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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.  
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Noord-Brabant                    P.N.D.B.  Opgericht 18-06-1922 

 
Op de voorpagina ziet u de gemeentewapens van de gemeenten, alwaar de bij de P.N.D.B. 
aangesloten damverenigingen gehuisvest zijn. Achter deze gemeentenamen noemen wij hieronder 
de huidige damverenigingen. 
 
ASTEN  - E.A.D.   ROSMALEN                   - HEIJMANS EXCELSIOR. 
DONGEN   - ROMPA LEDER  St. MICHIELSGESTEL  - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - DC BRAINSPORT  St. OEDENRODE       - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG        - Dammend Tilburg   
OUDENBOSCH - DE VARIANT  UDEN        - D.O.G. 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF    
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Van de voorzitter                      Dec. 2018  
 
Op woensdag 14 november hebben wij een bestuursvergadering gehouden. 
Joop Achterstraat was er de eerste keer bij als nieuwe penningmeester van 
de PNDB. De bestuursvergaderingen worden doorgaans bij mij thuis 
gehouden en de routeplanner van Joop had wat moeite om mij te vinden, 
maar via de telefoon kon ik hem helpen. Het heeft toch wel wat, verdwalen in 
Vught… Maar van harte welkom Joop en ik hoop, dat je je spoedig geheel 
thuis zult voelen bij ons. Ook fijn dat Ties er bij kon zijn, want hij had net een 

week geleden een medische ingreep gehad, waarbij een nier bij hem verwijderd is. Wij zijn heel 
blij voor hem, dat er geen kwaadaardige sporen gevonden zijn bij de nacontrole. Dan geeft zo’n 
uitslag ook meteen meer energie om er zo snel mogelijk weer helemaal bovenop te komen. 
Sterkte Ties bij je herstel.  
 
In onze bestuursvergadering hebben wij uitgebreid gesproken over het lopende Brabants 
Kampioenschap in Dongen. Wij hadden de hoop, dat met het spelen van dit kampioenschap in het 
westen van onze provincie, we meer deelnemers zouden trekken. Helaas is dat niet het geval. We 
zijn ‘gered’ door de grote deelname van de jeugd van Brainsport. Hierdoor kunnen we toch nog 
redelijk het Zwitserse systeem spelen. Het bestuur heeft besloten om volgend jaar dit 
kampioenschap weer meer in het oosten van de provincie te houden. Waar het dan precies gaat 
plaatsvinden wordt nader onderzocht. Omdat er begin volgend jaar, min of meer als proef, een NK 
voor B- en C-spelers gaat plaatsvinden, heeft het bestuur besloten de kampioen in de B alsmede 
in de C hiervoor in aanmerking te laten komen. Dat wil zeggen, wij betalen het inschrijfgeld. De 
overige kosten voor verblijf e.d. zijn voor eigen rekening. Er is in ieder geval een plekje 
gereserveerd, want de inschrijfdatum ligt inmiddels al achter ons. Ook wordt er nu bekeken of we 
het kampioenschap 2019 eerder kunnen laten beginnen. Twee dagen vóór de vakantieperiode en 
twee erna. We doen er dan wel veel langer over, maar het geeft een duidelijk voordeel voor 
deelnemers aan de nationale competitie van de KNDB. Het zou zo maar kunnen, dat we hierdoor 
wat meer leden over de streep kunnen trekken om eens mee te doen aan ons Brabants 
Kampioenschap! 
 

Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2019 ongewijzigd te laten, met dien verstande dat 
wanneer de KNDB per juli volgend jaar de contributie verhoogt, wij dit zullen gaan doorberekenen 
aan onze leden vanaf die datum. Ook hebben wij de datum van de Algemene Leden Vergadering 
vastgesteld. Deze wordt gehouden op zaterdag 25 mei 2019, wederom in Sint-Oedenrode. Wilt U 
deze datum al vast in uw agenda opnemen?   
 
Op zaterdag 3 november is in Lunteren een vergadering van de Bondsraad gehouden. Het was op 
zich een prettige vergadering, maar duurde wel wat langer dan normaal. En nog kon niet alles 
worden afgewerkt. Er zal zeer waarschijnlijk begin volgend jaar een extra vergadering van de 
Bondsraad ingepland worden. De termijn van de Bondsraadsleden zit er volgend jaar juni weer op. 
De gehele Bondsraad treedt dan weer af en er wordt gehoopt, dat in ieder geval een deel van de 
huidige leden terugkeert. Ik ambieer zelf geen nieuwe termijn, dus als iemand van onze leden zich 
hiervoor beschikbaar zou willen stellen namens de PNDB, kan hij of zij zich bij mij melden. Het 
totale verslag van deze Bondsraadsvergadering zult U binnenkort op de site van de KNDB kunnen 
lezen.     
 

Rest mij U allen een gelukkig en sportief gezien succesvol, maar vooral gezond 2019 toe te 
wensen.  
 
 
Harm van der Veen 
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Op 4 oktober 2018 is ons Erelid Antoon Verwijst overleden. Hij heeft de gezegende 
leeftijd van 90 jaar mogen bereiken. Hij overleed helaas niet in zijn prachtige huis en 
zijn trots, de prachtige tuin, aan de Oliemolenstraat 6 in Uden, maar bij zijn dochter 
in Veenendaal waar hij naar blijkt, in zijn laatste levensfase beter verzorgd kon 
worden. Antoon wist het al een tijdje niet zo goed meer, omdat hij dementerend 
was. Net als zijn vrouw Gerda moest ook Antoon deze weg gaan en dat hadden 
beiden niet verdiend. Een fijn en heel sociaal mens is in Antoon van ons heen 
gegaan. Een dammer in hart en nieren en begaan met alle mensen die in nood 
zaten. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Dat heeft uiteindelijk ook geleid naar 
zijn erelidmaatschap van DOG Uden. Hij alleen redde de club in de begin 90-er 
jaren van de ondergang. Zijn  overredingskracht en doorzettingsvermogen maken 
dat we nu nog steeds dammen in Uden. Zonder Antoon was dat allang niet meer het 
geval geweest. 
Antoon damde al begin 60-er jaren bij Damclub ODI in Uden. Deze vereniging gaf 
na 9 jaar de geest en ging verder als schaakclub en bestaat nog steeds. Antoon 
ging toen verder werken aan zijn maatschappelijke carrière als onderwijzer en later 
als vervangend hoofd van de St. Aloysius MAVO in Uden. Op het ogenblik dat hij 
met pensioen ging melde hij zich bij DOG Uden en werd meteen weer lid. Hij had 
het dammen gemist en hoopte snel weer de draad op te kunnen pakken. Welnu dat 
lukte, zowel als dammer, maar vooral als bestuurder, was het een uitblinker. Een 
vaandeldrager van DOG Uden. In totaal damde Antoon actief 36 jaar, 9 bij ODI en 
27 jaar bij DOG Uden. In het seizoen 2014/2015 moest hij helaas afhaken om 
Gerda, zijn vrouw, te gaan verzorgen. Met de 4 jaren erbij als erelid, dat ben je voor 
je leven, kom je op 40 jaar trouwe damdienst. Want ook al was Antoon ziek, op zijn 
verjaardag kwam hij altijd langs met taart voor een ieder, en hij moest altijd weten 
hoe het met een ieder ging. Om de week waren er ook veel vrijwilligers die op een 
middag bij hem gingen dammen, daar genoot hij van. Verder waren zijn mooie tuin 
en het kweken van orchideeën zijn grote hobby. Jarenlang haalde Antoon ook onze 
blinde damvriend Frans van Hek op, tot het seizoen waarop hij stopte met actief 
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dammen. Zelfs tot op hoge leeftijd bezocht hij samen met Gerda, zijn zoon, vrouw 
en kleinkinderen in het Zweedse Uppsala met zijn eigen auto. Voorwaar een 
prestatie op die hoge leeftijd. Antoon behoorde binnen DOG ook tot de club van 
100. Hij speelde 107 wedstrijden voor de PNDB en scoorde hierin 87 punten. Hij 
deed 11 jaar mee in de Hoofdklasse, 6 jaar in de 1ste klasse en 1 jaar in de 3de 
klasse. Op de eeuwige lijst staat hij 9de. 
Antoon gaf ook nog 2 leuke damboekjes uit met wedstrijdfragmenten van DOG-ers 
en/of ODI dammers. Deel 1 gaat over de ODI periode en zijn 2de boekje over de 
DOG periode. Hij wou er nog een schrijven, maar dat is er nooit meer van gekomen. 
 
“De wereld ziet er opnieuw een heel stuk minder mooi uit, na het verlies van 
deze sociaal bewogen man”. Dat hij mag rusten in vrede. Antoon is bijgezet bij 
zijn Gerda op de Udense begraafplaats. 
  
Arno Bloks, DOG Uden. 
 

Partij Fragment, terug in de tijd 
Bron: Boekje A Verwijst. mijn dammen bij DOG deel 1 

 
Antoon Verwijst - Noud van Schaijk  2-0      10-09-1987. 

Zwart, op zoek naar een mooie combinatie, loopt vast. 
 
1. 32-28 17-21  2. 37-32 11-17  3. 41-37 07-11  4. 34-30 21-26  5. 31-27  
17-21  6. 40-34 20-25  7. 44-40 19-23  8. 28x19 14x23  9. 50-44 10-14  
10. 33-29 11-17 11. 39-33 06-11 12. 44-39 01-07 13. 49-44 05-10 14. 47-41 
14-20 15. 36-31 09-14 16. 30-24 14-19 17. 35-30 04-09 18. 33-28 09-14  
19. 39-33 03-09 20. 44-39  

 
 Een curiositeit, zo'n stand!  Het verdere verloop 
18-22 21. 27x18 13x22 22. 29x27 20x29 23. 33x04 12-18 24. 04x22 
08-13 25. 22x20 15x22 26. 27x18 07-12 27. 18x07 21-27 28. 32x12 
11-17 29. 12x21 16x47 30. 37-32 02x11 31. 42-37 47x40 32. 45x34 

 
Partij Fragment       

Aangegeven door: Jan vd Hooff  2018 

 Ronde 2 

za 29-09-2018      Rivieren Dammers   -    Brainsport Eindhoven    
8 - 12 

   
 
David Riupassa, Brainsport, 1089 
 
   
Wit, Voorspui, haalt hier een dam door: 1. 33-29 24x35  2. 45-40 35x44  3. 28-22 
17x28  4. 43-39 44x33  5. 38x07 02x11  6. 32x05… 
 
 
 
 
 
 Theo Voorspuy , Rivieren dammers, 1278 
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Ronde 2, 3 en 4 van de Brabantse 
hoofdklasse PNDB. 

 

 
 

 
 

 
 Verderop een 
Partijfragment. 

 
 
 

 

 
 

 
De wedstrijd HED1 – Dammend Tilburg 
Is uitgesteld en wordt gespeeld op 10 jan 2019 
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Ronde 1, 2, 3 en 4 van de  

Brabantse 1e klasse PNDB. 
 

 
 

 
 
 

 
 

De wedstrijd Rompa Leder– HED 3 
was uitgesteld naar 26 november 2018. 
 

Kijk voor de standen op: https://toernooibase.kndb.nl 
 

https://toernooibase.kndb.nl/
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Brabants Beker Kampioenschap 2018 

 

 
 
De loting van de tweede ronde, hierboven.  
Terug geloot zijn: 
Gijs van Aarle 
Will van Houtum 
Friso van Zutphen 
Cor Stehouwer 
Lous van den Oetelaar 
Antoine van Zandvoort 
Leo van Vlerken      
Martien Raaijmakers 



  

- 10 - 

 

 De 2de ronde wordt donderdag 6 december gespeeld bij RDS, in Dommelzicht Sint Oedenrode. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Overzicht foto van, 

Ronde 1 van de Brabantse Beker PNDB. 
Individueel      Te Sint Oedenrode, 18-10-2018 

 

IN MEMORIAM 
 
    

BEREND BOERSMA 

 

 

Er is een  Brabantse Dammer heengegaan. 
 

Helaas moeten wij melden dat HED clublid Berend Boersma 

maandag 15 oktober op 89 jarige leeftijd is overleden. 

 

In Memoriam Berend Boersma 1929–2018  HED 
                                                                                   (Door Jan Bergmans) 
Op maandag 15 oktober ontvingen wij het trieste bericht dat Berend Boersma op 89-jarige leeftijd 
in het JBZ te ’s-Hertogenbosch is overleden. Hier was Berend, kort daarvoor, opgenomen na een 
ongelukkig val in zijn appartement in het verzorgingstehuis ‘De Litserborg’ in Den Dungen. Daar 
woonde hij samen met zijn vrouw Lida. Bij die val brak hij zijn heup, dezelfde heup waar Berend 
erg veel last van hield na zijn heupoperatie van enkele jaren terug. 
Berend was sinds 1983 lid van onze damvereniging en bezocht zolang zijn gezondheid het toeliet, 
trouw de clubavond. Bovendien was hij jarenlang vast speler in het tweede team van de nationale 
clubcompetitie. We hebben afscheid moeten nemen van een markant persoon en een trouwe en 
sympathieke verenigingsman. We zullen Berend erg gaan missen. 
Op de uitnodigingskaart stond in het kort wie hij was: Vader-Echtgenoot-Super Opa-Rechercheur-
Charmeur-Broer-Zwager- Broer van Sinterklaas-Dammer. 
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In bijgaande tekst zijn namens Heijmans Excelsior Damvereniging onze gevoelens overgebracht. 
Oktober 1942, Berend meldt zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Dambond. Hij is nog maar 
nét 13 jaar geworden, erg jong. Dat toont lef en gedrevenheid. 
In huize Boersma had hij een grondige opleiding. Een groot gezin met véél getalenteerde 
dammers. Het duurt daarna 41 jaar voordat wij Berend leren kennen, het is dan 1983. Een trouwe 
verenigingsman. Een taaie tegenstander, maar ook een mens met humor. Behulpzaam, een 
vriend voor ons allen. Een subtop-speler in onze vereniging. Iemand met een zeldzaam 
opgebouwde routine. Véél van zijn partijen zijn bij de KNDB opgeslagen in de dam-database. We 
zullen zijn naam daar nog vaak tegenkomen. 
In 2013 heeft de Koninklijke Nederlandse Dambond hem een oorkonde voor zijn 70-jarig 
lidmaatschap overhandigd. Nu, bij zijn afscheid, zijn het maar liefst 76 jaren ononderbroken. Een 
unicum. Een prachtmens waarvan wij nu afscheid moeten nemen, met pijn in het hart. 
Een mens die ook de betrekkelijkheid van het leven inzag, dat gold ook voor z’n damspel. Bij het 
behalen van de volle winst vroeg ik hem: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Zijn antwoord was 
dan: Mijn tegenstander zag geen kans om een winstvariant te vinden! ... Sinterklaas had het ook 
kunnen bedenken! Dat was de bescheiden Berend ten voeten uit. 
Samen hadden we de laatste jaren in Verzorgingshuis ‘De Taling’ onze maandelijkse 
Simultaanmiddag. Ná je verhuizing met Lida naar De Litserborg nam jij het initiatief om ook daar 
iets dergelijks op te zetten. Op 21 september gaf jij daar, zittend op je rollator, aan je buurvrouw 
jouw laatste advies: zoek eens een betere zet! 
Berend, hartelijk dank voor je vriendschap. Je blijft in onze gedachten! 

 

Brabants Kampioenschap 2018. 

Individueel te Dongen. 
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BRABANTS KAMPIOEN,  

BK 2018 

 

FRANK TEER 
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Eind Stand. 

 

 

Beiden, Andrew en Frank, zijn op de eerste plaatst geëindigd.  
Met een totaal gelijke eind stand. 

 
Van Harte Gefeliciteerd Beiden. 

Uiteindelijke winnaar is MI Frank Teer. 
Een speler heeft zich wegens omstandigheden terug getrokken. (De laatste 2 partijen reglementair 
verloren). 
De gevolgen zijn in het nadeel van MF Andrew Tjon A Ong,  
Uiteindelijk verliest Andrew van Frank met WB 78 om 75. 
Beide spelers  vinden dat zij beide gedeeld eerste  zijn. 
De organisatie denkt er iets anders over. 

(bron: International Draughts) 

https://www.facebook.com/tjonaong?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC-xsx5zTIFoeexzZdugoA8YBtykwOzcoKhNHrryHiQKLr-EPqXIX6OwZe_-eMw3SON4uD4xIiymlhh&fref=mentions
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Brainsport Eindhoven   01 nov. 2018 

Tanya-Marie Cnossen heeft in Gomel (Wit-Rusland) de bronzen medaille gewonnen bij het jeugd 
WK blitz! Op de foto zien we haar in een museum ter plaatse. 

 
Kijk ook in de Rubriek van Harm Wiersma uit de Telegraaf, 
zie verderop in dit blad. 
                                                        (Bron: Facebook) 

 
 

 
                                               (R) Zoja Golubeva (Latvia) 6x World Champion 
(L) Natalia Sadowska (Poland) World Champion 2016 and 2018. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 

WOMEN’S WORLD 
TITLE MATCH 2018 

Riga, 19 – 30  November 
       
    (Bron: Facebook) 

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

 Natalia Sadowska  

 

Wereld Kampioen 2018 
 

 
CHAMPIONNE DU MONDE 

2018 de Jeu De Dames 
 

Zoja Golubeva, 16-voudig wereldkampioen bij de dames, is er niet in geslaagd er een 17e titel 
aan toe te voegen. Ze verloor namelijk de tweekamp tegen de Poolse Natalia Sadowska. 
 
Voor Sadowska was het na 2016 de tweede keer dat ze via een tweekamp de wereldtitel pakte. 

 

https://www.facebook.com/brainsporteindhoven/?__tn__=kC-R&eid=ARCYxDh2luMDFPXa5WTv9_H6oY1_VcaPeEFcWf4dAi187OTYtV4gdWB1ihxftNTXEXd4WQSw3qNG5oAM&hc_ref=ARQymU-HYJWZ4X7YzDPNBbEiQxHZ9xf1WcENpffXjXyx-Mdj3xwCZqYkMYKXXx7rBNo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARApFDCrtE1v_ngLrzkGzt6D_hC-gl_-aw2FeWQ2EhjQBICC6_JhprGeEBM_LuWuqb2aec2uTY7Pz1ni1pv6TcPN2SclzVOpdlx7xV2Ssu2p3bB86rBO4LbpmzRfbjNXzK-nbVwRjK8rzt4iJYQtVu2Gn0hANCl9oFt-ZfdckM29NQj3cKCodvKtdyvL00ra5WGT9Wo7i8FUtm_gz6YmPxvF
https://www.facebook.com/natalia.sadowska.355?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARD-kT7EC7kUfsyWMQ_wYqATIPHqGvcSI_pFBBpAuwilgW4yGZ-fRkjGrhoszNC354P6PUvq9P5QCA-x&fref=mentions&hc_location=group
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Partij Fragmenten, terug in de tijd, december 2007. 
Brabantse dammers aan de slag,     door Luud Ector  

BLADVULLING, LEUK VOOR DE KERSTDAGEN 
Om na te spelen. 

 

 

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

  Heijmans Excelsior 1   -    DAmateurs    
4 - 4 

Do 15-11-2018 

Partij Fragment. (Arno Bloks) 
 

Na 14-19 maakt wit, John Wilsens (DAmateurs),  
het uit tegen Frans Damen (HED 1). 
Leuke combinatie met een 5 klapper op het einde.  
PNDB competitie Hoofdklasse.  

1. 33-29 24x33 2. 27-22 17x28  3. 34-30 25x34  4. 40x18 13x22  5. 32x01.. 

 

Partij Fragment. (bron Facebook)  

Wit, Piet Nieuwenhuizen (1085) de Variant 
Zwart, Nico Stuurstraat (909) DC Dordrecht 
2-0 
 
In de diagramstand speelde Piet 42-38.  
Na (6-11) kon hij overmachtseindspel op het bord creëren met 28-22 (18x36) 
en 32-28 (23x32), 38x9.  
Het eindspel was snel klaar: (36-41), 9-4 (41-47), 43-38 (19-23), waarna zwart 
kan opgeven door 34-29 (23x32) en 4-15. 

 
Gelijkspel voor damvereniging De Variant. 10-10 uit tegen DC Dordrecht. 
Nationale competitie (klasse 1B). 
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IN MEMORIAM 
    

COR MARTENS 

 

Weer is er een Markante Brabantse 

Dammer heengegaan. 
Helaas moeten wij melden dat HED erelid Cor 

Martens vrijdagmiddag 22 november op 83 jarige 

leeftijd thuis is overleden. 

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

 

Tijdens de zeer druk bezochte, mooie en emotionele crematieplechtigheid, waarbij vele 
afscheidstoespraken werden uitgesproken door familie leden, was er ook een zeer persoonlijke 
afscheidsgedachtenis door Mariëlle de Bruin – van Kuyk van HED. 
 

In Memoriam Cor Martens 1935 – 2018   (HED) 
(Door Mariëlle de Bruin- van Kuyk) 

 

 
  Eigenlijk weet ik niet beter dan dat Cor in mijn leven is. Toen ik nog maar een klein meisje was 
kwam hij al samen met Lenie bij ons op bezoek. 
Twee jaar nadat mijn vader lid was geworden bij damvereniging Excelsior meldde ook Cor zich op 
1 juli 1964 aan. Er ontstond een diepe vriendschap tussen hen. Als Cor dan bij ons kwam en 
samen met mijn vader achter het dambord zat, dan werden standen die in de competitie waren 
voorgekomen helemaal uitgeplozen. Net zolang tot ze toch een winstvariant hadden gevonden. 
Dat er regelmatig  teruggezet werd was dan even bijzaak. Lenie en mijn moeder zaten op de 
bank. Er kon niet veel gekletst worden want de mannen hadden concentratie nodig….en ’n kopje 
koffie…. Ik en mijn drie zussen moesten muisstil zijn.  
Excelsior werd HED en jaren en jaren speelde Cor competitie. Landelijk op zaterdag en door de 
weeks provinciaal. Als Cor het speellokaal binnenkwam was hij direct aanwezig. Altijd charmant 
en vriendelijk. Iedereen kende hem ook. Als een heertje zat hij met een groene ijsthee achter het 
bord. Maar Cor was ook een lastige, sluwe en slimme tegenstander. Hij speelde snel, kwam bijna 
nooit in tijdnood ondanks hij de tijd nam om tussendoor een sigaret te roken en bouwde allerlei 
valkuilen in, in zijn partijen. Op deze manier heeft hij veel punten voor de club binnengehaald. Hij 
kwam ook wel eens achter, maar verloren had hij nooit zomaar. Zo vaak wist hij een verloren 
stand toch om te draaien en haalde er remise of soms alsnog winst uit. 
Niet alleen achter het dambord was Cor van grote waarde. Vrijwel direct na zijn aanmelding als lid 
werd Cor tot penningmeester benoemd. Van 1976 t/m 1982 was hij onze voorzitter en maar liefst 
ruim 25 jaar was Cor redacteur van ons clubblad. Het was niet altijd makkelijk om dat clubblad vol 
te krijgen. Toch zag het er altijd perfect uit. Ik herinner me dat de clubbladen werden gebundeld en 
ingebonden. De dikke bruine boeken met op de kaft Excelsior in gouden letters gedrukt, kregen bij 
ons een prominente plaats in de boekenkast. Heel terecht werd Cor mede daarom in 2001 erelid 
van Heijmans Excelsior Damvereniging. 
Cor was steeds betrokken bij het organiseren van damactiviteiten: Simultaans van Wiersma en 
Koeperman. Het jaarlijkse Moonen sneldamtoernooi, Het jaarlijkse Bossche Kampioenschap, het 
Kampioenschap van de Meierij en het Jeugdkamp. van Den Bosch. In 1989 werd hij tot lid van 
verdienste van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond benoemd; hij is o.a. secretaris van de 
Provinciale Noord Brabantse Dam Bond geweest van 1971 t/m 1975. Vele jaren was Cor ook 
teamleider en topscorer van Excelsior 2.  



  

- 17 - 

 

In juli 2004 werd Cor dan ook niet alleen voor zijn verdiensten voor onze damvereniging, maar ook 
vanwege vele andere verdiensten benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 
 
De laatste jaren zaten Cor en ik naast elkaar in ons “Vughtse”team. Ik vond het stiekem maar een 
raar idee dat ik op twee zat en hij op drie. Voor mijn gevoel was Cor de betere dammer.  
Toen ineens was daar dat moment waar we allemaal zo van schrokken. In het ziekenhuis zei hij 
dat hij nooit meer zou gaan dammen. Wonder boven wonder, als in een verloren stand waar je 
toch nog een remise uit haalt, kwam Cor er boven op en kroop hij opnieuw achter het dambord. 
Toch viel het niet meer mee. Hoe langer de partij duurde en hoe later het werd, des te moeilijker 
werd het voor Cor om de partij goed af te wikkelen. De uitwedstrijden gingen niet meer. Voor de 
wekelijkse dammaandagavonden met mijn vader zette hij nog alles op alles om toch achter het 
bord te gaan, het viel niet mee en dit keer kwam hij wel in een soort van tijdnoodfase.  
Na opnieuw tegenslag startte de competitie na ruim 53 lidmaatschap jaren, dit keer zonder Cor. 
 
De dammer anno 2018 is een uitstervend ras. Van te veel grote namen van de club waar ik als 
klein meisje van leerde en waar ik tegen opkeek hebben we de laatste tijd afscheid moeten 
nemen. Wat zijn we verdrietig dat we vandaag afscheid moeten van Cor Martens, ons groot 
clublid, fijn teamgenoot, knap dammer maar vooral ook heel goede vriend…. 
we gaan je enorm missen.. 
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Brabantse Hoofdklasse PNDB ronde 4 
Fragmenten uit de wedstrijd RDS1 – HED1 

(door David Riupassa & Henk van der Heijden) 

 
Ma 26-11-18      RDS Sint Oedenrode 1   -    Heijmans Excelsior 1    5 - 3  

  Peter Klaassen   -  Frank Teer (1339)   1 - 1 4 

  Fred Passchier (1208)  -  Ties Slagter (1032)   2 - 0 1 

  Jacques Brouns (1055)  -  Pieter Wijn (1246)   1 - 1 3 

  David Riupassa (1089)  -  Adri Vermeulen (1232)   1 - 1 2 

         

 

Peter Klaassen en Jacques Brouns konden simpel winnen en David Riupassa had het beste van het spel, 
eind en middenspel.   Een einduitslag van 7-1 voor RDS was dus ook mogelijk geweest. 
 
Dia 1            Dia 2 

                   

   HED 1 had compleet een OffDay ! 
Diagram 1:  
 Jacques Brouns - Pieter Wijn:  
stand na 16-21 Jacques deed 4-13 en later wordt dit remise, maar de directe 
winst was 1. 22-17! 21x12  2. 04-18! 12x23  3. 28x10… 

 
 
 
 
 
 

Diagram 2:  
Peter Klaassen – Frank Teer:      
1. 33-29 24x33 gedwongen?, anders volgt mogelijk zelfs beter (A),   
2. 28-23 18x29   
3.  27x18 12x23  
4. 39x10 

A. .. 22x33  2. 29x09 02-08  3. 39x28 18-23  
4. 28x19 17-22  5. 27x18 12x03 

(bron: MooiRooi krant) 

Viertal van RDS 1 overklast Heijmans Excelsior. 
 
Afgelopen maandag zorgde het 1ste viertal van RDS voor een daverende verrassing door  het veel 
sterker geachte Heijmans Excelsior met  5-3 te verslaan. De uitslag van 5-3 in het voordeel van de Rooise 
damvereniging doet vermoeden dat het een nipte overwinning was. Het tegendeel is echter waar. Aan 
bord 1 speelde Peter Klaassen remise tegen meervoudig Brabants kampioen en nationaal topspeler 
Frank Teer. Aan bord 2 haalde Fred Passchier de volle buit binnen tegen Ties Slagter. Aan bord 3 en 4 
speelden Jacques Brouns en David Riupassa eveneens remise tegen de Brabantse toppers Pieter Wijn 
en Adrie Vermeulen. Peter en Jacques spaarden hun tegenstanders voor een verder debacle door op 
een cruciaal moment in de wedstrijd de overwinning te laten glippen.  
Na het onverwachte mooie 4-4 gelijkspel tegen Dammend Tilburg 1 een week eerder is het viertal van 
RDS1 nu koploper in de Brabantse hoofdklasse. 
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(Partij) Problematiek rubriek (N17). 
door Henk van der Heijden 

Diagram 64.                                                                                                 Diagram 65.  
   

  2018    Henk vd Heijden,     2018    

 
7x8                                                    7x7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 66.                                                       Diagram 67. 
                                                                                                

 2018       Henk vd Heijden,    2018     
                        

9x9                                                    9x9 
                              
  

 
De oplossingen vindt u elders in  

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

 

 
 

 
 

Partij Fragment.  
(bron, Toernooibase)                                     
 
Peter Klaassen heeft Theo van den Hoek 
helemaal klem gezet en hierdoor moet 
Theo offeren. Met zet  
44. .. 17-21. Maar dat geeft maar even 
verlichting. Er volgt dan 45. 27x16 12-17  
46. 35-30 07-12  en dan slaat Peter toe met 
een prachtige combinatie. Kijk zelf maar 
hoe, hiernaast bij het diagram.  

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 (N17). 
 
Dia. 64.  1. 14-09 38x27  2. 09-03 05x14  3. 03x22 28x06  4. 07-02. Mooie Simpele Spanjaard... 
 
Dia. 65.  1. 42-38 20x29  2. 15-10 05x14  3. 38-33 29x49  4. 12-07 49x24  5. 07x29.. 
   
Dia. 66.  1. 39-34 06x26  2. 36-31 26x37  3. 34-29 24x33  4. 47-42 37x48  5. 40-34 48x30  6. 35x02 28x19  
7. 02x20 25x14  8. 49-43 14-20  9. 43-39 20-25 10. 39-34.. 
 
Dia. 67.  1. 38-33 27x49  2. 28-22 17x30  3. 35x02 23x34  4. 02x43 49x41  5. 46x37..   
 
 

Vrijwilligers KNDB afdeling jeugd gezocht: 
 

• Beheer diverse websites over (jeugd)dammen. Dit vergt een aantal keer per maand wat tijd, dit is 
echter beperkt. Het blijft bij het up-to-date houden van informatie. Informatie zal worden 
aangeleverd, het moet vervolgens (mooi) op de website geplaatst worden. Ook kan meegedacht 
worden over mogelijke verbeteringen en aanpassingen. 
• Plek in de jeugdcommissie: na dit damseizoen gaan er een aantal mensen uit de 
jeugdcommissie. Hierdoor zijn we hard op zoek naar mensen die in deze commissie willen 
plaatsnemen. Er wordt slechts 1x per jaar vergaderd, verder heeft ieder zijn/haar eigen 
verantwoordelijkheid. Als u vindt/denkt dat het thuishoort in de jeugdcommissie, dan is dat 
waarschijnlijk ook zo. Denk hierbij aan schooldammen (coördineren), het organiseren/coördineren 
van ‘een dag toernooien’ en/of het organiseren/coördineren van jeugdkampioenschappen. Ik zal 
hierin begeleiden/ondersteunen, eventueel samen met uw voorganger(s). Neem gerust contact 
met mij op als u twijfelt over de hoeveelheid werk. 
• Coördinator vrijwilligers jeugdzaken. Iemand die regelmatig contact onderhoudt met alle 
vrijwilligers die bezig zijn met jeugdzaken. Diegene gaat eerst naar deze mensen op zoek en biedt 
vervolgens ondersteuning en vraagt om input inzake jeugdbeleid. 

Al met al zijn we volop op zoek naar mensen die 
echt willen helpen en die hier tijd in willen steken. 
Kunt u zelf niet, maar denkt u iemand te weten? 
Stuur dit bericht naar door of laat het mij weten, 
dan leg ik contact. Het mag dus een ouder, partner, 
broer/zus, (ex-)dammer of een collega op het werk 
zijn. We zijn echt hard op zoek! 

Met vriendelijke groeten, 
Robert-Jan van den Akker (jeugdzaken@kndb.nl of 
06-15433913) 
Kennismaking en oproep coördinator jeugdzaken 
KNDB 
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Dit was helaas de laatste rubriek van Paul Nitsch in de krant ViaLimburg. 
Hieronder een oproep van Paul, om een protestmailtje te sturen naar de 
redactie van die krant! 
Hopelijk zal de krant tot inkeer komen, om deze kwaliteitsrubriek weer in de 
krant op te nemen! 
Helaas heeft de krant besloten alle denksportrubrieken stop te zetten. Heel jammer want zo dreigt 
dammen nog meer in de vergetelheid te geraken. Wat mogelijk nog kan helpen is een "protest" 
van zoveel mogelijk dammers aan het adres van de redactie: tips@via-limburg.nl 
Als veel mensen reageren wordt wellicht de rubriek nog eens opgestart. Aan mij zal het niet 
liggen, ik doe/deed het heel graag! 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Hieronder, in het volgende diagram ging Jan vd Hoof zelf in de fout. 
 
(1C Brainsport Eindhoven-Lent 11-9, 13-10-2018)  

 
Jan van der Hooff-Jan Jacobs 
 
29.39-33 – diagram - 11-17?  
30.35-30 24x35 31.33-29 23x34 32.27-22 18x27 33.28-23 19x37 
34.42x2 2-0 
 

(Bron: International Draughts) 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/160444694428732/?ref=group_header
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Discussie op Facebook:  
Wouter Wolff bestolen door FMJD.  
(door Henk Stoop) 
 

Ik heb het al vaker gezegd: Het FMJD Zwitsers op rating bevat een grote fout. 
Dit keer is Wouter Wolff de dupe. Het kost hem zelfs de wereldtitel.  
Wat is het er aan de hand: 
Wouter heeft een zeer hoge rating en zijn 
concurrent Michael Semyaniuk uit Wit-Rusland 
een relatief lage rating. 
Bij het WK junioren hebben ze evenveel 
punten behaald. De eindstand gaat op 
gemiddelde tegenstander rating. Wouter kreeg 
van Michael slechts weinig tegenstander rating 
punten, terwijl andersom er veel punten 
werden gegeven. 
Slot was dat daardoor de Wit-Rus 
wereldkampioen werd. 
Probleem is simpel op te lossen door (net als 
bij de berekening van normen) de eigen rating 
mee te nemen in het gemiddelde. Daarmee wordt deze discrepantie volledig geneutraliseerd. 
En dan zou Wouter gewoon wereldkampioen zijn. 
Wouter wordt nu dus gestraft voor zijn goede prestaties in het verleden. 
 

REACTIES: 

Martin van Dijk Het ratingverschil is bijna 200 punten. Dan is het toch mooi dat de Witrus, die een 

stuk beter gepresteerd heeft dan van hem verwacht mocht worden, wereldkampioen wordt? Of 

omgekeerd heeft Wouter minder punten behaald dan van hem verwacht mag worden. 

Henk Stoop Nee dat is een drogreden. De enige reden waarom het rating verschil zo groot is is omdat 

de Wit-Rus nauwelijks aan wedstrijden mee doet die meetellen voor de rating. 

Henk Stoop Het moet uitsluitend gaan om de prestatie in DIT WK. Wouter wordt gestraft voor zijn 

goede prestaties in andere toernooien. 

Jan Snijder Henk heeft wel een punt natuurlijk nu is je rating van invloed terwijl je gewoon met 0 

moet beginnen en je rating moet je dan even vergeten 

Eric van Dusseldorp Hier valt wel een aantal opmerkingen over te maken. 1. Hoe staat het precies in 

de reglementen? Zijn die niet correct uitgevoerd? Anders vind ik de term 'bestolen' erg overdreven. 2. 

Het meetellen van de eigen rating ziet er inderdaad beter uit, maar geeft als ik het goed zie wel een 

voordeeltje aan de speler met een relatieve toprating. Immers, die heeft zijn eigen rating dan toch 

maar mooi binnen, terwijl de concurrenten nog niet zeker zijn of zij diezelfde rating op hun lijstje 

erbij krijgen. Spelers die in de buurt komen van de topspeler, maar niet tegen hem uitkomen, lijken 

dus een nadeeltje te hebben. 3. Het beste lijkt mij een toernooi helemaal zonder voorgeschiedenis. Dus 

alleen weerstandspunten. Bij de drie andere leeftijdsklassen werd ook op weerstandspunten gepaard 

en geklasseerd, dus waarom bij de junioren dan niet? Ja, ik weet het antwoord wel, bij de junioren 

zijn meer ratings beschikbaar, maar dan nog. Het lijkt me inconsequent, een WK met verschillende 

klasseringsregels in de diverse leeftijdscategorieën. Als het om weerstandspunten was gegaan, dan had 

Semyaniuk er 100 en Wolff er 93. En dan kan je tronceren, of hoe heet dat, dat het een lieve lust is, 

maar Semyaniuk was dan op nummer 1 blijven staan. Ik had ook liever een Nederlander als 

wereldkampioen gehad, maar dat is hier niet de discussie. 

Henk Stoop Bij een toernooi op weerstand krijg je geheel andere paringen en dan automatisch ook 

geheel andere weerstandspunten. Overigens ben ik ook een groot voorstander van Zwitsers op 

weerstand. 
 

VRAAG:   HOE denkt u hierover? 

https://www.facebook.com/StatusSeeker?fref=gc&dti=160444694428732
https://www.facebook.com/henk.stoop.5?fref=gc&dti=160444694428732
https://www.facebook.com/henk.stoop.5?fref=gc&dti=160444694428732
https://www.facebook.com/jan325789
https://www.facebook.com/eric.vandusseldorp?fref=gc&dti=160444694428732
https://www.facebook.com/henk.stoop.5?fref=gc&dti=160444694428732
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Bron: International Draughts 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/160444694428732/?ref=group_header
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# Nationale Clubcompetitie KNDB 2018/2019 # 

 

   Damlust Gouda   
-    Witte van Moort    

5 - 15 

 
17-10-2018  

 
.............Gezelliger kunnen wij het niet maken .............. 

 
De partij tussen,  
Gerbrand Hessing (Witte v Moort1288)  en Erno Prosman (Damlust Gouda 1545),  
was het spektakel stuk van de dag.  
De opening was voor Erno wat Gerbrand al zeer veel tijd kostte en 
een slechte stand.  
Toen Gerbrand, in tijdnood, even een sanitaire stop maakte koos 
Erno te gehaast voor een aanvallende zet.  
Hij schrok van zijn blunder en verplaatste, na het indrukken van de 
klok, de schijf naar een veilig veld.  
Odin Mol zag het gebeuren en vroeg aan Erno wat hij aan het 
doen was.  Erno zag zijn fout in en zette de schijf weer terug.  
Groot was de ontzetting toen Gerbrand terug kwam en meteen 
zette waardoor hij een winnende combinatie mistte! Hier kwam 
Erno met de schrik vrij. Hiermee was het nog niet gedaan.  
In het eindspel ging de telefoon van Erno af.  
Nadat Gerbrand de arbiter hierop attendeerde reageerde deze met “Nou en?”.  
Waar het vorig seizoen nog een directe nederlaag tot gevolg zou hebben geldt deze regel nu pas 
na een waarschuwing. Maar ook daar leek de arbiter niet van op de hoogte. 
Gerbrand liet zich niet van de wijs brengen en haalde op eigen kracht alsnog het dik verdiende 
punt binnen en scoorde zo een blauwe notering! 12-4. 
 
Een gedeelte van het verslag van de wedstrijd CTD 1 – Gouda.      (door Bart Terwel)  
Hoppa, zo doe je dat… Na twee nipte nederlagen en een gelijkspel was de wedstrijd van  
zaterdag, 13-10-2018, tegen Damlust Gouda een belangrijke in de strijd tegen degradatie. Vorig 
jaar wonnen we op sensationele wijze van de club uit de meest geweldige stad van Nederland; 
volgens sommigen de mooiste overwinning ooit.  Die stunt wilden we graag herhalen. We wisten 
van tevoren dat we onze tegenstanders goed in de gaten moesten houden. De vorige ronde werd 
namelijk pijnlijk duidelijk dat het Gouda dit jaar ernst is en zij er niet voor terugdeinzen om zelfs de 
smerigste trucs in te zetten om te winnen, getuige de ronduit schandalige streek die nota bene 
grootmeester Erno Prosman leverde in de wedstrijd tegen Witte van Moort. Toen zijn tegenstander 
(Gerbrand Hessing) naar het toilet was om zijn blaas te legen, speelde Prosman snel een zet om 
kort daarna op te merken dat hij daarmee in een babyzetje was gelopen. Vervolgens nam die  
knakworst stiekem zijn zet terug en deed vlug een andere. Gelukkig werd dit opgemerkt door een 
oplettende teamgenoot van Hessing... Dit alles inspireerde Michael (die een rondje oversloeg en 
werd vervangen door de speciaal uit onze Randstad dependance overgekomen Joost) om rond 
een uur of 13 de speelzaal in te komen met een lekker tripeltje in de ene hand en zijn hond in de 
andere…: “Ik heb de waakhond meegenomen om Erno in de gaten te houden!”, bulderde hij uit. 
De meeste mensen konden er wel om lachen en ook Richard Mooser van de tegenstander had 
alle begrip: “Als je doet wat Erno heeft gedaan, dan kun je zoiets verwachten”. Erno zelf vond het 
minder leuk. 
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Foto’s BK 2018 (Martien van Erp, Chitra Jaipal) 
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Luud Ector 
                               Jan Kornilov         Lev Gilevych 

Categorie A: 
 

Pl  Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Wp  SB 

                       

1  
 

  Frank Teer MI  2208   A       8   7   1   0   15   78   141  

2  
 

  Andrew Tjon A Ong  MF  2192   A       8   7   1   0   15   75   135  
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Categorie B: 
 

Pl  Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Wp  SB 

                       

1  
 

  Luud Ector   1908   B       8   4   2   2   10   69   75  

2  
 

  Wiebe Cnossen    1916   B       8   3   3   2   9   79   74  

3  
 

  Jules Martens    2001   B       8   3   3   2   9   75   66  

4  
 

  Ties Slagter    1955   B       8   3   3   2   9   74   70  

5  
 

  Jan van den Hooff    1996   B       8   3   3   2   9   68   63  

6  
 

  Ton Sprangers      B       8   4   1   3   9   65   67  

7  
 

  Joop Achterstraat    1993   B       8   3   2   3   8   66   57  

8  
 

  Martien van Erp      B       8   3   2   3   8   61   49  

 
Categorie C: 
 

Pl  Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Wp  SB 

                       

1  
 

  Jan Kornilov      C       8   3   4   1   10   72   81  

2  
 

  Piet van Erp      C       8   4   2   2   10   71   63  

3  
 

  Frank Swagemakers    1900   C       7   3   2   2   8   62   55  

4  
 

  Arnold Beset      C       8   3   2   3   8   47   33  

5  
 

  Roland Coray      C       8   3   1   4   7   66   40  

6  
 

  Piet Jonkers    1817   C       8   3   1   4   7   47   19  

7  
 

  Johan Rijnen      C       8   3   0   5   6   64   26  

8  
 

  Harm van der Veen      C       8   1   4   3   6   61   33  

9  
 

  Simon Rompa    1833   C       8   2   2   4   6   56   26  

 
Categorie D: 
 

Pl  Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Wp  SB 

                       

1  
 

  Lev Gilevych     D       8   2   5   1   9   62   66  

2  
 

  Tanya-Marie Cnossen    1942   D       8   2   4   2   8   63   60  

3  
 

  Yaroslav Gilevych      D       8   1   5   2   7   65   56  

4  
 

  Oleksandra Chumachenko    1914   D       8   3   1   4   7   46   21  

5  
 

  Egor Kornilov      D       7   2   0   5   4   43   16  

6  
 

  Peter van Poppel      D       8   1   0   7   2   51   0  

7  
 

  Dummy      D       8   0   0   8   0   50   0  

                       (Diagrammen, Herman Clevis) 
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BOEKEN 
 

 

 

Romantiek aan de Chobe - en andere 
bijzondere reisverhalen           

Herman Clevis.  

Leuk boekje, leest erg lekker weg.  

Leuk geschreven. 

 
 

 

 

 

 

 

Martin de Wolf . 

9 november om 20:30 

Anderhalve maand geleden mocht ik, Martin Wolf, bij PechaKucha Tilburg een 

presentatie houden over mijn boek 'Dammers, een slow movement'. Met speciale 

aandacht voor dammers Wouter van Beek, Daniëlla de Vos, Johan Konings en 

Ton Sijbrands. Die presentatie staat inmiddels online en is hieronder te bekijken. 

Animaties van de drie damfragmenten zijn helaas in het clipje stil komen te 

staan, maar het gehele verhaal is toch aardig om terug te zien en horen. :-) 
                                                                                                                                     (Bron: Facebook) 

PECHAKUCHA.ORG 

PechaKucha 20x20 - Dammers, een slow movement 

Dammen saai? Neeeeejoh 🖤! Martin de Wolf is een fervent dammer en maakte 

er, samen met kunstfotografe Tessa Persijn, een boek over.… 

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

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9062
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9062
https://www.facebook.com/martin.dewolf.92?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAuPIhueo2SjS4CcoRnfp_XjqOL98zQicnAMorB8IkGd4yNO4U-EY42f6C83JRAoqDIHp7ZLUDYRvIA&hc_ref=ARTc6VFNZW7Wj1LI-TryZOy62JBHp1E4730gTGlzRA11APYeI-dyR_2EU3SnYpcsGLg&dti=136451003090351&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/136451003090351/permalink/1925986227470144/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pechakucha.org%2Fcities%2Ftilburg%2Fpresentations%2Fdammers-een-slow-movement%3Ffbclid%3DIwAR21fTji2Q1oTazkvfB5v0Q0RcarLaKXF3NANXFwWd45iYMCWiy_vf4WKNI&h=AT2jgS5NlFxP7mzl3O952_5IKgnBlrI0txI7t1GB3t4u9ev6a4zFwsxdRTub42rlkL9lKaerTm5N5_jcj1079DZqBbIf97J5gdV0zkmn8pOeQaPBJyCCS04nZoXQNSz7mmu2y9_JZQyo
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Toernooien. 
 
Toernooicommissie DAWO                     
p/a D.C. van Setten  Willaerlaan 46a             
3925 HP Scherpenzeel     Woudenberg, november 2018. 

 
24e Kersttoernooi DAWO 

“Thijs Ravenhorst  toernooi”       
Locatie: Sporthal “de Camp “                            

de Bosrand 15 – 17  3931 AP Woudenberg (033 – 2864748) 
Datum: donderdag 27 december 2018  

Maximaal aantal deelnemers is  gesteld op 90. Er wordt gespeeld in groepen van 6 met 30 
min. bedenktijd per speler per partij. De indelingen worden zoveel mogelijk gemaakt naar 
speelsterkte (rating). 

Aanwezig en melden vanaf 9.00 uur. Begin 1e ronde: 9.45 uur. Begin 2e ronde: 11.00 uur. 
Lunch 12.00 uur (gratis). Begin 3e ronde: 13.00 uur. Begin 4e ronde 14.00 uur. Verloting 
15.00uur  Begin 5e ronde 15.30 uur 

Per groep is er voor de nrs. 1 en 2 een klein geld prijsje. Ook is er voor alle dammers een 
deelname prijs. 

Inschrijfgeld is voor senioren  € 7,50 en voor jeugd t/m 15 jaar € 5,00.                                  
( Dankzij sponsor “Dijkhuis Letselschade” hebben we het inschrijfgeld zo  kunnen laten) 

Hier heb je een leuke damdag voor met s`morgens  gratis  koffie of thee        en  om 12.oo 
uur een uitgebreide lunch. 

I.v.m privacywetgeving gaarne vooraf aangeven, als men geen publicatie wil van 
naamsvermelding of foto in de pers. 

Aanmelden kan telefonisch, maar liefst via de mail bij: 

Cor van Setten: 033-2773968/  mobiel: 0642894442                                                   

E-mail: dcvansetten@kpnplanet.nl 

Gaarne rating opgeven bij de aanmelding. 

Men kan zich opgeven t/m vrijdag 21 december 2018. 

 
 

 

 
 

mailto:dcvansetten@kpnplanet.nl
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HET 31E OUDEJAARS SNELDAMTOERNOOI VAN IJMUIDEN 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de éénendertigste editie van het Oudejaars 
Sneldamtoernooi van IJmuiden.  

Dit toernooi wordt gehouden op zondag 30 december 2018 en vindt plaats onder auspiciën 
van Damclub IJmuiden. Er wordt gespeeld in de Jan Campertschool, Driehuizerkerkweg 
34 te Driehuis. Wedstrijdvoorwaarden  

Dit traditionele sneldamtoernooi wordt gespeeld in drie groepen van gelijke grootte: 
Eregroep, Hoofdgroep en Promotiegroep. Deze groepen zullen zoveel mogelijk op basis 
van KNDB- of eventueel FMJD-rating worden ingedeeld. Het speeltempo bedraagt drie 
minuten plus twee seconden per zet per speler per partij. In iedere groep spelen de 
maximaal 28 deelnemers een rond toernooi. Indien spelers gelijk eindigen op plaatsen die 
voor een geldprijs in aanmerking komen, zullen de prijzen gedeeld worden. Deelnemers 
die door eigen toedoen in een voor hun speelsterkte te lage groep meespelen 
(bijvoorbeeld door te laat komen) verliezen hun recht op prijzengeld.  

Arbitrage aanvragen is niet mogelijk; het organisatiecomité doet wel een beroep op uw 
sportiviteit. Voor het overige worden de wedstrijdvoorwaarden van de KNDB gehanteerd. 
Inschrijfgeld Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro voor senioren en 5 euro voor jeugdleden. 
Het inschrijfgeld dient vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer NL79 RABO 
0383 6528 39 ten name van Damclub IJmuiden te IJmuiden.  

Op de wedstrijddag zelf kan ook contant betaald worden. Dit kost echter 2 euro extra per 
deelnemer.  

Prijzen De naam van de winnaar van de Eregroep wordt gegraveerd in de “Oudejaars 
Sneldamtoernooi” bokaal. De bokaal zelf blijft in het bezit van Damclub IJmuiden.                                                                                                                                             
Het prijzengeld bedraagt minimaal: Eregroep Hoofdgroep Promotiegroep                          
1e prijs € 60,- € 50,- € 40,-              
2e prijs € 40,- € 30,- € 20,-             
3e prijs € 30,- € 20,- € 15,-             
4e prijs € 20,- € 15,- € 10,-                                                                                             
Verder ontvangen de groepswinnaars een exemplaar van het door wijlen DCIJ-voorzitter 
Jan Apeldoorn geschreven boek “100 jaar WK dammen”. Inschrijven U kunt zich 
inschrijven via www.damclubijmuiden.nl of via Martin van Dijk: 06 14 89 71 43. Inschrijven 
via e-mail is ook mogelijk: oudejaarstoernooi@damclubijmuiden.nl . In dat geval vermeldt u 
uw voor- en achternaam, woonplaats, e-mailadres, rating en de door u gewenste groep. 
Meer informatie kunt u vinden op de eerder genoemde website en op Facebook, waar u 
ook onze privacyrichtlijn voor het toernooi vindt: 

https://www.facebook.com/events/350686082336462/ Aanvang en prijsuitreiking U wordt 
verzocht om uiterlijk 10.00 uur aanwezig te zijn. Deelnemers die op dit tijdstip niet 
aanwezig zijn en de organisatie hiervan niet op de hoogte gebracht hebben verliezen het 
recht om mee te doen. In noodgevallen kan de toernooileiding tijdens de toernooidag op 
bovenstaand nummer worden bereikt. De prijsuitreiking zal rond 17.30 uur plaatsvinden. 
Wij rekenen wederom op een druk bezet, spannend, sportief, spectaculair maar vooral 
gezellig toernooi.            
 Namens het organisatiecomité,                 Martin van Dijk 
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PRETTIGE FEESTDAGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
moet UITERLIJK  1 maart 2019  a.s.  bij de redactie binnen zijn. 

 


