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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    
 

INHOUD 
 
Pag. 3  Inhoudsopgave  +  van de redactie 
Pag. 4  Van de voorzitter 
Pag. 5  Reacties + Scherp uit 
Pag. 6-7  PNDB Privacy Statement + Partijfragment    
Pag. 8-9  Brabants Kampioenschap en Beker individueel, oproep + Partijfragment  
Pag. 10-13  ALV 26 mei 2018 verslag   
Pag. 13   In memoriam, Jouke Hottinga 
Pag. 14  Poolse meiden vernederen mannen   
Pag. 15-17  PNDB clubcompetitie + Partijfragment   
Pag. 18  (Partij) Problematiek   
Pag. 19  Adressen secretarissen verenigingen 
Pag. 20-21  Oplossingen  + Toernooien  
Pag. 22  Boeken   
Pag. 23  Lidraughts.org 
Pag. 24-26  Mijn partijen in Nijmegen Open 2018 + PNDB Top 15 (raiting) 
Pag. 27  Kroesbergen is damtoppers te machtig en wint MTB Hoogeveen open 
-------------------------------------------------------------------------- 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
moet UITERLIJK  1 dec. 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, leden en verenigingen.  
En dat was weer een berg, een berg (bijna) helemaal niets! 
 
Ook ben ik de laatste maanden erg druk met zorg thuis (vrouw ernstig ziek en kleinkind 
opgenomen in het Radboud) en heb dus nu even niet veel tijd over voor dammen en alles 
wat daarbij hoort, zoals dit blad. Heb de afgelopen weken meer in het ziekenhuis 
doorgebracht dan thuis. Maar ik probeer er toch wat van te maken.  
Hierdoor kan het bijwerken van o.a. de PNDB website wat langer duren dan normaal. 
 
Henk van der Heijden.   Redactie en  (webmaster@pndb.nl)    

mailto:webmaster@pndb.nl
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Van de voorzitter                      Sept 2018  
 
In de maand juli, na mijn vakantie, hebben we geregeld dat onze 
penningmeester naast mij ook rekeninghouder geworden is van onze PNDB-
rekening. Deze rekening is geen zakelijke maar een en/of privé rekening 
waar dus zowel de voorzitter als de penningmeester in principe toegang tot 
hebben, hoewel ik de rekening zelf nog nooit gebruikt heb. Dat laat ik graag 
aan de penningmeester over. Joop heeft de ledenlijsten per 1 juli keurig 
bijgewerkt en heeft de halfjaarlijkse contributienota aan de verenigingen 

verzonden. Het aantal leden lijkt zich een beetje te stabiliseren op een kleine 250 leden, inclusief 
dubbeltellingen. Dat zijn leden, die van meer dan één vereniging lid zijn. Toen ik in 2003 voorzitter 
werd van de PNDB had de PNDB ruim 100 leden méér… Maar desondanks ben ik heel blij, dat 
van de leden van  vandaag er erg veel nog zeer actief aan wedstrijden en toernooien kunnen 
deelnemen, want de gemiddelde leeftijd van onze leden loopt behoorlijk op. Dat totale gemiddelde 
is nu bijna 55 jaar. Ruim 40 procent van onze leden is ouder dan 64 jaar, terwijl maar 13 procent 
jonger is dan 20 jaar.    
 
Eind mei had ik U gemeld in mijn ‘Van de voorzitter’ dat wij nog niet helemaal klaar waren met een 
privacy statement in het kader van de nieuwe richtlijn van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Onze secretaris Martien van Erp is na eind mei voortvarend aan 
de slag gegaan. Middels mails naar alle bestuursleden is dit statement door alle leden van het 
bestuur aangenomen. Het statement staat intussen al weer enige tijd prominent op de site van de 
PNDB. Als U het nog niet gezien hebt, raad ik U aan dit eens te raadplegen.  
 
De uitnodiging tot deelname aan het Persoonlijk Brabants Kampioenschap is aan de geregelde 
deelnemers en aan de secretarissen van de verenigingen gezonden. Zoals eerder gemeld wordt 
het ‘Van den Elzen’-toernooi’ met medewerking van Rompa Leder/D.A.M. in Dongen in  
“De Cammeleur” gehouden. Als U hieraan mee wilt doen, kunt U zich tot 12 september 
aanmelden bij onze competitieleider Ties Slagter. U dient wel de geplande zaterdagen (22 sept., 
20 okt., 17 nov. en 1 dec.) aanwezig te zijn, tenzij er sprake is van overmacht. Als lid van de 
PNDB is U geen inschrijfgeld verschuldigd. Dus doe mee! 
 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Ik hoop dat U allen goed uitgerust van vakantie 
teruggekomen bent en weer volop met onze mooie damsport aan de slag wilt. Zowel bij Uw eigen 
club als wel in de Brabantse competitie. Ook die heeft Ties weer rond weten te krijgen. We zijn 
heel blij, dat na een lange afwezigheid De Variant mee gaat doen met een viertal! De laatste 
ronde wordt weer zoals de laatste jaren gebruikelijk in Sint-Michielsgestel gespeeld. Let er wel op, 
dat iedere speler, die in de Brabantse competities meedoet een rating moet hebben. Als U een 
KNDB-rating heeft wordt die gebruikt en zo niet dan wordt aan een deelnemer vóór deelname aan 
de competitie een rating toegekend door de wedstrijdleider.  
 
Tot slot meld ik U dat ik een bezoekje aan Jo Peeters gebracht heb in Helden. Mijn vrouw en ik 
werden allerhartelijkst ontvangen, hoewel Jo eerst wel eens goed moest kijken wie er aan de deur 
stond. Hij komt niet veel meer aan dammen toe, maar wilde wel graag dat ik zijn groet overbracht 
naar alle leden van de PNDB. Hij en zijn vrouw waardeerden het zeer dat de PNDB nog aan hen 
dacht! 
   
Ik wens U allen een gezellig en ook sportief nieuw damseizoen toe en veel leesplezier met dit 
Brabants Damnieuws. 
 
Harm van der Veen 
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Reacties n.a.v. de vorige uitgave van het Brabants Damnieuws, maart 2018: 
 

Herman Smit (HED) stuurde mij de volgende 
brief, met daarin wat opmerkingen aangaande 
de problemen uit het vorige Brabant 
Damnieuws. 

 
 Oplossingen Diagrammen Problematiek (N15). 

(Brabants Damnieuws juni 2018.) 
Dia. 52.  1. 31-27 40x38  2. 27-21 26x17  3. 18-12 
17x08  4. 13x02 24x13  5. 35x33 38x29  6. 02x47.. 
 
Dia. 53. 1. 29-24 16x27  2. 48-42 37x48  3. 26-21 
48x19  4. 21x05 45x34  5. 05-28...+.. 
   
Dia. 54.  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. 55.  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..   

En Herman heeft helemaal gelijk.  
Gelukkig worden de Problemen dus gelezen. !! 
Dat is het positieve van dit verhaal.  

En.. ik zal beter moeten opletten in het vervolg.!! 
Bedankt Herman. 

Partij Fragment 
       

Bron: de Problemist juni 2018 
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PNDB website.  
 
Op de website van de PNDB staat een Privacy Statement. Hierin is omschreven hoe de PNDB met uw 
privacy omgaat. Voor diegenen die niet de mogelijkheid hebben gehad om dit door te nemen, drukken wij 
het hier nogmaals af. Let wel, dit statement is in werking sinds afgelopen 25 mei.  
 

Privacy Statement Provinciale Noord-Brabantse Dambond 

1. Introductie 

De Provinciale Noord-Brabantse Dambond (“PNDB”) is de beheerder van de website http://www.pndb.nl. In dit overzicht wordt 

aangegeven hoe de PNDB persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke 

partij voor de verwerking is de PNDB. 

De PNDB zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens 

van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De PNDB voldoet aan de van toepassing zijnde 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2. Welke gegevens worden verzameld? 

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de PNDB worden verzameld zonder dat de bezoekers 

worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat 

automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de 

identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen. 

Persoonsgegevens worden door de PNDB verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de PNDB 

ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van de PNDB ( beschikbaar via de 

website) dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit ( naam, geslacht en 

geboortedatum) en contactgegevens ( zoals e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens). De PNDB verzamelt 

persoonsgegevens met betrekking tot de door de dammers behaalde prestaties zoals rating en wedstrijdresultaten. 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt? 

De PNDB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 Het uitoefenen van de doelstellingen van de PNDB, inclusief maar niet beperkt tot                                

 - het promoten van de damsport ; 

- het organiseren van damwedstrijden; 

- het bijhouden van uitslagen en standen; 

- het faciliteren en bevorderen van deelname aan damwedstrijden; 

 Het bijhouden van een ledenadministratie; 

 Het verstrekken en verzenden van informatie en/of het doen van aanbiedingen; 

 Het verlenen van diensten, dan wel het ontplooien van activiteiten; 

 Het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals aspiranten, junioren, vrouwen en 

senioren; 

 Het doen van relatiebeheer; 

 Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgeld; 

 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt? 

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de landelijke dambond (KNDB) en de besturen van bij de PNDB 

aangesloten verenigingen, enerzijds om aan de verplichtingen ten opzichte van de KNDB en  aangesloten verenigingen te 

voldoen en anderzijds om het  KNDB aangesloten verenigingen mogelijk te maken om wedstrijden voor de leden te organiseren. 

Daarnaast publiceert de PNDB de wedstrijduitslagen van de relevante dammers op de websites pndb.nl  en 

toernooibase.kndb.nl  en op de eigen pagina’s op social media. 

http://www.pndb.nl/
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5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 

De PNDB neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

6. Rechten van betrokkenen 

In beginsel zijn de activiteiten van de PNDB openbaar. Het staat daarbij iedere aanwezige vrij om beeldmateriaal of 

geluidsopnamen te maken. Verder worden uitslagen, partijnotaties en/of partijfragmenten ter beschikking gesteld. 

Voor zover het publicatie op de website of een social media pagina van de PNDB betreft kunnen betrokkenen  met een redelijk 

belang een verzoek indienen om hun gegevens te anonimiseren. De PNDB zal zo’n verzoek altijd binnen de wettelijke termijn in 

behandeling nemen. De betrokkene krijgt binnen de wettelijke termijn te horen wat de PNDB heeft besloten met betrekking tot 

het verzoek. 

7. Verwijzing naar andere websites 

De website van de PNDB kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere organisaties bevatten. De PNDB is niet 

verantwoordelijk voor het gebruik  van uw persoonsgegevens door die andere organisaties. De PNDB raadt u aan om het privacy 

beleid  van de betreffende organisaties te raadplegen. 

De advertenties op de website van de PNDB kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die 

verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De PNDB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies. 

8. Wijzigen van het privacy beleid 

Het bestuur van de PNDB behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit 

statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie. 

9. Contact 

Voor vragen en/of suggestie met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u zich richten tot het bestuur@pndb.nl 

10. In werking treding 

Dit privacy statement is geldig vanaf 25 mei 2018. 

 

 
Partij Fragment, terug in de tijd 

Bron: Open NK 2009 in Nijmegen door: Luud Ector Brabants Damnieuws 2009 

 

 
 

 

 

mailto:bestuur@pndb.nl
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Herinnering Brabants kampioenschap 2018…….het kan nog net.! 
 
Uitnodiging persoonlijk damkampioenschap 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 
 
Informatie en inschrijven kan 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 web-site van de PNDB. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ties Slagter 
Wedstrijdleider PNDB 
ties.slagter@gmail.com 

 

 
 

Beker individueel 2018 
 
Beste dammers, 
Het komende seizoen 2018-2019 organiseert de PNDB weer een individuele bekercompetitie. 
De 1e ronde wordt gespeeld op donderdag 18 oktober bij RDS Sint-Oedenrode.  
 
 
Cafe Dommelzicht                                                                                           
Dommelstraat 18 
5492 DX Sint-Oedenrode                                                                                    
 
Het verder verloop van het toernooi wordt nog ingevuld en is mede afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. 

mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:ties.slagter@gmail.com
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Plaats en datum van de finale worden in overleg met de finalisten bepaald. 
 
Voor dit toernooi gelden de volgende regels: 
Inschrijving staat open voor alle dammers die lid zijn van een Brabantse damvereniging, en de 
persoonlijke leden van de PNDB en/of KNDB. 
De wedstrijden worden d.m.v. loting bepaald. 
Voor de spelers geldt de rating van 1 juli 2018, of de arbitrair door de PNDB bepaalde rating, 
indien zij geen KNDB-rating hebben. 
De winnaar van iedere wedstrijd plaatst zich voor de volgende ronde. 
Eindigt een wedstrijd in remise, dan gelden de volgende bepalingen: 

Bij een ratingverschil tussen twee spelers van meer dan 50 ratingpunten plaatst de speler 
met de laagste rating zich voor de volgende ronde. 
Bij een ratingverschil tussen twee spelers van 50 ratingpunten of minder wordt een  
snel damwedstrijd gespeeld met een bedenktijd van 5 minuten plus 5 seconden per zet,  
per speler met de omgekeerde kleuren van de originele partij.  De winnaar daarvan plaatst 
zich voor de volgende ronde. 
Eindigt ook de snel dampartij in remise, dan plaatst de speler met de laagste rating zich 
voor de volgende ronde.  

De speeltijd gedurende het toernooi bedraagt 40 minuten + 1 minuut per zet. 
Spelers worden verzocht op de wedstrijddag op de speellocatie aanwezig te zijn. 

Aan ieder het verzoek om het spelen op een afwijkende plaats of datum zo veel mogelijk te 
beperken. We willen er een gezamenlijk evenement van maken met zoveel mogelijk 
dammers bij elkaar. 

 
Informatie en inschrijven voor het individueel bekertoernooi kan via mail bij de wedstrijdleider 
Ties Slagter ties.slagter@gmail.com. 
De inschrijving sluit op zaterdag 7 oktober .  
Daarna zal de loting plaatsvinden en zult u het programma voor de 1e ronde toe gemaild krijgen. 
 
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 web-site van de PNDB. 
    Verderop in dit blad het aantal deelnemers tot nu toe voor  

beide toernooien. 
Met vriendelijke groet, 
 
Ties Slagter 
Wedstrijdleider PNDB 
ties.slagter@gmail.com    

 
Partij Fragment, terug in de tijd 

Bron: Open NK 2009 in Nijmegen door: Luud Ector Brabants Damnieuws 2009 

 

mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:ties.slagter@gmail.com
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Notulen ALV PNDB 26 mei 2018 
Algemene Leden Vergadering 

 

1. Opening 

Harm opent om 10.00u de vergadering gehouden te Sint-Oedenrode. 

Aanwezig van het bestuur zijn Harm van der Veen, Martien van Erp, Ties Slagter en Jasper Daems. 

Aanwezigen namens de clubs zijn: Lambert van Vught (d’Amateurs), Ton Sprangers (Rompa Leder 

D.A.M.), Henk van der Heijden en Joop Achterstraat (D.O.G. Uden), Jules Martens (E.A.D. Asten), 

Pieter Wijn en Arfidah Beset (Heijmans Excelsior), Wiebe Cnossen (Brainsport Eindhoven), Mies van 

Berlo (R.D.S.), Toon Dielen en Thijs van den Broek (Dammend Tilburg). 

Harm meldt waarom penningmeester Ruud Arts niet aanwezig is. 

Er wordt een moment stilte gehouden voor de ons ontvallen leden: Janus Wuijtenburg (ex 

Schuivers en PSV), Frans van Hek (D.O.G. Uden), Wim van der Kooij (Heijmans Excelsior), Ad Finders 

(de Schijf), Ad van der Heijden (R.D.S.) en Dré van Hooijdonk (Rompa Leder D.A.M.). 

 

2. Huldiging voor geleverde prestaties 

De diploma’s nieuwe stijl, ontworpen door Ruud Arts samen met zijn schoondochter worden 

uitgereikt aan: Sneldammen jeugd: Jelle van Dijk, junioren, Heijmans Excelsior, Yaroslav Gilevich, 

aspiranten, Brainsport Eindhoven, Kasper Barentsen, pupillen, Rompa Leder D.A.M., Yuri Derks, 

welpen, Rompa Leder D.A.M., Moussa Raijoul, benjamins, Brainsport Eindhoven. Regulier dammen 

jeugd: Jelle van Dijk, junioren, Heijmans Excelsior, Zhu Tan Zhu, aspiranten, D.O.G. Uden, Jan 

Kornilov, pupillen, Brainsport Eindhoven, Tanya-Marie Cnossen, welpen, Brainsport Eindhoven, 

Aleksandra Pechenizka, Brainsport Eindhoven. Schooldammen bovenbouw, Heilig Hartschool 

(Dongen), onderbouw, Sint Jozefschool (Rijen). 

Bij de senioren: Regulier: Yuri Lagoda, Brainsport Eindhoven, categorie A, David Riupassa, 

Brainsport Eindhoven, categorie B, Johan Rijnen, D.O.G. Uden, categorie C, Henk van der Heijden, 

D.O.G. Uden, categorie D en Tanya-Marie Cnossen, Brainsport Eindhoven, categorie dames. 

Sneldammen: Anton van Berkel, Dammend Tilburg, categorie A, Ad Boot, E.A.D. Asten, categorie B, 

Peter Klaasen, R.D.S., categorie C en Yuri Derks, Rompa Leder D.A.M., categorie D. Kampioen 

viertallen hoofdklasse, Dammend Tilburg, eerste klasse, R.D.S. 2. Winnaar Brabant Cup, Dammend 

Tilburg 1, winnaar VOS-toernooi, E.A.D. Asten, winnaar individueel bekertoernooi Jacques Brouns. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Martien deelt mee blij te zijn met de opkomst deze vergadering. De ontbrekende vereniging 

H.S.D.V., De Schijf en De Variant hebben zich netjes afgemeld. Ondanks een poging van het bestuur 

om H.S.D.V. weer bij de competitie te betrekken is dat helaas niet gelukt omdat ze te weinig 

beschikbare spelers hebben. 

Er is de nodige communicatie geweest over de nieuwe privacy wet. Martien van Erp zal dit voor de 

PNDB coördineren. We gaan hier als bestuur mee aan de slag. 

Er is een mail binnengekomen van Marcel Kosters over de DamZ-damset, hier zal Jasper bij het 

agenda punt jeugd op terugkomen. 

Er is een mail gekomen van E.A.D. met een voorstel van hun lid Adrie van Outheusden. De 

wedstrijdleider zal hier op een verstandige manier mee omgaan. Voorop staat dat gestimuleerd 

wordt dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan alle competities. 
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Er is geen voorstel van Dammend Tilburg gekomen over de contributie. Harm licht toe waarom er 

een eventueel voorstel zou komen. Het betrof een eenmalige situatie waarbij bij de fusie van T.D.V. 

en Micone tot Dammend Tilburg de leden van Micone als nieuwe leden werden gezien door de 

K.N.D.B. Dit voordeel bleek pas bij de eindafrekening van 2016. Uiteindelijk is besloten om het 

voordeel aan Dammend Tilburg toe te laten komen. 

 

4. Notulen ALV 27 mei 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen in orde bevonden.  

 

5. Jaarverslag secretaris over 2017 

Martien ligt zijn verslag over 2017 toe. Wat opvalt is een hele klein ledenstijging, voor het eerst 

sinds lange tijd. Hopelijk zet deze trend zich door, maar het aantal is nog steeds zorgelijk laag. 

Wat betreft het Brabants Damnieuws kan iedere club zelf input leveren, deze zal dan worden 

opgenomen. 

 

6. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 

De penningmeester is zoals reeds gemeld afwezig. Door Toon Dielen wordt gemeld dat het opvalt 

dat de bestuurskosten gestegen zijn en hij vraagt hoe dit komt. Harm meldt dat dit komt door 

hogere reiskosten dan voorheen die wellicht eerst niet gedeclareerd en andere afstanden van 

nieuwe bestuursleden tot de bestuursvergadering ten opzichte van hun voorgangers. In de nieuwe 

begroting is hier reeds rekening mee gehouden. Pieter Wijn merkt op dat er met het relatief kleine 

bedrag van 2000 Euro dat de PNDB zelf tot beschikking heeft (de rest is afdracht aan KNDB) er veel 

georganiseerd wordt, waarvoor hij lof uitspreekt. Wiebe Cnossen vraagt waarom de PNDB niet ook 

het boekjaar aanpast conform KNDB per 1 juli. Harm antwoordt dat de ALV dan of in de 

vakantieperiode zou vallen of in september en dat het dan voor alle overige onderdelen van de 

vergadering nogal mosterd na de maaltijd is. 

 

7.  Verslag kascontrole commissie 

De leden van de kascontrolecommissie hebben ieder afzonderlijk hun bevindingen doorgegeven, 

waarbij ze allen opmerkten dat de boekhouding er prima uitzag. Simon Rompa (Rompa Leder 

D.A.M.), Koos van Amerongen (Dammend Tilburg) en Cees Pot (de Schijf) verzoeken het bestuur 

décharge te verlenen. De vergadering stemt hier onder applaus mee in. 

 

8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 

Brainsport Eindhoven wordt benoemd als nieuw kascontrole lid. 

 

9. Bondsraadzaken 

Harm meldt dat er nog maar 2 bondsraadvergaderingen per jaar plaats zullen vinden en daarnaast 

optioneel nog 1 (brainstorm) vergadering als het nodig is. Verder is Frank Teer benoemd tot erelid 

wegens zijn grote (ook internationale) inspanningen voor het dammen. 

 

10. Wedstrijdzaken 

Ties merkt op dat hij van plan is niet veel te veranderen ten opzichte van afgelopen seizoen. Positief 

is dat de Variant heeft aangegeven na jarenlange afwezigheid weer mee te doen. Wiebe Cnossen 

merkt op dat Brainsport wellicht ook weer meedoet. Ties heeft een bericht rondgestuurd ter 
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evaluatie van het speeltempo. Hier zijn vrijwel alleen positieve reacties op gekomen. Pieter Wijn 

merkt op dat afgelopen seizoen maar zes wedstrijden gespeeld werden in de Hoofdklasse, hij zou 

dit graag tot minimaal acht zien worden verhoogd. Ties reageert dat d’Amateurs juist een verzoek 

had ingediend om maximaal zeven wedstrijden te hebben omdat meer wedstrijden een zware 

belasting is voor de clubavond. Dammend Tilburg biedt aan om het viertallen sneldamtoernooi 

weer in ere te herstellen en zij willen het wel organiseren. Er zal in samenspraak met de 

wedstrijdleider een geschikte datum worden gezocht.  

Het individuele Brabants Kampioenschap zal in Dongen worden gehouden. Pieter Wijn vraagt of 

daar ook met het speeltempo van 80+1 gespeeld wordt, zijn voorkeur zou uitgaan naar 40+1. 

Mochten hier meer geluiden voor komen dan zullen we hier als bestuur zeker naar luisteren (en dit 

kortsluiten met de KNDB). Het individuele bekertoernooi zal ook weer worden gehouden, de eerste 

ronde zal in Sint Oedenrode worden gehouden op een donderdag. Oproep aan de clubs die 

clubavond op donderdag hebben om hun clubavond die keer in Sint Oedenrode te houden zodat er 

massaal wordt meegedaan. Speeltempo bij het individuele bekertoernooi zal ook 40+1 zijn.  

 

11. Jeugdzaken 

Ton leest zijn verslag voor met nog een binnengekomen aanvulling van Wiebe Cnossen van de 

(landelijke) resultaten in mei. Landelijke resultaten (aanvulling): Tanya-Marie Cnossen werd bij de 

welpen meisjes Nederlands Kampioene, tweede werd Oleksandra Chumachenko! Yuri Derks werd 

derde bij de welpen van Nederland, voor Oleksandra Chumachenko. Verder gaat Brainsport 

Eindhoven met een tweede team meedoen aan de landelijke competitie waarin de jeugd de kans 

krijgt om kennis te maken met de landelijke competitie. Ton wordt bedankt voor zijn verslag. De 

opvolging zal worden geregeld in de aparte jeugdleidersvergadering na afloop. 

Harm bedankt Ton voor zijn jarenlange inzet voor met name de jeugd. 

Jasper licht de DamZ-damset toe. Namens de PNDB zullen de nodige borden aangeschaft worden 

om de jeugdkampioenschappen op te spelen. Clubs die mee willen doen kunnen zich melden bij 

Jasper, er kan ook in kleinere hoeveelheden worden meegedaan. Pieter Wijn en Thijs van den Broek 

onderstrepen het belang van deze borden en melden dat het ook een ideaal verjaardagscadeau is 

voor een (klein)kind. 

 

12. Herziening Huishoudelijk reglement 

Harm ligt de wijzigingen ten opzichte van het oude huishoudelijk reglement. 

Grootste verschil is een werkbare situatie te creëren dat er altijd besluiten kunnen worden 

genomen op de ALV. Alle verenigingen stemmen in met de wijzigingen. 

 

13. Voorstellen bestuur (evaluatie speeltempo 40+1) 

Tijdens de gezamenlijke slotronde bleek een grote meerderheid voor het nieuwe speeltempo. Het 

speeltempo zal daarom definitief voor de avondwedstrijden (viertallen competitie plus individuele 

beker) 40+1 worden. Er kan in de uitnodiging worden gezet dat er een schappelijkere tijd 

huiswaarts wordt gekeerd. 

 

14. Bestuursverkiezing 

Er zijn geen tegenkandidaten gekomen voor de voorzittersfunctie. Harm zal zijn voorzitterschap nog 

drie jaar voortzetten. 
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Joop Achterstraat vult de vacante positie van penningmeester in. Aangezien Ruud Arts tussentijds is 

afgetreden wordt Joop voor een jaar penningmeester en zal hij volgend jaar opnieuw herbenoemd 

(moeten) worden. 

 

15. Rondvraag en sluiting 

Geen van de aanwezigen heeft iets voor de rondvraag. Harm sluit om 12.00u de vergadering.  

                                                                                                                                          Jasper Daems. 

 
 
 

In Memoriam 
Jouke Hottinga 

 

        Jouke Hottinga is op 13-07-2018 overleden aan de 
gevolgen van een longontsteking. 
 
Jouke Hottinga heeft vele jaren gespeeld in het eerste tiental 
van PSV Dammen en was de laatste jaren speler van Brainport 
Eindhoven. 
 
Behalve een sterk speler, was Jouke in het verleden bij  
PSV Dammen ook een dam problemist, redacteur van het 
clubblad en trainer van de jeugd.   
 
Hieronder een van de weinige problemen van Jouke Hottinga.  
Gepubliceerd in “de Problemist”, 1971. 

 
 
 
Oplossing:  
1. 36-31 24x35  
2. 34-0 35x24  
3. 27-21 16x29  
4. 39-34 23x41  
5. 34x03 26x37  
6. 03x47 +- 
 

 
 

 
 

. 
    

http://www.pndb.nl/
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=&idapplet=57967&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1068
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Bron: Damrubriek TMG regionale dagbladen 14 juli 2018. 

Poolse meiden vernederen mannen. 
Door Eric van Dusseldorp 

In de damwereld is het gebruikelijk om bij nationale en internationale titeltoernooien mannen en 
vrouwen in aparte competities onder te brengen. Want, zo is de immer terugkerende redenering, 
vrouwen kunnen het niveau van de mannen nu eenmaal niet aan. In Polen dacht men er dit jaar 
anders over en dat leidde tot de organisatie van een gemengd nationaal kampioenschap met 
negen mannen en drie vrouwen. Na elf rondes was de eindstand hilarisch. Het trio olijke, jonge en 
mooie meiden pakte goud, zilver en brons, terwijl de negen zwetende en puffende leden van het 
zogenaamd sterke geslacht noodgedwongen de resterende plaatsen bezetten.  
Natalia Sadowska, Marta Bankowska en Arleta Flisikowska, de nummers 1 tot en met 3, zijn 
namen om te onthouden. Nooit meer zal er in Polen een gescheiden toernooi plaatsvinden, of juist 
de mannen moeten erom smeken... 

Wit: N. Sadowska - Zwart: S. Flisikowski 

Het mooiste fragment van het toernooi. Zie diagram. Wit staat beter, 
maar voor de hand liggende zetten 28-23 en 29-23 winnen bij lange na 
niet. Partijverloop: 44. 29-23?, 2-7?; 
Nu loopt het wel weer voor wit. Na (9-14) heeft zwart voldoende 
controles voor de remise. 
45. 34-29, 7-11; 46. 40-34, 11-17; 47. 38-32, 27x38; 48. 33x42, 9-14; 
49. 37-32 4-9; 50. 39-33, 13-18; 51. 42-37, 14-20; 52. 36-31, 8-13; 53. 
31-27, 9-14; 54. 27-21, 14-19; 55. 23x14, 20x9; 56. 34-30! en 2-0. 

Na het toernooi bekeek men de partij nog eens goed en het was de 
computer die een verbijsterende ontdekking deed. In de diagramstand kan wit een prachtige stille 
zet spelen: 40-35!! Dreigt nergens mee, maar zwart moet een Zetje van Weiss toelaten of gewoon 
een schijf verliezen. Misschien is (12-17) nog het beste, maar na 28-22 (27x18) 37-31 (26x37) 38-
32 (37x28) 33x11 gaat wit winnen. 

 

GMI Ndiaga Samb (Sen.) komt de tweede ronde van Heerhugowaard open, met een opmerkelijke 
combinatie tegen Tom Swelsen. Mooie originele combinatie goed gezien. 

Na zet 39. 38x29 is het uit en wint zwart. 
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PNDB Club Competitie 2018-2019 

 
 

Competitie Hoofdklasse: 
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Teams Eerste klasse: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

- 17 - 

 

 
Competitie Eerste klasse: 

 
 

 

Partijfragment MTB Open Hoogeveen 
(Door Jan van den Hooff) 

Wouter Sipma. 
 

Analyse combinatie van Wouter, gezien achter het  bord dus.  
Fantastisch. 
 
Helaas kon hij die niet uitvoeren omdat Rick andere zetten in petto 
had. 
 
Zwart aan zet. 
1.  ...  12-18  2. 23x12 03-08  3. 12x03 13-18  4. 03x26 18-23  5. 29x18 16-21  6. 
26x24 20x47 
 
 
 

Rick Hakvoort. 
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(Partij) Problematiek rubriek (N16). 
door Henk van der Heijden 

    
Diagram 60.                                                                                                      Diagram 61.  

   

 2018    Henk vd Heijden,     2018    

 
7x7                                                    7x7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagram 62.                                                       Diagram 63. 
                                                                                                

 2018       Henk vd Heijden,    2018     
(29-4-18KvD FB)                                

                        
8x8                                                    8x8 
                              
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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  

 

ATTENTIE: Foutieve of ontbrekende gegevens zag de redactie gaarne van U tegemoet. 

 

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 Partij-Problematiek (N16). 
 
Dia. 60.  1. 29-23 18x49  2. 33-29 49x32  3. 29-23 32x19  4. 24x02 35x24  5. 02x09... 
 
Dia. 61.  1. 48-42 26x48  2. 33-29 24x44  3. 35x02 48x30  4. 02x49 25-30  5. 49-35 30-34  6. 35-44.. 
   
Dia. 62.  1. 30-24 29x20  2. 34-30 45x34  3. 49-44 38x40  4. 39-33 28x39  5. 31-27 22x31  6. 26x19 14x23  
7. 25x05 34x25  8. 05x35.. 
 
Dia. 63.  1. 47-41 36x47  2. 44-40 47x18  3. 28-22 35x33  4. 22x02 18x40  5. 02x25..   
 

 

Toernooien 
 

 
Johan Kromhout toernooi Open NK Rapid 

  
Zaterdag 8 september 2018  
   
Beste damvrienden,  
  
Dit jaar organiseren wij voor de 19e keer het “Johan Kromhout damtoernooi”. De KNDB heeft 
ons toernooi ook dit jaar het predicaat Open NK Rapid gegeven.  
  

 
in een hoofdklasse 

(rating >1100), eerste (rating 900-1100) en tweede klasse (rating <900).  
Er wordt gespeeld in één groep.  

 
 aankomst in de speelzaal.  

eindigen op plaatsen waar rechten aan verbonden zijn, wordt de eindstand bepaald op basis 
van de hoogste tegenstandersrating. Is die ook gelijk dan wordt voor de eerste plaats een 
barrage gespeeld met 10 minuten per speler voor een onbeperkt aantal partijen.   

 
  
Prijzen  hoofdklasse,  eerste klasse,  tweede klasse  
1e prijs   € 150    € 80    € 50  
2e prijs   € 75    € 50    € 25  
3e prijs   € 45    € 35    € 15 
 
Aanmelden voor 4 september: Aanmelden kan bij voorkeur per mail naar jkt@damclubrdc.nl 
onder vermelding van je naam, KNDB-rating (juli 2018) en je vereniging of tel.: (071) 4023677 
(alleen 's avonds). Meld je op tijd aan want vol = vol.  
   
De voorlopige deelnemerslijst zal worden gepubliceerd op www.damclubrdc.nl.  
  
Speellocatie : Clublokaal Rijnsburgse DamClub Wilhelminaschool  
Kerkstraat 21 2231 CX   
Rijnsburg T 071-4082871 (alleen voor noodgevallen op de speeldag) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERRASDAMMEN OP 25 AUGUSTUS 2018 
Zaterdag 25- augustus wordt in Genk het damtoernooi 'officieel' weer geopend met het 
Terrasdamtoernooi.  

Misschien is het u helemaal ontgaan en wilt u ook meespelen......dat kan alsnog zolang er 
plaats is.  

Hieronder de gegevens. 
Locatie:  
Shopping 1 
Rootenstraat 8,  
3600 Genk (Gang naast de vogelkooi evenwijdig met de Rootenstraat; Tussen ingang Quick 
en de trappen) 
Inschrijvingsprijs :  
5 Euro (iedereen prijs) – maximaal 60 deelnemers 
Aanvang en einde: 
Inschrijving: 12:30 uur 
Aanvang: 13:00 uur 
Einde: 18:00 uur 

Info en Inschrijven 
Damclub Genk, e-mail: dammeningenk@gmail.com 
Johan Evens, e-mail: e.johan@euphonynet.be (gsm:0032/(0)472/51.83.95) 

 

 

Deelnemers Noord-Brabants Kampioenschap Dammen 
2018. Tot nu toe zijn dat: 

    1 Achterstraat Joop DOG Uden 

2 Beset Arnold Heijmans Excelsior 

3 Coray Ronald van De Variant 

4 Erp Martien van RDS Sint-Oedenrode 

5 Erp Piet van RDS Sint-Oedenrode 

6 Hooff Jan van Brainsport 

7 Madou Martien van EAD Asten 

8 Martens Jules EAD Asten 

9 Poppel Peter van Dammend Tilburg 

10 Slagter Ties Heijmans Excelsior 

11 Swagemakers Frank Dammend Tilburg 

12 Veen Harm van der RDS Sint-Oedenrode 

 
 

 

Deelnemers Individuele beker 2018. Tot 
nu toe zijn dat: 

 

    1 Bloks Arno DOG Uden 

2 Hooff Jan van den Brainsport 

3 Peerenboom Ad DOG Uden 

4 Slagter Ties Heijmans Excelsior 

5 Veen Harm van der RDS Sint-Oedenrode 

 

 

Paaseierentoernooi Dammend Tilburg 
Op 20-04-2019 wordt bij Dammend Tilburg het traditionele Paaseieren toernooi gehouden. 
 
Voor info:  Ad de Hoon, 

013-5343875 
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BOEKEN 
Uitgeverij Boekscout gaat mijn boek 'Bijzondere reisverhalen' uitgeven. De uitgever wil aan een 
selecte groep mensen, die mogelijk geïnteresseerd zijn, een promotiemailing sturen op het 
moment dat het boek beschikbaar is. Jij wordt dus als eerste op de hoogte gesteld van de 
verschijning. 
De uitgever heeft mij verzekerd dat je e-mailadres alleen gebruikt zal worden voor het verzenden 
van de promotiemailing van mijn boek. Je zult dus eenmalig een bericht van hem ontvangen. Dat 
is in mijn contract met Boekscout ook als volgt vastgelegd:  
"De uitgever zal de door de auteur verstrekte e-mailadressen uitsluitend en eenmalig gebruiken 
voor toezending van de promotiemailing voor het boek van de auteur. De adressen zullen niet 
voor andere doeleinden worden gebruikt, en ze zullen ook niet aan derden worden verstrekt." 
Als je deze promotiemailing van Boekscout wilt ontvangen, laat me dat dan even weten dan kan ik 
je e-mailadres aan de uitgever doorgeven. Kopieer in dat geval onderstaande zin in een e-mail 
naar mij: 
“Ik geef toestemming voor gebruik van mijn mailadres voor het toezenden van een eenmalige 
promotiemailing”. 
 
Vriendelijke groeten, 
Herman Clevis (hermanclevis@hotmail.com) 
Budel 
 

 

Van het standaardwerk Alle Typezetjes / Tous les Coups Pratiques van 
Arie van der Stoep is een 2e druk verschenen.  
Het is een verbeterde versie met nieuwe diagrammen, ingebonden en 
met harde kaft. 
Prijs is 20 euro. Verzendkosten binnen Nederland zijn 3,80, dus totaal 
23,80. Verzendkosten naar Frankrijk en België (naar een DPD-
afhaalpunt) zijn 8,50, dus totaal 28,50. 

Stuur een email naar damboek@xs4all.nl om het boek te bestellen. 

Waarom kopen bij damboeken.nl? 

Alhoewel de damboekenmarkt relatief klein is lijkt het er op dat het 
aantal verkopers van damboeken alleen maar toeneemt. 
Damboeken.nl is de enige verkoper van damboeken waarbij niets aan 
de strijkstok blijft hangen. Het gehele netto resultaat wordt gebruikt om 
het jeugddammen te sponsoren. Denkt u daar ook aan voor dat u beslist waar u een damboek 
koopt. 

Partijfragment MTB Open Hoogeveen 
(Door Jan van den Hooff) 

 
Auke Scholma 
 

Na het offer 26-31 37x26 dacht zwart, ha fijn 36-41 
Maar ja, Wouter is niet van gisteren en counterde fraai via  
24-20 15x24 42-37 (41-47 sowieso niet, dan volgt 26-21  
47x29  34x12) dus 41-46 en dan 34-39 25x23 16-11 6x17  
37-31 (de aap uit de mouw) 46x28  33x11 
 
 
 

Wouter Sipma 
 

mailto:hermanclevis@hotmail.com
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Lidraughts.org 
 

Beste dammers, 
 

We sturen u deze info omdat wij u 
graag kennis willen laten maken 
met onze nieuwe damwebsite 
lidraughts.org. We hopen dat 
deze website (ook) voor de 
professionele damwereld een 
verrijking wordt. Daarnaast 
dromen we ervan de damsport 
wereldwijd groter te kunnen 
maken.  
 

We hebben lidraughts.org 
gemaakt met als enige doel een 
fijne online plek te maken waar 
iedereen gratis kan dammen. Alle 
huidige en toekomstige 
mogelijkheden van de website zijn gratis voor iedereen toegankelijk, en er zal nooit reclame 
worden getoond!   
 

Je kan op lidraughts.org zowel normaal dammen (internationaal 10X10) als Fries dammen. Je 
kan losse potjes spelen (met of zonder rating), aan toernooien deelnemen, en simultaans 
geven of er aan deelnemen.  
 

Als leermogelijkheden hebben we een analysebord, een groeiende verzameling tactische 
puzzels, en de mogelijkheid voor studies. Met deze studies kan je zelf lesmateriaal maken of 
dat van anderen bekijken, en bijvoorbeeld live lessen geven voor andere gebruikers op een 
gedeeld analyse bord. 
 

Verder hebben we een forum, een tool om de coördinaten van het dambord te oefenen, de 
mogelijkheid om PDN partijen van bijvoorbeeld toernooibase te importeren en analyseren 
(zowel Fries als gewoon dammen), en meer! 
De website is momenteel beschikbaar in het Nederlands en in het Engels, en in de toekomst 
ook in andere talen. 
 

Voor de toekomst staan er nog vele andere uitbreidingen en verbeteringen ingepland, 
waaronder de mogelijkheid om live computeranalyse voor je partijen aan te vragen, een 
online computertegenstander, een opening verkenner en eindspeldatabase, en meerdere 
damvarianten. 
 

Het is een open source project, dus voor alle geïnteresseerden is ook de volledige broncode 
in te zien op https://github.com/RoepStoep/lidraughts  
 

Lidraughts.org is nog maar enkele weken oud op het moment van dit schrijven, en we kunnen 
alle naamsbekendheid gebruiken. Dus als de website bevalt, zegt het voort! 
 

Met vriendelijke groeten, 
Stefan Schermann en Fedde Kramer  
 
 

http://lidraughts.org/
http://lidraughts.org/
https://github.com/RoepStoep/lidraughts
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 Mijn partijen in Nijmegen Open 2018     (door Jules Martens) 

 
 

 
Dit jaar was het een frustrerend blundertoernooi. Het op een na slechts gespeelde toernooi in 17 
jaar. 
 
Partij 1  Jules – Bert Woolschot (1180)   0-2 

 
In deze stand dreigt 18-23. Op 37-31 is er niets aan de hand. Ik speel nu  
48-42? Na 21-27 en daarna 18-23 moet ik een schijf inleveren. Snel daarna 
geef ik op. De trend is gezet. 
 
 
 
 

 
Partij 2 Marianna Federova ( Rusland, geschatte rating 600) – Jules  1-1  
Geen enkel moment staat iemand beter. Marianna schat ik rond de twaalf jaar. 
Presteert verder in het toernooi niet veel. Net als ik. Wel een talent denk ik. 
 
Partij 3 Adrie Koedoot (678) – Jules 0-2 

 
Tot aan de 35e zet is er niets aan de hand. Wit heeft nog twee minuten. 
In het diagram is net 35. 38-33 gespeeld. Nu gaat het snel bergafwaarts. 
12-17, 43-39??, 17-22,x,x,48-43?? Met dam en partijopgave. 
Ik krijg weer moed. 
 
 
 
 

Partij 4 Jules – Sjaam Biekram ( 1031) 2-0 
 
Alhier besluit ik uit de KVO te gaan. 
Tot mijn grote verrassing slaat zwart met schijf 25. Dit levert me een schijf 
winst op en later partijwinst. Ik dreig overmoedig te worden. 
 
 
 
 
 

Partij 5 Erik Ten Hagen (1265) – Jules 2-0 
 
Zojuist is 29-24 gespeeld. Voor mij is er nog niet veel aan de hand  
na 10-14  ( FLITS). 
Nu speel ik echter 11-17??, want de drie om drie middels 27-22,x,x,x,37-
31,x,x,x17 vind ik intussen niet meer zo erg!! 
Na 24-19 geef ik op: dam met afname, edoch met een schijf minder en een 
mindere stand. 
Partij 6 Jules- Rob Everts (1010) 1-1 
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Schijf 29 staat al wat langer op de tocht. 
Het gespeelde 14-19 is voor mij aanleiding om deze schijf op te gaan halen: 
39-33. Ik dacht dat zwart na 6-11 nooit op 48 kan komen, want na x24 en 
23-29,x met daarna 21-27 sla ik gewoon naar 11. Stom, stom: 11 is 
intussen potdicht. Dus: 21-27,x22,x48. Mijn geluk is nog dat wit de dam 
meteen elimineert, maar zwart is wel uit de problemen. Althans dat denk ik, 
maar bij nadere beschouwing zie ik dat er een voordelig eindspel voor me 
rest. Zie volgende diagram. 
 
Verplicht is 17-21,x,x. Ik speel 28-22 en na 18-23, 49-43 is 8-12 
aangewezen. Er rest me na 22-17, 23-28,x,x4,x23,x32 een gewonnen 
eindspel. Het lukt me niet om te winnen.  
FLITS zegt hier : +0.56 Een schrale troost. 
 
 
 
 

Partij 7 Fons Huijbregts ( 1087) – Jules 2-0 
Na 32-28,17-21,38-32,12-17,43-38,7-12,49-43,18-23,31-26,20-24,36-31 speel ik 14-20. De 
Haarlemmer zit er toch niet in. Fons speelt 41-36 en ik denk na welke positionele zet het beste is . 
Ik heb hiervoor 2-7 en 12- 18 vind ik. 2-7 stel ik nog even uit en kies voor 12-18?? Een schok gaat 
door me heen: de Haarlemmer zit er nu wel in. Ik blijf Fons aankijken tot we oogcontact krijgen. Hij 
kijkt me aan en fonst, eh.. fronst. Ik maak een grimas, steek hem een hand toe, sta op en loop 
even later zwaar gedesillusioneerd weg. 
Het is de derde keer dat ik hier intrap: ook twee keer tegen Adrie ( snel dampartij  en Rapidpartij) 
 
Partij 8 Jules-Rommy Moerlie (961) 1-1 Er gebeurt niets.  
De eindstand is licht in het voordeel van zwart. 
 
Partij 9 Sammy Amusah (1102) – Jules 0-2 

 
Daar is hij weer: 30-25?? 24-30,x,30-34,x,22-27,x22,13-18,x,x50. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze stand offer ik op 32-27 de dam door 50-22,x,x25. 
Sammy speelt echter 40-34 ( 30-24 is nog beter). Nu is 16-21 aangewezen. 
Ik weet dit wel, maar ook nu dwaal ik. Ik denk dat de dam dan altijd 
ingeleverd wordt. Dit is pas zo als zwart 50-17 speelt. Na 32-27 is de dam 
dan n.l. niet meer te redden en blijft er een gelijke stand over. 
b.v. 10-14, 27-21,x,37-31,x,x21,x26,36-31,x,x en alles is voor niets 
geweest. 
Zwart speelt 12-18 en na 32-27, 7-12,38-33,x,x27 is de dam van het toneel. 
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Verderop in de partij doet wit, in een makkelijkere stand, niet meer dan 
dat(FLITS), 28-23. De ruil 18-22,x,x22 doet de partij omslaan. Na de partij 
geeft Sammy aan iets totaal verkeerd berekend te hebben. Sammy offert 
met 23-18,x en vervolgt met 29-23. Na 24-30 en 32-27 voer ik de partij vrij 
gemakkelijk naar winst. Eindelijk een keer!! 
 
 

 
Partij 10 Jules  -Jan Jacobs (1170) 0-2 

 
Hier hoop ik, na 39-34, op 20-25. 
Lijkt een logische zet, maar wit slaat dan toe middels 
27-22,x,34-29,x,50-44,x,x24,32-28,x,x20,19-24,x,27-32,x,26-31,x,x34,44-39 
met schijfwinst en duidelijke doorbraakkansen. 
De partij neemt echter een heel andere wending: 23-29,x,x29,40-34,x,x34. 
Daar zwart nu niet veld 18 mag bezetten: 27-22,x,28-23 enz. met schijf 27 
op de tocht, kiest Jan voor 24-29,x en 20-25. 
 
 
 In het laatste diagram ben ik aan zet. Enkele zetten lang weet ik al: geen 
44-39 maar 44-40. Wat doe ik:  kiezen voor 44-39??Na 23-29 kan ik het wel 
opgeven, maar spartel, tegen beter weten in dus, nog een achttal zetten 
door. Een afsluiting in stijl. Wel loos. Ik besef dat ik het geheel te makkelijk 
opvat. Veel te veel  rondwandel. 
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