij zowel BDO als DOG 
speelde wat minder wedstrijden namelijk 134 en hij 
behaalde hierin 97 punten. 
 
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd en op naar de 50 jaar.  
 
Prettige Paasdagen 
 
Arno Bloks 

  



Schooldammen in Asten         9 april 2016 
 
 
Afgelopen zaterdag was er in de Klepel een leuk damevenement. 
De halve finale voor Pupillen werd een leuk feestje ook al ontbraken er drie van de opgegeven scholen. 
Met name de Lambertusschool uit Asten liet verstek gaan. 
Alle deelnemende scholen waren op tijd en onze arbiter bijna. Gelukkig ving Jules die taak goed op. 
Peter maakte foto’s Jules Martien en Geert-Jan en Piet waren druk in de weer om alles in goede banen 
te leiden. Jan Voortman uit Hoogblokland zorgde voor een simultane presentatie op de website van de 
KNDB. André probeerde de jeugd uit het buitengebied op te voeden met een matig succes overigens. 
Het weer werkte ook al goed mee. Kortom een damfeestje in Asten 
 
 
Deelnemende scholen: 
 

 
 

 

 
Ranglijst Halve finale van Nederland schooldammen voor Pupillen in Asten op 9 april 2016 

 
                           
 

 
AW +   =   - Pt 

 
Wlh 

  
WP 

  
SB Klr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

1 Montessorischool 8 8 - 0 - 0 16 52 64 63 0 • 7 8 8 8 8 8 . . 8 . . . 8 

2 Sch. met de Bijbel N 8 5 - 2 - 1 12 53 77 42 2 1 • 8 4 6 4 8 5 6 . . . . . 

3 De Wegwijzer 8 4 - 2 - 2 10 54 72 32 -2 0 0 • 5 4 4 . 5 . . . 6 8 . 

4 Canadaschool 1 8 3 - 3 - 2 9 54 77 32 2 0 4 3 • 5 . 4 4 . 6 6 . . . 

5 DS Van Maasschool 8 4 - 1 - 3 9 54 72 35 -2 0 2 4 3 • . 5 . 8 . . 5 8 . 

6 De Garve 8 3 - 3 - 2 9 46 62 37 -2 0 4 4 . . • 3 . . 4 6 . 8 8 

7 Canadaschool 2 8 3 - 2 - 3 8 53 69 29 0 0 0 . 4 3 5 • . . 4 5 . . 8 

8 Achterberg 1 8 3 - 2 - 3 8 48 60 36 0 . 3 3 4 . . . • 4 6 2 6 . 8 

9 OBS Kotten 8 3 - 2 - 3 8 40 52 30 2 . 2 . . 0 . . 4 • 0 5 4 7 8 

10 Sch. met de Bijbel A 8 2 - 3 - 3 7 49 67 32 0 0 . . 2 . 4 4 2 8 • . 4 8 . 

11 Abacus 8 3 - 1 - 4 7 42 51 36 0 . . . 2 . 2 3 6 3 . • 4 8 8 

12 Heilig Hartschool 8 2 - 3 - 3 7 41 51 33 0 . . 2 . 3 . . 2 4 4 4 • 6 8 

13 De Driesprong 8 1 - 0 - 7 2 47 57 11 0 . . 0 . 0 0 . . 1 0 0 2 • 8 

14 Dummy 8 0 - 0 - 8 0 47 65 0 0 0 . . . . 0 0 0 0 . 0 0 0 • 

 

                           

  



Foto’s Schooldammen Asten 
 
 
  



  



Verslag Brabant Cup 2016 
 
 
De wedstrijden om de Brabant Cup werden dit jaar gehouden bij P.S.V. in Eindhoven. Dertien teams 
hadden zich ingeschreven, waarvan er twaalf uitkwamen in de 1e ronde. Titelverdediger P.S.V. 1 was 
vrijgesteld. Zeven teams konden zich plaatsen voor de 2e ronde. 
 
De 1e ronde werd gespeeld op 19 februari. In poule A was T.D.V. 1 de sterkste. Zij wonnen alle 
wedstrijden. EAD 2 en Heijmans 1 eindigden als gedeelde tweede, maar omdat degene die als nummer 
3 zou eindigen, als sterkste nummer 3 over zou gaan, was dit niet meer van belang en plaatsten beide 
teams zich voor de volgende ronde. RDS 2 bleef in deze poule met lege handen. 
 
Uit poule B plaatsten EAD 1 en TDV 2 zich voor de volgende ronde. Zij waren sterker dan Rompa Leder 1 
en RDS 3 die hun onderlinge wedstrijd gelijk speelden en daardoor elk met 1 punt eindigden. 
 
In poule C werd Micone winnaar. Tweede werd RDS 1 dat meer bordpunten haalde dan EAD 3.  
P.S.V. 2 werd laatste in  deze poule. 
 
Op  18 maart werd de tweede ronde gespeeld. Acht teams streden voor 4 plaatsen in de finale. 
In poule A plaatsten P.S.V. 1 en Micone 1 zich voor de finale door E.A.D. 2 en T.D.V. 2 achter zich te 
laten. Uit poule B plaatsten Heijmans E. 1 en T.D.V. 1 zich voor de finalepoule. E.A.D. 1 en R.D.S. 1 
werden uitgeschakeld. 
 
In de finale op 15 april wonnen Micone 1 en T.D.V. 1 beiden hun eerste wedstrijden met 6-2 van 
Heijmans E. en P.S.V. In de tweede ronde won T.D.V. de 2e wedstrijd met 6-2 van Heijmans E. 
P.S.V. versloeg Micone met 5-3 waardoor T.D.V. met 4 punten alleen aan de leiding ging. 
In de laatste ronde speelde T.D.V. met 4-4 gelijk tegen Micone, waardoor het winnaar werd van de 
Brabant Cup. Omdat P.S.V. tegen Heijmans E. ook niet verder kwam dan 4-4 werd Micone op 
bordpunten tweede en plaatste het zich met T.D.V. voor de landelijke bekerwedstrijden. 
 
Op de finaleavond werd voor de overige teams een VOS-toernooi georganiseerd. Acht teams hadden 
zich hiervoor ingeschreven, waarvan 3 teams van E.A.D., 2 teams van R.D.S. en Rompa Leder, P.S.V. en 
T.D.V. met één team. 
Nadat er 3 ronden waren gespeeld was E.A.D. 1 de winnaar met 20 punten, E.A.D. 2 had 17 punten en 
de derde plaats werd gedeeld door R.D.S. 1 en P.S.V. 2 met 15 punten.  
Ook volgend jaar zal aan de finale avond van de Brabant Cup weer een VOS-toernooi worden 
gekoppeld. 
 
Nogmaals dank voor de organisatie van P.S.V. en felicitaties voor T.D.V. met het winnen van de Brabant 
Cup 2016. 
 
 
Geert Hendricks 
Wedstrijdleider PNDB 
  



Uitreiking KNDB jubileumspeld aan Kees Sterken  

  

Kees, je werd op 7 juli 2005 welkom geheten als lid van damclub D’Amateurs.  
Maar al daarvoor had je een lange damloopbaan achter de rug.  
Vanaf 1 juli 1974 stond jij als KNDB-lid geregistreerd. Door jouw overgang naar D’Amateurs, 
die op dat moment niet actief was in de provinciale competitie, kende je KNDB-lidmaatschap 
een onderbreking.  
Daarom heb je pas in 2016 het 40-jarig KNDB-jubileum bereikt.  
  

  

Tijdens  jouw periode bij D’Amateurs kende je vermeldenswaardige  successen:  
  

2005-2006  Je maakte samen met John, Peter, Gerard en Jan deel uit van het vijftal dat de 
alternatieve teamcompetitie won.  
Je behaalde een tweede plaats in de onderlinge competitie.  
  

2006-2007  Je werd kampioen van de C-poule in de onderlinge competitie.  
  

2007-2008  Je behaalde de finale in de bekercompetitie.  
  

2008-2009  Weer behaalde je de finale in de bekercompetitie.  
  

2009-2010  Je behaalde het bekerkampioenschap van D’Amateurs.  

  

2011-2012       Op 28 april 2012 werd je provinciaal sneldamkampioen.  

Je behaalde de 5e plaats bij het Nederlands kampioenschap sneldammen.  

  

2012-2013   Op 27 april 2013 werd je weer provinciaal sneldamkampioen.  

  

    

Veelal speelde je bij activiteiten van D’Amateurs ergens in de middenmoot.  
Een aantal keren maakte je deel uit van de subtop van een toernooi of competitie. Jouw grote 
verdienste ligt vooral in het deelnemen en aan het stimuleren van anderen om ook deel te 
nemen. Binnen D’Amateurs ben jij daarin steeds het voorbeeld. Een indrukwekkende  lijst van 
de bij D’Amateurs bekende deelnames:  
   Salou open  
   Nijmegen open  
   Rens Emmen Paaseierentoernooi in Tilburg  
   Bevrijdingsdamtoernooi PSV-Dammen  
   Terrasdammen in Genk  
   Toernooi IJsselstein Zenderstad 50 jaar  
   Provinciaal bekerkampioenschap  
   Provinciaal sneldamkampioenschap  
   Nationaal sneldamkampioenschap  
   Provinciale competitie in de teams van D’Amateurs  
   Nationale competitie met het combinatieteam van D’Amateurs  
  

Met name vanwege deze verdienste ervaar ik het als een eer om namens de Koninklijke 
Nederlandse Dambond aan jou de speld voor veertig jaar lidmaatschap te mogen 
overhandigen.  
  

Wim van Kasteren, secretaris van damclub D’Amateurs   14 mei 2016   



Kees Sterken overleden  
 

D’Amateurs ontving het droevige bericht dat Kees 
Sterken op zondag 15 mei 2016 is overleden.  
Hij werd slechts 62 jaar.  
 
Op 7 juli 2005 heeft damclub D’Amateurs Kees als lid 
welkom geheten. Maar al daarvoor had hij een lange 
damloopbaan achter de rug. Kees stond al in 1974 
geregistreerd als KNDB-lid en speelde voordat hij bij 
D’Amateurs kwam bij Philips DC Eindhoven, BDV-
Boxtel en DCO Oisterwijk.  
 
Kees speelde op donderdag 17 september 2015 zijn 
laatste dampartij. De dag erop werd hij getroffen door 
een herseninfarct. Aanvankelijk leek het erop dat 
Kees langzaamaan weer terugkrabbelde. Echter, 
steeds traden er complicaties op waardoor de strijd 
voor Kees uiteindelijk geen gelijkwaardige meer werd 
en hij zich gewonnen moest geven.  
 
Kees was voor D’Amateurs vooral een trouw lid, die 
altijd graag aanwezig was op onze wekelijkse 
clubavond en ook met plezier deelnam aan onze 
overige activiteiten. Kees was altijd heel rustig en 
trad niet op de voorgrond. Hij was een stille genieter. 
Vooral als hij erin slaagde om met een aantal 
tactische zetten de stand naar zijn hand te zetten. 
Partijen die uit waren werden altijd nog even 
geanalyseerd. De geplande strategie kwam dan altijd 
boven water, zelfs als die niet was geslaagd.  
 
Kees speelde bij D’Amateurs in de middenmoot, maar bereikte soms de subtop. Hij was zeker niet de 
sterkste dammer van D’Amateurs. Wel iemand waarmee rekening moest worden gehouden. Kees 
speelde zijn eigen spel. Het maakte hem niet uit tegen wie. Hij vertrouwde op zichzelf en had meerdere 
malen succes tegen op papier veel sterkere tegenstanders. Zijn hoogtepunten op damgebied kende 
Kees in de periode 2010-2013. In 2010 behaalde Kees het bekerkampioenschap van D’Amateurs, nadat 
hij de twee voorgaande seizoenen in de finale was gestruikeld.  
 
In 2012 werd Kees in zijn klasse provinciaal sneldamkampioen. Hij mocht zich ook landelijk bewijzen en 
behaalde een verdienstelijke vijfde plaats in het nationaal kampioenschap.  
In 2013 prolongeerde Kees zijn provinciale titel.  
 
De grootste verdienste van Kees voor de damsport was het deelnemen aan activiteiten en aan het 
stimuleren van anderen om dat ook te doen. Binnen D’Amateurs was hij daarin steeds het voorbeeld. 
Kees speelde niet alleen in Salou, Nijmegen, IJsselstein en Genk, maar was ook een graag geziene 
gast bij de Paaseierentoernooien in Tilburg en de Bevrijdingsdamtoernooien van PSV-Dammen. Voor 
D’Amateurs was hij veelvuldig de speler met de meest gespeelde wedstrijden in de provinciale 
competitie. Ook werd Kees dikwijls gezien als deelnemer van provinciale persoonlijke 
kampioenschappen.  
 
Een dag voor zijn overlijden heeft Kees uit handen van de secretaris van D’Amateurs de jubileumspeld 
voor veertig jaar KNDB-lidmaatschap ontvangen Dat het daarna zo snel zou gaan hebben wij niet 
verwacht. Maar we zijn blij dat wij deze blijk van waardering voor een actief damleven nog hebben 
mogen overhandigen.  
 
Namens damclub D’Amateurs,  
Wim van Kasteren, secretaris 
  



Geacht bestuur van de PNDB, 
 
 
Ik betrap mijzelf erop dat ik regelmatiger in een situatie kom dat ik nog snel een aantal zaken 
moet regelen of dat ik zaken vergeet. 
Dat gaat ten koste van de kwaliteit en dat wil ik voorkomen. Ook al ben ik zelf mogelijk degene 
die de hoogste eisen stelt. 
 
De druk die ik ervaar komt niet alleen vanuit de werkzaamheden voor de damsport: 
 

 Ik werk 4 dagen per week voor Welzijn De Meierij in Schijndel. 

 Daarnaast verzorg ik de persberichten voor het Alzheimer Café Regio ’t Groene Woud. 
Hierbij ondersteun ik het bestuur van Alzheimer Nederland Afdeling Regio ’s-
Hertogenbosch zo nodig ook voor hun website, facebook en het actueel houden van het 
adressenbestand. 
Ook deze functie kent af en toe aanvullende verplichtingen met een deadline. 

 
 
We zitten nu nog een aantal maanden voordat het huidige seizoen eindigt. 
Daarom kan ik niet lang wachten met een besluit en stel voor dat het bestuur een oproep 
plaatst voor een nieuwe webmaster. 
Een nieuwe webmaster kan op mijn volledige samenwerking rekenen om een soepele 
overgang te bewerkstelligen. 
 
 
Ik begrijp dat dit voor u als bestuur als een verrassing komt en wil niemand voor het blok 
zetten. 
Daarom ben ik genegen om nog maximaal één seizoen als webmaster te fungeren. 
Maar alleen indien er tussentijds geen opvolger gevonden kan worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim van Kasteren 
webmaster PNDB 
 
 
 

Op de foto: 

Wim van Kasteren ontvangt een bos bloemen en 
een gouden bondsspeld uit handen van PNDB-
voorzitter Harm van der Veen. 

Henk vd Heijden zal binnenkort de website van de 
PNDB van Wim overnemen. 

  

Wim van Kasteren ontvangt de felicitaties van PNDB-
voorzitter Harm van der Veen voor diens verdiensten 
als webmaster in de af gelopen jaren 



Overzicht jeugdzaken 2015-2016 
 
In seizoen 2014-2015 zijn de activiteiten voortgezet, waar in de voorgaande jaar een opzet van was gemaakt.  
Helaas was de deelname van jeugdspelers minder groot dan het jaar daarvoor. 
 
Opnieuw zijn de diverse jeugd- en schooldamkampioenschappen georganiseerd, en  verdere jeugdtoernooien in 
Eindhoven en Den Bosch. Er zijn wederom geen juniorenkampioenschappen georganiseerd.  
 
Met de verenigingen DOG, Excelsior, PSV en Rompa Leder/D.A.M, alsmede de Damschool Tilburg is er nog steeds 
een behoorlijk aanbod van jeugdactiviteiten. Ook E.A.D. heeft weer enkele jeugdleden, in Asten is weer het 
Brabants schooldamkampioenschap georganiseerd, en aldaar is ook een halve finale pupillen georganiseerd. 
 
Dit jaar hebben we opnieuw een Grand Prix georganiseerd, vijf jeugddamactiviteiten met een separaat 
puntensysteem, waardoor frequente deelnemers kans liepen winnaar te worden van een ladderprijs, die aan het 
eind van ieder toernooi werd uitgereikt aan de hoogst genoteerde jeugddammer. Er waren 39 (51 vorig jaar) 
deelnemers:13 w (14w), 16 p (15 p),4a (5a), 1j (3j), en dit jaar 5 b (14 b).  Het is teleurstellend dat in de meeste 
categorieën significant minder deelnemers te zien zijn en dat bij een aantal toernooien ook niet alle 
jeugdafdelingen vertegenwoordigd werden. Het is lastig om de bestaande verenigingen op een goede manier 
draaiende te houden. Uitzondering is Rompa Leder/D.A.M. waar door de actieve inzet van Jasper Daems een 
talentgroepje is opgericht, dat heeft geleid tot deelname aan het wereldkampioenschap meisjes welpen door 
Mirte Verheijen, en recente vijfde plaatsen bij het NK meisjes welpen voor Sophie Barentsen en zesde plaats 
algemeen voor Casper Derks bij het NK welpen algemeen. Ook is Kasper Barentsen opgenomen in de landelijke 
CPT-selectie. Dit succes valt samen met het 25-jarig bestaan van de jeugdafdeling van Rompa Leder/D.A.M., 
samenvallend met het 25-jarig lidmaatschap van Simon Rompa, het eerste jeugdlid. 
Overigens maakt Jelle van Dijk van Excelsior ook al enige jaren deel uit van de CPT en dit jaar de CAT.naar b 
 
De belangstelling voor de Brabantse jeugdkampioenschappen was flink minder.. 
Bij de welpen ging het aantal van 18 naar 12, waaronder vier benjamins, pupillen ging van 11 naar 9, aspiranten 
ging van 7 naar 4 en junioren hebben geen kampioenschap gehad, (vorig jaar nog 3 deelnemers). Opgeteld komen 
we dan van 39 naar 25, hetgeen erg teleurstellend was. 
 
Wel waren er meer verenigingen die de kampioenen leverden, namelijk vijf (vorig jaar vier) te weten DOG (teams 
aspiranten), Damschool Tilburg (teams pupillen) PSV (pupillen), Excelsior (aspiranten en aspiranten sneldammen), 
maar veruit de meeste zeges werden behaald door Rompa Leder/D.A.M. (teams welpen, benjamins, welpen en 
bij sneldammen pupillen, welpen en aspiranten)  
In oktober heeft welpen en een aspirantenteam deelgenomen aan de nationale jeugddamdag. De aspiranten 
eindigden op een vijfde en laatste plaats. Het welpenteam werd 6e van de 9 deelnemende teams.  
 
Op landelijk niveau werden de pupillen en aspiranten in de halve finales uitgeschakeld. Verder werden nog wel 
wat meer successen op landelijk niveau gehaald dan genoemd in het begin: Jan Kornilov werd 7e bij de pupillen,  
Daria Shulepova werd 2e bij de welpen-meisjes, en Tanya-Marie Cnossen, ook uit Eindhoven eindigde hier als 3e.  
 
Het schooldammen verliep enigszins hoopgevend. Hoewel er geen teams uit de regio Tilburg meededen was er 
weer een school uit Asten. Ook werd weer een schoolkampioenschap in Gilze-Rijen georganiseerd, waaruit 
deelnemers voor het Brabants kampioenschap werden gerecruteerd. In de halve finales van Nederland kon men 
weer geen potten breken. 
 
In Dongen werden halve finales georganiseerd voor NK schooldammen welpen en NK aspiranten en NK welpen. 
 
 
Het was zonder meer weer leuk om samen te werken met veel jeugdleiders, die allemaal veel energie stoppen in 
het activeren van de Brabantse damjeugd. Jammer is dat die energie niet altijd evenredig is met de kwantitatieve 
deelname aan de verenigingen en toernooien.  
 
Ton Sprangers           18 mei 2016 
   



VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE PNDB OP 21 MEI 2016 
- Jo Peeters was er namens E.A.D. Asten 
- Lei Janssen namens H.S.D.V., Helden 
 
Als bijlage een kort verslag van de vergadering van de PNDB op 21 mei 2016. 
Volgens mij heb ik zo de belangrijkste punten even weergegeven. 
De notulen hiervan komen nog wel van het bestuur van de PNDB. 
 
Wat naar voren kwam, was de wisseling van de wacht bij het penningmeesterschap. 
Piet van den Broek was genoodzaakt om reeds per 1 januari 2016 zijn functie neer teleggen 
Hiervoor heeft Ruud Arts deze taak op zich genomen. 
Hij werd in deze vergadering van 21-5-2016 dan ook officieel benoemd tot bestuurslid. 
Door deze wisseling en voor besparing van kosten is er nu een rekening bij de ING i.p.v. Rabo. 
Dit is een persoonlijke rekening . 
 
Kascontrolecommissie: D.O.G is aftredend 
Hiervoor in de plaats komt nu De Schijf uit Roosendaal. 
 
BONDSRAAD: alle leden moeten nu dit jaar aftreden en kunnen zich weer beschikbaar stellen 
H.v.d. Veen is beschikbaat namens de PNDB. 
Besproken in de Bondsraad is o.a.: 
Vooruitspelen is afgeschaft. 
Er zijn nog geen regels voor speelgerechtigheid voor te laag uitkomen. 
b.v. iemand met een hoge rating komt uit in het 4e. team van een vereniging, wordt opgegeven voor dit team bij 
de samenstelling bij de Nationale Competitie. Dit is toegestaan, maar geeft sportief wel een nare bijsmaak. 
Combinatie-teams zijn nog niet toegestaan in de 1e. klasse Nat. Competitie 
 
WEDSTRIJDZAKEN; 
Brabants Kampioenschap ( persoonlijk) op 4 zaterdagen 
Persoonlijke Bekerkampioenschappen begint op 22 september 
Bondskompetitie PNDB weer met twee groepen. 
Meespelen voor twee verenigingen is toegestaan, maar wel van te voren melden. 
(Dit is tegen de regels van de KNDB) 
Brabant-Cup komende seizoen bij TDV, weer inclusief VOS-toernooi op laatste avond 
Hierbij komen dan niet meer twee spelers van dezelfde vereniging tegen elkaar, dus geen wedstrijd tussen b.v. 
een spelers van EAD 1 tegen een speler van EAD 2. 
 
BRABANTS DAMNIEUWS:  2 KEER PER JAAR 
eventueel een nieuwsbrief per maand, met de actuele informatie (per mail) 
BESTUUR: Ruud Arts en Jasper Daems zijn gekozen in het bestuur. 
 
RONDVRAAG; 
De Variant bestaat 50 jaar in 2017. Hier zijn meerdere activiteiten gepland, 
o.a. West-Brabants Kampioenschap, kloksimukltaan en VOS-toernooi 
Graag deelname van de overige Brabantse verenigingen. 

  



Problematiek rubriek (N6). 
 
Even een partij probleempje. Omdat ie zo mooi is. Uit het clubblad van DOG.  
Jozef Donkers (DOG) heeft hier de volgende zet gespeeld, (de lokzet) 42-38.   
Zwart denkt hierop een doorbraak te nemen met 18-22 , maar komt dan bedrogen uit door een mooie 
combinatie van wit. 
 
Diagram 20 

JD 2016 
 
Diagram 21 

HH 2016  8x8 
 
Diagram 22      Diagram 23 

 HH 2016  6x6  HH 2016 5x5 
 
De oplossingen vindt u elders in dit blad. 
 
Groeten, 
Henk van der Heijden. 
  



  



  



Verslag 45-jarig jubileum RDS 
 
 
Dag allemaal, 
 
Bij deze wil ik jullie heel hartelijk danken voor jullie massale deelname aan de simultaan ter gelegenheid 
van ons 45 jarig bestaan. 
De bijzondere setting waarop  e.e.a. plaatsvond droeg mede bij aan het succes. We hadden geen last 
van de wispelturige weergoden en de stemming bij iedereen was opperbest. 
Ook simultaangever Roel Boomstra heeft onze benadering zeer gewaardeerd en had het reuze naar z’n 
zin. 
 
Door de opzet die we hadden gekozen moest Roel naast geestelijk ook fysiek aan de bak en na 
ongeveer 5 kilometer op en neer lopen won hij maar liefst 27 partijen en moest aan 4 borden 
genoegen nemen met remise. Einduitslag 58-4. 
 
Remises werden behaald door: René van Oosterhout, Martien van Erp, Fred Passchier en Ad de Hoon. 
Roel pakte de volle winst tegen: Jacques Brouns, Willem Peter Berkelmans, Rob Pijnenburg, Arno Bloks, 
Martien van Berkel, Luud Ector, Peter Arts, Gerben te Raa, Ties Slagter, Leo van Vlerken, 
Piet van Erp, Johan Rijnen (als allerlaatste), Harm van der Veen, Gijs van Aarle, Jan Vervoort, Ad 
Peereboom, Martien Raaijmakers, Piet Gabriëls, Jan Peerenboom, Henk van der Heijden, 
Antoine van Zandvoort, Nard van de Laar, Joep Hulsen, Eric van de Hurk, Jozef Donkers, Peter Verhagen 
en Ad van der Heijden. 
 
Onze schaakzusjes namen het met 21 mensen op tegen Twan Burg. In een snel tempo wist hij maar 
liefst 20 partijen te winnen. Daan Geboers haalde een dik verdiende mooie remise. 
 
Het dammen en schaken in Nederland en in het bijzonder in Brabant heeft het moeilijk maar in Sint-
Oedenrode bij RDS  hebben we laten zien dat we springlevend zijn. 
Nogmaals hartelijk dank voor deze geslaagde dag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martien van Erp 
 
Bijlage: foto’s van Roel Boomstra, met dank aan Arno en Henk 
  



 

 

 
  



Jan van Berkel overleden   Oss 24-06-2016. 
 
Hoewel wij het wel zagen aankomen, komt zijn overlijden toch als een verrassing. 
Nadat aan hem op 24 maart, op de clubavond van DOG, het KNDB bondspeldje is uitgereikt, 
voor 40 jaar lidmaatschap van de KNDB, is bij Jan op de terugweg naar Oss iets niet goed 
gegaan. Hij zag er, achter in mijn auto, moe uit en sprak ook erg zacht nog, “tot volgende week 
dan maar”. Thuis bij binnenkomst met zijn bos bloemen en zijn gouden bondsspeldje, zag zijn 
vrouw meteen dat het niet goed was met Jan. Hoewel Jan ontkende dat er wat mis was met 
hem, werd in eerste instantie door het ambulance personeel, gedacht aan een herseninfarct. 
 
Na zijn tijdelijke opname in het ziekenhuis en veel onderzoeken, is het heel erg snel gegaan. In 
eerste instantie was Jan heel positief en van mening dat de hersenoperatie waar de tumor, die 
ontdekt was na zijn klachten, verwijderd zou worden goed zou uitpakken. Maar dat was dus 
niet zo. Heel kort daarna had Jan, hij tijdens ons bezoek, al moeite met praten en goed uit zijn 
woorden komen. En weer een kleine week later kon Jan al bijna helemaal niet meer praten en 
wilde vanaf toen ook geen bezoek meer hebben.  
 
En nu is hij er dus niet meer, en is er weer een Brabantse dammer heengegaan.. 
Jan was een zeer goede speler, een speler zoals er maar weinig waren in zijn beste tijd. En die 
tijd was als lid van damvereniging BDO te Oss. 
 
Nadat BDO drie jaar geleden opgeheven was als vereniging, ging Jan samen met 3 andere 
spelers bij DOG in Uden dammen. Jan speelde tijdens deze tijd alleen nog maar voor zijn 
plezier, en had niet meer die sterke drang om ten koste van alles te winnen. 
 
Jan was zeer betrokken over het wel en wee van zijn clubgenoten en hun thuissituatie, dat 
heeft ie altijd gehad. En ook sprak hij zo nu en dan kort over de problemen die zijn vrouw had 
met haar gezondheid. Jan was niet echt een grote prater. Wel was hij naast een heel sterke 
dammer ook een kei in het oplossen van problemen, iets wat de meeste van zijn collega 
dammers niet weten. 
 
Jan is in totaal in 297 bondswedstijden uitgekomen (BDO en DOG bij elkaar). En behaalde 
daarmee 352 punten.   
 
Hieronder een van de weinige problemen die Jan op zijn naam heeft staan. 

 
 
 
Jan van Berkel, Oss  
(Brabants Dagblad 1964) 
 

Oplossing:  
1. 41-36  15x24  
2. 33-29  24x42  
3. 32-27  21x41  
4. 36x38  26x37  
5. 48-42  37x39  
6. 40-34  39x30  
7. 35x04 +- 
 
 

 
 

Namens damvereniging DOG  Uden 
 
Henk van der Heijden  
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In Memoriam 
 
Jan van Berkel  overleden op 24-06-2016 in de leeftijd van 72 jaar. 
 
Jan is gegaan zoals hij was, heel stil en teruggetrokken. Veel te vlug hebben wij deze fijne man 
af moeten geven als lid van DOG Uden. Nog erger zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en 
overige familie en kennissen hebben een zeer fijn mens veel en veel te vroeg af moeten geven, 
en zullen hem missen tot in lengte van jaren. 
 
Op 24 maart jl. vierden we gezamenlijk nog een klein feestje. Zowel Jan als zijn kompanen van 
het ter ziele gegane BDO waren 40 jaar lid van de KNDB.  Trots was hij op zijn verdienste voor 
de damsport. 40 jaar lang, waarvan 37 jaar bij het Osse BDO en 3 jaar bij het Udense DOG, en 
nee we waren het niet vergeten, en ja we hebben zijn jubileum op die avond centraal gesteld, 
terecht naar nu blijkt. Jan was een hele sterke dammer die gevreesd werd tot in de verre 
omtrekken van Brabant. Zelf heb ik jarenlang de degens met hem gekruist in wedstrijden tegen 
eerst HDV Heesch en later met BDO tegen het Udense DOG. Jan was de kopman en daar liep 
hij niet voor weg. Het was moeilijk winnen van Jan en hij was zowel achter het bord, als privaat 
een op en top gentleman. Zeer sportief, zeer erudiet en eloquent. 
 
Vaak was het voor de tegenstanders een eer om van Jan een remise te mogen wegkapen.  
Toen op 24 maart, na de viering van het jubileum en de daarop volgende dampartij de mannen 
uit Oss huiswaarts togen, is er op weg naar huis  ergens wat mis gegaan. Heel moe, en erg 
zacht sprekend zei hij tegen zijn kompanen “tot volgende week dan maar weer”. Thuis bij 
binnenkomst met zijn bos bloemen en zijn gouden bondsspeld zag zijn vrouw meteen dat het 
niet goed was met Jan. Hij heeft nog een paar clubavonden bezocht, maar het ging 
bergafwaarts zo vertelde hij mij.  
 
Nadien heb ik nog 2 telefoongesprekken met hem gevoerd. De gesprekken gingen zeer 
moeizaam. Het zoeken naar woorden, het proberen te formuleren waren moeilijker geworden 
dan een ingewikkelde dampartij. Toch wist hij mij in die telefoongesprekken te vertellen dat hij 
het zeer op prijs stelde dat de DOG-ers zo met hem begaan waren. Maar dat hij onder ogen 
zag dat er misschien geen hoop was. Realist tot op het bittere einde. 
 
Op 24-6-2016 is Jan gestorven. Het proces is heel erg snel gegaan. Dat was eigenlijk gezien 
de omstandigheden goed. Gelukkig is een heel  lang ziekbed hem bespaard gebleven. 
Uiteraard gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en overige 
familie en kennissen. Wij wensen hun heel erg veel sterkte in deze zo sombere dagen. Ook de 
Brabantse Dambond en het Udense DOG treuren om de dood van dit zeer gewaardeerd lid,  
Hij zal node gemist worden, niet alleen achter de borden, maar ook als mens tot in lengte van 
jaren. 
 
 
 
Arno Bloks,  
 
Voorzitter DOG Uden. 
  



Competitie PNDB 2016/2017 
 
Beste dammers, 
 
Hierbij ontvangen jullie het rooster voor de provinciale competitie van de PNDB voor het seizoen 2016-
2017. We starten dit jaar met 3 teams minder. De damvereniging P.S.V. is opgeheven en d’Amateurs en 
D.O.G. doen komend seizoen maar met 1 team mee aan de provinciale competitie. 
 
Op basis van de teamopgaven en de rating van de opgegeven spelers heb ik gekozen voor een indeling 
van de 15 teams in 2 klassen: een hoofdklasse en een 1e klasse.  De hoofdklasse bestaat uit 6 teams die 
een dubbele competitie spelen en de 1e klasse bestaat uit 9 teams die een enkele competitie spelen.  
Ook dit seizoen geldt dat de laatste ronde, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, gezamenlijk wordt 
gespeeld in De Huif te Sint Michielsgestel op 13 april 2017. 
 
Doordat de vakanties tot begin september doorlopen en diverse spelers begin september nog niet 
beschikbaar zijn, heb ik er voor gekozen de 1e ronde van de competitie pas te starten na de 1e ronde 
van de individuele bekercompetitie en de 1e dag van het Brabants Kampioenschap. 
 
LET OP:  
Door de samenwerking tussen MIcone en TDV is er het volgende gewijzigd. 
 
De speelavond van TDV is gewijzigd van de dinsdagavond naar de DONDERDAGAVOND. 
 
De speellocatie van Micone is gewijzigd in Café Wandelbos, Zwartevenseweg 25 in Tilburg.  Hun vaste 
speelavond blijft de DONDERDAGAVOND.  
 
Micone en TDV hebben beiden dus de donderdag als vaste speelavond en spelen hun wedstrijden op 
dezelfde locatie. 
 
Voor het seizoen 2016-2017 geld het volgende: 
 
INDELING: 
Hoofdklasse: 
In de Hoofdklasse zijn de teams opgenomen met een gemiddelde rating boven de 975 punten. De 
Hoofdklasse bestaat uit 6 teams die een dubbele competitie spelen.  Ieder team speelt 10 wedstrijden. 
Iedere speler (ongeacht de rating) is gerechtigd in deze teams deel te nemen.  
 
1e klasse: 
In de 1e klasse zijn de teams opgenomen met een gemiddelde teamrating onder de 925 punten. 
Dit zijn 9 teams. Ieder team speelt 8 wedstrijden. 
Net zoals vorig seizoen speelt De Schijf haar thuiswedstrijden in Roosendaal. 
 
Spelers mogen uitkomen voor zowel een vereniging in de hoofdklasse als ook voor een vereniging in de 
eerste klasse. Wil een speler uitkomen voor meer verenigingen in dezelfde klasse, dan dient hiervoor 
vooraf een gemotiveerd verzoek aan het PNDB-bestuur gedaan te worden.  
Het bestuur bepaalt of dit verzoek wordt gehonoreerd. 
 
Indien verenigingen wensen hebben aangegeven op hun wensenformulier is daar zo veel mogelijk 
rekening mee gehouden.  Vanzelfsprekend is in het rooster rekening gehouden met de feestdagen in 
december, de Carnaval  en Pasen. 
  



REGELS VOOR HET INZETTEN VAN VERVANGENDE SPELERS 
Voor het inzetten van vervangende spelers gelden de volgende restricties bij de 1e klasse: 
De gemiddelde teamrating mag nooit boven de bovengrens uitkomen van die klasse. Dat wil zeggen dat 
de gemiddelde teamrating van een team in de 1e klasse nooit boven de 925 mag komen (totaal 3700). 
In de 1e klasse mag slechts 1 speler per team uitkomen met een rating boven de 1025. 
 
 
ROOSTER 
Het rooster dat tegelijk met deze toelichting wordt meegestuurd bestaat uit: 

- 2 tabbladen met daarop afzonderlijk het programma per klasse 

- 1 totaaloverzicht met de kalender van de PNDB. Hierop staan ook de data vermeld van het Brabants 

Kampioenschap, de individuele bekercompetitie en de Brabant Cup. 

- 1 tabblad met de opgegeven spelers en hun rating per 1-7-2015. Voor Micone geldt de rating van de 

spelers die vorige seizoen het meeste hebben gespeeld. TDV 2 heeft aangegeven in de 1e klasse te willen 

spelen en hebben dus rekening te houden met de ratingrestricties die voor deze klasse gelden. 

- 1 totaaloverzicht met het totale programma per speelronde van de hoofdklasse en de 1e klasse, 

 
Voor de volledigheid nog de volgende toevoegingen. 

- Het aanvangstijdstip van de wedstrijden is 20.00 tenzij de verenigingen onderling anders afspreken.  

- De speeltijd voor elke speler is 50 minuten + 1 minuut per zet. 

- De teamleiders wordt verzocht de uitslag van de wedstrijd met de individuele uitslagen binnen 48  te 

mailen naar: 

o - Geert Hendricks,                                gwhhendricks@ziggo.nl 

o - Peter Arts,                                           p.m.arts@upcmail.nl 

o - Jasper Daems,                                     jasper_daems@hotmail.com 

o - Jo Peeters                                            jtgpeeters@ziggo.nl 

o - webmaster van de PNDB                 webmaster@pndb.nl 

 
WIJZIGINGEN IN DE SPEELLOCATIE: 
Door de samenwerking tussen Micone en TDV is er het volgende gewijzigd. 
De speelavond van TDV is gewijzigd van de dinsdagavond naar de DONDERDAGAVOND. 
De speellocatie van Micone is gewijzigd in Café Wandelbos, Zwartevenseweg 25 in Tilburg.  Hun vaste 
speelavond blijft de DONDERDAGAVOND.  
Micone en TDV hebben beiden dus de donderdag als vaste speelavond en spelen hun wedstrijden op 
dezelfde locatie. 
 
Met vriendelijke groet 
Geert Hendricks  

 

 

Programma Hoofdklasse PNDB seizoen 
2016/2017 

  

     

 
Hoofdklasse seizoen 2015-2016   

 

 
Team Rating 4 hoogste spelers   

 

 
d'Amateurs 4293   

 

 
Heijmans Ex. 1 4989   

 

 
Heijmans Ex. 2 3920   

 

 
RDS 1 4172   

 

 
Micone 1 4652 obv spelers vorig seizoen 

 

 
TDV 1 4950   

 



     

     

 
1e ronde maandag 3 oktober R.D.S. 1 Heijmans Ex. 1 

 
  donderdag 6 oktober d'Amateurs  Micone 

 
  donderdag 6 oktober T.D.V. 1 Heijmans Ex. 2 

 
        

 
        

 
2e ronde donderdag 20 oktober Micone  R.D.S. 1 

 
  donderdag 20 oktober Heijmans Ex. 1 T.D.V. 1 

 
  donderdag 20 oktober Heijmans Ex. 2 d'Amateurs 

 
        

 
        

 
3e ronde maandag 31 oktober R.D.S. 1 T.D.V. 1 

 
  donderdag 3 november Micone  Heijmans Ex. 2 

 
  donderdag 3 november d'Amateurs Heijmans Ex. 1 

 
        

 
        

 
4e ronde donderdag 17 november Heijmans Ex. 2 R.D.S. 1 

 
  donderdag 17 november T.D.V. 1 d'Amateurs  

 
  donderdag 17 november Heijmans Ex. 1 Micone 

 
        

 
        

 
5e ronde donderdag 15 december Heijmans Ex. 2 Heijmans Ex. 1 

 
  donderdag 15 december Micone T.D.V. 1 

 
  donderdag 15 december d'Amateurs  R.D. S. 1 

 
        

 
        

 
6e ronde maandag 9 januari R.D.S. 1 d'Amateurs  

 
  donderdag 12 januari Heijmans Ex. 1 Heijmans Ex. 2 

 
  donderdag 12 januari T.D.V. 1 Micone 

 
        

 
        

 
7e ronde donderdag 26 januari Micone d'Amateurs 

 
  donderdag 26 januari Heijmans Ex. 1 R.D.S. 1 

 
  donderdag 26 januari Heijmans Ex. 2 T.D.V. 1 

 
        

 
        

 
8e ronde maandag 6 maart R.D.S. 1 Micone 

 
  donderdag 9 maart T.D.V. 1 Heijmans Ex. 1 

 
  donderdag 9 maart d'Amateurs  Heijmans Ex. 2 

 
        

 
        

 
9e ronde maandag 20 maart R.D.S. 1 Heijmans Ex. 2 

 
  donderdag 23 maart d'Amateurs  T.D.V. 1 

 
  donderdag 23 maart Micone Heijmans Ex. 1 

 
        

 
        

 
10e donderdag 13 april Heijmans Ex. 2 Micone 

 
  donderdag 13 april T.D.V. 1 R.D.S. 1 

 
  donderdag 13 april Heijmans Ex. 1 d'Amateurs 



Programma 1e klasse PNDB seizoen 2016-2017 
  

    1e klasse seizoen 2015-2016   
 Team Rating 4 hoogste spelers   
 RDS 2 3592   
 TDV 2 nog niet bekend   
 Rompa Leder 3676   
 Heijmans Excelsior 3 3330   
 De Schijf 3437   
 HSDV 3200   
 EAD 3364   
 RDS 3 3021   
 DOG 3016   
 

    

    1e ronde donderdag 6 oktober T.D.V. 2 R.D.S. 3 

  donderdag 6 oktober D.O.G.  Rompa Leder 

  donderdag 6 oktober Heijmans Ex. 3 R.D.S. 2 

  vrijdag 7 oktober E.A.D. De Schijf 

        

        

2e ronde maandag 17 oktober H.S.D.V.  E.A.D. 

  maandag 17 oktober R.D.S. 2 T.D.V. 2 

  maandag 17 oktober Rompa Leder Heijmans Ex. 3 

  dinsdag 18 oktober De Schijf D.O.G. 

        

        

3e ronde maandag 24 oktober R.D.S. 3 R.D.S. 2 

  donderdag 3 november Heijmans Ex. 3 De Schijf 

  donderdag 3 november T.D.V. 2 Rompa Leder 

  donderdag 3 november D.O.G. H.S.D.V. 

        

        

4e ronde maandag 14 november H.S.D.V. Heijmans Ex. 3 

  maandag 14 november Rompa Leder R.D.S. 3 

  dinsdag 15 november  De Schijf T.D.V. 2 

  vrijdag 25 november E.A.D. D.O.G. 

        

        

5e ronde maandag 28 november  R.D.S. 3 De Schijf 

  maandag 12 december  R.D.S. 2 Rompa Leder 

  donderdag 15 december T.D.V. 2 H.S.D.V. 

  donderdag 15 december Heijmans Ex. 3 E.A.D. 

        

        

6e ronde maandag 23 januari H.S.D.V. R.D.S. 3 

  dinsdag 24 januari De Schijf R.D.S. 2 

  donderdag 26 januari D.O.G.  Heijmans Ex. 3 

  vrijdag 27 januari E.A.D. T.D.V. 2 

        



        

7e ronde maandag 27 februari R.D.S. 2 H.S.D.V. 

  maandag 6 maart Rompa Leder De Schijf 

  donderdag 9 maart T.D.V. 2 D.O.G. 

  maandag 13 maart R.D.S. 3 E.A.D. 

        

        

8e ronde maandag 20 maart H.S.D.V.  Rompa Leder 

  donderdag 23 maart Heijmans Ex. 3 T.D.V. 2 

  donderdag 23 maart D.O.G.  R.D.S. 3 

  vrijdag 24 maart E.A.D. R.D.S. 2 

        

        

9e ronde donderdag 13 april De Schijf HSDV 

  donderdag 13 april RDS 3 Heijmans Ex. 3 

  donderdag 13 april RDS 2 DOG 

  donderdag 13 april Rompa Leder EAD 

        

        

 
  



 

Oplossingen Problematiek 
 
 
 
Oplossing diagram 16:  
1. 38-32 36x29  2. 32x03 25x43  3. 15-10 05x14  4. 03x49 28-33  5. 49-43.. 
Oplossing diagram 17:  
1. 41-37 42x31  2. 32-28 23x32  3. 34-29 25x23  4. 33-28 19x30  5. 28x28 30-34  6. 50-44.. 
Oplossing diagram 18:  
1. 26-21 22x31  2. 39-34 30x39  3. 48-42 37x48  4. 47-42 48x37  5. 21-17 12x21  6. 23x01 37x14  7. 46-41 
14x46  8. 29-24 20x29  9. 01x05.. 
Oplossing diagram 19:  
1. 49-43 06x26  2. 27-21 36x49  3. 21-17 12x21  4. 37-31 26x37  5. 44-39 34x43  6. 25x03 45x34  7. 03x30 
49-16  8. 30-43 16x49  9. 50-44 49x40 10. 35x44 15-20 11. 44-39 20-25 12. 39-34.. 
Oplossing diagram 20:  
1.  ...  18-22  2. 27x07 08-12  3. 07x18 13x42  4. 32-28 23x41  5. 36x38 26x37  6. 48-42 37x39  7. 44x04.+ 
Oplossing diagram 21:  
1. 27-22 18x27  2. 46-41 36x47  3. 20-14 47x22  4. 14x05 22x44  5. 05x34 44-06  6. 34-39 06x44  7. 50x39 
13-18  8. 39-33 18-22  9. 33-28 22x33 10. 49-43.. 
Oplossing diagram 22:  
Ook op FB 10x10 Draughts techniek. 
1. 38-33 28x30  2. 36-31 12x34  3. 31x02 19-24  4. 02-07 24-29  5. 49-43 30-35  6. 43-39 34x43  7. 07x48 
35-40  8. 48-39 40-45  9. 39-50.. 
Oplossing diagram 23: 
Ook op FB 10x10 Draughts techniek. 
1. 37-31 26x37  2. 22-18 12x32  3. 21x03 32x21  4. 03x48 11-17  5. 48-43 17-22  6. 43-32.. 
 
 
 
 
 
 
Diverse diversen 
 
“Wie door de week traint is 's zondags moe” - Een boek van de hand van Evert Dollekamp. 
 

Het boek, ruim 200 pagina's op A5 formaat, is te bestellen door overmaken van 13 euro  
(10 voor het boek en 3 euro verzendkosten) op rekening 4492438 tnv E. Dollekamp, Leiden 
onder vermelding van “boek” en adresgegevens 

  



 
ADRESSEN  VAN  CLUBLOKALEN  EN  SECRETARISSEN 
 
 
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     

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

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

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

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

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

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

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

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

 
DV MICONE - TILBURG   E-MAIL: ad.dianne@ziggo.nl 
   Clubl. Café Het  Wandelbos, Zwartvenseweg 25, 5044 PA Tilburg. Tel: 013-4670234 

   Secr.: A. de Hoon, Burg. Rensstraat 9, 5051 CM Goirle. Tel. 0165-557649 

 

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 

 
T.D.V. - TILBURG   E-MAIL: secretaristdv@hotmail.com 
   Clubl. Café Het  Wandelbos, Zwartvenseweg 25, 5044 PA Tilburg. Tel: 013-4670234 
   Secr.: A.A. Dielen, Rijksweg 21, 5125 NB Hulten, Tel. 06-42239405 

 
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  
 
 


