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ADRESSENLIJST  PROVINCIALE  NOORD-BRABANTSE  DAMBOND 
 
 

VOORZITTER + LID VAN DE BONDSRAAD 
Harm van der Veen, Heunpark 2123, 5261 WC Vught. Tel. 073-6561544 
E-MAIL: hpvdveen@hotmail.com 
 

SECRETARIS  
Martien van Erp, Zwembadweg 11A, 5491 HP Sint Oedenrode. Tel. 0413-476407 
E-MAIL: mamvanerp11@kpnmail.nl 
 

PENNINGMEESTER  + Ledenadministratie. 
Joop Achterstraat, Klemvogel 44, 5404 PN Uden. Tel. 06-52690778 
E-MAIL: ja@lsso.nl 

 
COÖRDINATOR JEUGDZAKEN / ALGEMEEN ADJUNCT 
Jasper Daems, Belgiëlaan 26, 5101 ZG Dongen. Tel. 0162-312601 
E-MAIL: jasper_daems@hotmail.com 
 

COÖRDINATOR TEAMWEDSTRIJDEN + PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN 
Ties Slagter, Bollenveld 1, 5235 NK ’s-Hertogenbosch. Tel. 06-11131708 
E-MAIL: ties.slagter@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Commissie Jeugdwedstrijden + Schooldammen + Diploma-consul 
Ton Sprangers, Judith Leysterplein 38, 5122 KH Rijen. Tel. 0161-850145 
E-MAIL: ton_sprangers@outlook.com 
 
 

 

Brabants Damnieuws 
Wordt voortaan alleen nog maar digitaal verstrekt. 
 
 

Bondscontributie (K.N.D.B. + P.N.D.B.) 
SENIOREN: € 46,50 per jaar 
JUNIOREN: € 29,50 per jaar 
ASPIRANTEN + PUPILLEN + WELPEN: € 21,50 per jaar 
 
 

Betalingen aan P.N.D.B. via ING-BANK 
NL 75 INGB 0701 9373 27 t.n.v. RWG Arts e/o H vd Veen inzake PNDB 
 

 
Redactie Brabants Damnieuws +  
WEBSITE P.N.D.B. + Digitaal Archief P.N.D.B. :    
www.pndb.nl  E-MAIL: webmaster@pndb.nl  of   hheijden@gmail.com 

Henk van der Heijden,  Jupiterweg 4  5345 LS  OSS.  

mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:ton_sprangers@outlook.com
mailto:webmaster@pndb.nl
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Noord-Brabant                    P.N.D.B.  Opgericht 18-06-1922 

 
Op de voorpagina ziet u de gemeentewapens van de gemeenten, alwaar de bij de P.N.D.B. 
aangesloten damverenigingen gehuisvest zijn. Achter deze gemeentenamen noemen wij hieronder 
de huidige damverenigingen. 
 
ASTEN  - E.A.D.   ROSMALEN                   - HEIJMANS EXCELSIOR. 
DONGEN   - ROMPA LEDER  St. MICHIELSGESTEL  - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - DC BRAINSPORT  St. OEDENRODE       - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG        - Dammend Tilburg   
OUDENBOSCH - DE VARIANT  UDEN        - D.O.G. 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF    
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-------------------------------------------------------------------------- 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
moet UITERLIJK  1 juni 2019  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.  
 
 
IN VERBAND MET PRIVE OMSTANDIGHEDEN IS DIT BLAD INCOMPLEET. 
 
 
 
 
Henk van der Heijden.   Redactie en  (webmaster@pndb.nl)    

mailto:webmaster@pndb.nl
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Van de voorzitter                      26 Maart. 2019  
 

Zoals in de vorige editie van het Brabants Damnieuws reeds gemeld is, zal de 
Algemene Leden Vergadering dit jaar op zaterdag 25 mei plaatsvinden 
wederom in Sint-Oedenrode. Er zijn in het rooster van aftreden twee 
personen, die aftredend zijn. Joop Achterstraat is vorig jaar voor een periode 
van één jaar benoemd tot penningmeester van de P.N.D.B. in een 
tussentijdse vacature en heeft zich nu voor een periode van 3 jaar 
herkiesbaar gesteld. Jasper Daems is ook aftredend en heeft aangegeven nu 

graag te willen stoppen. Jasper heeft in 2005 het stokje van Ton Sprangers overgenomen als 
wedstrijdleider van de P.N.D.B. In 2011 gaf hij deze positie door aan Arno Bloks en werd hij 
algemeen adjunct. Toen Cor Kuijstermans in 2015 stopte met de jeugd nam Jasper dit van hem 
over. Bovendien was Jasper ook meestal de notulist van de vergaderingen, omdat hij dit op zijn 
laptop nota bene tijdens de vergadering wel even deed. Daarnaast verzorgde Jasper al jaren het 
sneldamkampioenschap, dat de laatste jaren in Tilburg gehouden werd. Wij zullen Jasper dus heel 
erg gaan missen. Tijdens de ALV zullen we afscheid nemen van Jasper. Aan de andere kant is 
het ook goed dat er regelmatig nieuw bloed in het bestuur komt. Ik ben dan ook bijzonder 
verheugd U te kunnen melden dat wij Wiebe Cnossen van Brainsport Eindhoven bereid gevonden 
hebben de coördinatie van de jeugd van Jasper over te nemen. Wiebe zal onze eerstvolgende 
bestuursvergadering in april  bij komen wonen om alvast even de sfeer te proeven. En hopelijk 
gaat U op 25 mei wel voor hem klappen.  
 
Met leedwezen hebben wij het bericht ontvangen, dat de vrouw van onze webmaster Henk van 
der Heijden op 14 maart j.l. overleden is, twee dagen voor haar 66e verjaardag. De crematie van 
Gerrie heeft op 20 maart in Rosmalen plaatsgevonden. Wij wensen Henk ook vanaf deze plaats 
nog heel veel sterkte de komende tijd. Het bestuur van de P.N.D.B. had Henk in deze situatie alle 
ruimte gegeven om min of meer zelf te bepalen wanneer hij zijn werkzaamheden voor het 
Brabants Damnieuws en de website weer wilde en kon voortzetten. Vandaag gaf hij aan weer 
langzaam de draad te willen oppakken. Wij stellen dat bijzonder op prijs en denken dat ergens 
eind maart, misschien begin april het volgende nummer van het Brabants Damnieuws gaat 
verschijnen. Wij willen onze leden ook bedanken voor hun clementie in dezen en hopen dat U 
vanaf nu weer volop kopij naar Henk zult sturen! 
 
Opnieuw bleek, dat we per 1 januari j.l. weer meer leden van de P.N.D.B./K.N.D.B. in Noord-
Brabant hebben: 255! De stijgende lijn lijkt zich voort te zetten. Het dieptepunt was de stand per 1 
juli 2016: 236 leden. Een jaar later waren dat er 243 en per 1 juli 2018 hadden we 248 leden en 
dan nu 255. Hopelijk zet deze trend zich door. Als we met zijn allen proberen om onze damsport 
meer en meer te promoten, dan moet dat goed komen. 
 
Ook financieel valt er een positief resultaat te melden. In de begroting van de P.N.D.B. voor 2018 
stond een gepland tekort van 265 euro. Het blijkt nu echter helemaal geen tekort te zijn. Zoals het 
er nu uitziet boeken we over 2018 een winst van 317 euro. Weliswaar te danken aan een aantal 
éénmalige meevallers, die in onze ALV verder zullen worden toegelicht. Maar toch betekent dit, 
dat wij er goed voor staan en de contributie van de P.N.D.B. dus nog wel even op 9 euro kan 
blijven staan! 
 
Ik wens U allen veel leesplezier met dit Brabants Damnieuws en tot ziens. 
 

 
Harm van der Veen 
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RDS Kerst-snel-damtoernooi. 17-12-2018. (Martien van Erp, RDS) 
Het kerst snel dammen en schaken bij RDS was wederom een groot succes. 
Naast 24 schakers waren maar liefst 41 deelnemers van de partij 16 huisdammers en 23 club 
dammers. 
Door het café er bij te trekken zaten we aanzienlijk ruimer dan vorig jaar en dat was wel zo fijn. 
Het doel van de avond, een gezellig kersttoernooi, hebben we weer gehaald. Het rumoer nemen 
we voor lief; dat hoort een beetje bij dit toernooi. Na afloop gingen alle deelnemers  
met een prijs naar huis.  
- Op korte of middel lange termijn gaan we er beslist leden aan overhouden. 
- In de bijlage zie je de uitslagenlijst en vallen in groep D Will van Houtum en Rien van Erp op die 
toch maar mooi 1ste en 2de zijn geworden. 
In groep C haalde Ad Peerenboom een mooie 2de plaats. Daarbij wil ik alle ander winnaars zeker 
niet tekort doen. 
- Het was een zeer hectische avond, en ik was vooral druk met de huisdammers en de rest van de 
organisatie. Het dammen zelf kwam mede daardoor minder uit de verf.  
Maar de enorme belangstelling die er in Sint-Oedenrode is voor het dammen maakt alles goed.  
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DOG Kerst sneldamtoernooi. 20-12-2018. 

Het was voor de eerste keer, het vertrouwde Snel damtoernooi, in de vernieuwde locatie ‘de 
Balans’. Wederom een gezellige avond, met toch ook nu weer veel verassingen, en hier en daar 
een uitroep na een ‘Patronaat’ zet!  
Maar ook zeker vermeldenswaardig, op een lid na was iedereen van DOG aanwezig op ons 
jaarlijkse Kerst snel dam toernooi. Dat waren dus 26 dammers op 13 borden.  
Voor iedereen was er bij de prijsuitreiking een prijs en een plantje in een leuk potje.  
Bij de prijsuitreiking bleek dat Soender de eerste plaats had behaald in de A groep. 
Voor de overige groepswinnaars zie daarvoor de * achter de namen in de lijst met persoonlijke 
scores.  
Bord 1 spelers, 1e Soender Kalpoe, 2e Arno Bloks/ Ben v Hensbergen, 4e Erik Spenrath. 
Bord 2 spelers, 1e Martien v Erp, 2e Joop Achterstraat, 3e Dick Minnee, 4e Jozef Donkers. 
Bord 3 spelers, 1e Piet v Erp, 2e Henk vd Heijden/ Willie Wijnen, 4e Johan Rijnen. 
Bord 4 spelers, 1e Jeffrey Pals, 2e Geert Hendriks, 3e Bert v Lieshout, 4e Piet Gabriels. 
Bord 5 spelers, 1e Prim Bansi, 2e Ad Peerenboom, 3e Jo van Lent, 4e Berry Bevers. 
Bord 6 spelers, 1e Cas vd Heuvel, 2e Aggie de Vent, 3e Andy Driessen, 4e Zhudan Zhu. 
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Jacques Brouns wint Kerst-damtoernooi bij d’Amateurs te 
Sint Michielsgestel.     (bron: site d’Amateurs) 

Op donderdag 27 december 2018 is het Jan van de Westelaken sneldamtoernooi gespeeld in de 
vorm van het jaarlijkse Kerstdamtoernooi. Er werd gespeeld met een tempo van 5 minuten en 10 
seconden per zet. 
Om onze vriendschappelijke banden met partners van de nationale competitie verder te 
verstevigen zijn ook de leden van DOG uit Uden en RDS uit Sint-Oedenrode uitgenodigd. Een 

aantal daarvan hebben gebruik gemaakt van deze 
uitnodiging. Tevens konden we weer enkele oud-leden en 
speciale gasten begroeten. 
Competitieleider Barend had alles goed voorbereid. Er 
zijn met 31 spelers 13 ronden gespeeld volgens het 
Zwitsers systeem met de 2-punten telling. Wim kwam 
later, zodat na de eerste twee ronden een dummy is 
ingezet. Voor de indeling van de eerste drie ronden werd 
de rating gehanteerd. Voor de ronden daarna werden de 
partijen samengesteld op basis van de weerstand. 
Er is in een leuke sfeer toch flink strijd geleverd. Zowel 
om de eerste plaats als voor de middenmoot waren er 
minieme onderlinge verschillen. 
Vijf spelers wisten 18 punten te behalen en bleven Jos, 
John en Willem-Peter, die de zesde plaats delen, slechts 
één punt voor. 
Op basis van de weerstand heeft het gehanteerde 
programma Jacques als toernooiwinnaar bestempeld. 
Voor Antoine betekende het zijn twaalfde intern snel 
damkampioenschap van D'Amateurs. Jacques komt niet 
in aanmerking voor dit kampioenschap omdat hij deelnam 
als gastspeler.  
De eindspurt van David is er één uit het boekje. Hij startte 
slecht, maar speelde zich in de laatste ronde naar de 
gedeelde eerste plaats. Tijdens de laatste ronde versloeg 
hij Jos die daardoor terugviel van de eerste naar de 
zesde plaats. 
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------Oud- en Nieuw Snel damtoernooi De Variant.------ 

Op 29 december organiseerde damvereniging De Variant het jaarlijkse kerst-sneldamtoernooi. 
Omdat Kerst al achter de rug was, werd het toernooi (eenmalig?) omgedoopt tot een  
'Oud- en Nieuw Sneldamtoernooi'. 
Voor het toernooi waren leden en oud-leden van De Variant uitgenodigd. In totaal namen veertien 
spelers deel aan het toernooi, waaronder drie oud-leden: Wim Verschoor, Ron Jongejan en Ton 
van Lammeren. 
De spelers werden verdeeld over twee groepen van zeven. In groep A eindigden Daniëlla de Vos 
en Mark Klaassen beiden op 10 punten. Na een beslissingswedstrijd kwam Mark als winnaar uit 
de bus. In groep B behaalde Martin de Wolf de eerste plaats.  
Vervolgens werd in kruisfinales om de eindstand gestreden. Martin de Wolf won daarbij van Mark 
Klaassen en mocht zich toernooiwinnaar noemen. Daniëlla de Vos en Wim Verschoor streden om 
de derde plaats. Het zou niet de eerste keer geweest zijn dat Daniëlla van Wim had gewonnen, 
maar ditmaal bleek Wim de sterkste. Jan de Wolf en Roland Coray waren op de derde plaats 
geëindigd in de groepsfase. Roland wist Jan knap op remise te houden en behaalde daarmee een 
gezamenlijke vijfde plaats. 
Het toernooi was bovenal gezellig en sfeervol. Het bestuur van De Variant nam van de 
gelegenheid gebruik om Rob van Lien te huldigen voor zijn 12,5-jarig lidmaatschap.  
(bron Facebook) 
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IVAR SMIJERS WINT 
TON VAN DEN ELZEN KERST JEUGD DAMTOERNOOI 
Ivar Snijders van damvereniging W.S.D.V. uit Wageningen heeft de 15de editie van het Ton van den Elzen 

Kerst jeugd damtoernooi gewonnen. Hij verloor slechts één wedstrijd van de nummer twee Melvin Koullen 

uit Heerlen. De overige partijen wist hij in winst om te zetten. Lees verder voor alle standen. 

  

 
 
 
 
 

Junior Kampioen 
Andy Driessen. 
DOG 

 
---------------------------------------------------------------- 
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Brabantse hoofdklasse PNDB. 
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Brabantse 1e klasse PNDB. 
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Zie deze uitslag hieronder, 
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Ronde 8 Uitslag EAD 2 – De Variant 2 
 

 

 
EAD 2   (874) De Variant 2  (890) 6–2 

1 Martien Madou  (846) Rob van Lien  (907) 2-0 (2) 

2 Hans Greveraars  (925) Johan Konings (1032) 1-1 (4) 

3 Herman Clevis  (1035) Richard Mertens  (730) 1-1 (3) 

4 Paul van den Bercken (689) Ad Vervoort Jr. 2-0 (1) 

 

Met nog 1 ronde te gaan is de spanning in de eerste klasse van de PNDB om te snijden. 
EAD 2 gaat aan kop met 1 punt voorsprong op Rompa Leder en RDS 2 en 2 punten op De Schijf. 
Uit deze 4 teams komt de kampioen. EAD 2 valt echter weg uit dit viertal. Omdat RDS 2 en De 
Schijf tegen elkaar spelen zal in ieder geval een van deze twee EAD voorbijgaan ongeacht de 
uitslag van de onderlinge ontmoeting. Rompa Leder speelt tegen Dammend Tilburg en is bij winst 
gewoon kampioen want het heeft verreweg het beste bordsaldo. 
Bij verlies van Rompa moet De Schijf van RDS 2 winnen om zich kampioen te mogen noemen. 
Anders is RDS 2 kampioen. EAD 2 wordt in ieder geval minimaal derde en dat is een prestatie 
waar de mannen van het tweede trots op kunnen zijn.  
De ontknoping vindt plaats op 1 en 4 april. 
 
Het programma voor de laatste ronde: 
 

 Ronde 10 

do 11-04-2019      Heijmans Excelsior 2   -    D’Amateurs     
- 
    

    RDS Sint Oedenrode 1   -    DOG Uden 1     
- 
    

    Dammend Tilburg 1   -    Heijmans 

Excelsior 1     
- 
    

 Ronde 9 

ma 08-04-2019      RDS Sint Oedenrode 2   -   De Schijf 

Roosendaal     
- 
    

do 11-04-2019      De Variant   -    Heijmans 

Excelsior 3     
- 
    

    DOG Uden 2   -    RDS Sint 

Oedenrode 3     
- 
    

    Dammend Tilburg 2   -   Rompa 

Leder/D.A.M.     
- 
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Brabants Beker Kampioenschap 2018/19 
Op 10-1-2019, is de 3de ronde voor de Brabant Beker gespeeld. Locatie: RDS clublokaal. 

Met een aantal verrassende uitslagen.                 

Rob Pijnenburg - Friso v. Zutphen 1-1 !! 
Frank Teer - Antoine van Zandvoort 1-1 !! 
Ties Slagter - Ton Sprangers 1-1 
Martien van Erp - Peter Rijsbergen 0-2  
Walter Beekmans - Tom Swelsen 0-2 
John Wilsens - Jozef Donkers 2-0 
Jan van den Hoof - Pieter Wijn 0-2 
Fred Passchier - Leo van Vlerken 1-1 !! 

                       

Loting voor de halve finale ronde:       
Zandvoort - Swelsen 
Wilsens - Vlerken 
Wijn - Sprangers 
Rijsbergen - v Zutphen 

 

Halve finale van de Brabantse beker.  
De uitslagen waren als volgt: 
 

  
De loting ¼ finale was als volgt: 
Friso van Zutphen - John Wilsens 
Pieter Wijn - Tom Swelsen 
             
Er wordt gespeeld bij Heijmans Excelsior. Datum volgt later. 

 
Het is even stil geweest rond de individuele bekercompetitie. 
Dit komt omdat één van de deelnemers (Pieter Wijn) langdurig op vakantie is tot eind maart. 
Ook hoorde ik dat John Wilsens 18 april op vakantie gaat. 
Vandaar mijn besluit, dat de voor de halve finale geplaatste spelers met elkaar een afspraak 
maken, om hun partij tegen elkaar te spelen, en de uitslag aan mij door te geven. Daarna maak ik 
een datum en plaats bekend , waar de finale gespeeld zal worden, en de beker uitgereikt wordt. 
(afhankelijk van de overgebleven spelers) 
                                                                                       Ties Slagter 

 
  We hebben een verassende uitslag: 

Friso van Zutphen - John Wilsens 2-0!! 
 
Ik stel voor dat de finale bij RDS gespeeld gaat worden.                                                                                         
                                                                                       Martien van Erp 
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  Laatste nieuws 

Harm van der Veen stopt m.i.v. 2019 met zijn vertegenwoordiging van de Bondsraad van de KNDB. 
Op termijn treedt de gehele Bondsraad af en Harm stelt zich daarna niet herkiesbaar.  

 
Brabant Cup voor 4 tallen 
 
Donderdag 21 februari is in Tilburg de eerste ronde gespeeld van de Brabant Cup. 
De uitslagen in de 2 groepen zag er als volgt uit: 
    

    

    

   Groep A    
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Uitnodiging Sneldamkampioenschap van Noord-Brabant 2019 
 
Het snel-damkampioenschap van Noord- Brabant wordt 20 april in Tilburg 
gehouden en zal beginnen om 12.00 uur.  
Adres: Café Het Wandelbos, Zwartvenseweg 25, 5044 PA Tilburg.  
 
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Drinken, broodjes en snacks 
zijn verkrijgbaar. Dit toernooi zal naast het Brabants Kampioenschap tevens het 
Paaseierentoernooi zijn, de damkalender was helaas zo overvol dat uit praktisch 
oogpunt besloten is om beide toernooien te combineren. 
 
Er zijn titels te verdienen in de volgende categorieën: categorie A (rating boven 
1100), categorie B (rating van 900 tot 1100), categorie C (rating onder de 900), 
categorie D (rating onder de 700) en vrouwen. Daarnaast zijn er dus nog extra 
chocolade prijzen te winnen. Aangezien de KNDB categorie D niet kent zal voor wat 
betreft de plaatsing voor het NK sneldammen gekeken worden naar de hoogst 
geëindigde speler van categorie C en D tezamen (mocht een categorie D speler 
boven alle categorie C spelers eindigen dan heeft hij dus het recht om mee te doen 
aan het NK in categorie C). Alle kampioenen zullen een beker ontvangen. Er zullen 
9 ronden gespeeld worden met een grote groep, Zwitsers systeem met als 
speeltempo 5 minuten plus 5 seconden per zet. 
De rating die wordt gebruikt is die van 1 juli 2018. 
Het toernooi begint om 12.00 uur. Deelnemers worden gevraagd om 11.45 uur 
aanwezig te zijn. 
Voor alle categorieën beschikt Noord-Brabant over 1 plaats in het  
Snel-damkampioenschap van Nederland, dat op 8 juni te Utrecht zal worden 
gehouden. 
Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
 
Inschrijven voor dit toernooi kan bij Jasper Daems bij voorkeur per email 
jasperdaems@gmail.com, en anders telefonisch 06-33918710. 

 

Problematiek (HH10) Henk van der Heijden 
 

      
Dia.1      Dia. 2       Dia 3 
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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. 
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Oplossing Diagrammen Problematiek. 
 
Dia. 1. 1. 45-40 34x45  2. 21-16 25x34  3. 16x40 45x34  4. 48-42 39-43  5. 49x38 34-39  6. 38-33 39x28   
            7. 42-38.. 
 
Dia. 2. 1. 42-38 43x32  2. 50-44 39x50  3. 40-34 50x06  4. 34x03 13x22  5. 16-11 06x17  6. 03x23 22-27  
            7. 23-37 
   
Dia. 3.  1. 22-18 13x22  2. 48-42 37x48  3. 33-29 24x33  4. 39x26 48x30  5. 35x13 25-30  6. 44-40 30-35 
            7. 40-34.  
 

 Toernooien 
 

Heerhugowaard 
  

Ook in 2019 zal er in Heerhugowaard weer een groot internationaal damtoernooi worden 

georganiseerd. Heerhugowaard Open 2019 zal worden gehouden van zaterdag 13 juli tot en met 

zaterdag 20 juli a.s. en wordt gehouden in de foyer bij Esdégé-Reigersdaal, Krusemanlaan 88, 

1701 VN te Heerhugowaard (LET OP: DE LOCATIE IS DUS GEWIJZIGD!)  Bij deelname van 

minimaal 70 spelers is er een totale prijzenpot van € 4.400,00 beschikbaar (met een 1e prijs van € 

1.250,00). Ook zijn er geldprijzen voor drie ratingklassementen (met een 1e prijs van € 200,00 

per groep). Ook organiseren we weer diverse nevenactiviteiten, zoals o.a. voetballen en 

klaverjassen. In de bijlage en op onze website www.heerhugowaardopen.com 

 

35e Open Nijmeegse Damkampioenschap: 21 t/m 27 juli 2019 
 
U bent van harte uitgenodigd om deze zomer deel te nemen aan 
het Open Nijmeegse Damkampioenschap. 
Het Nijmegen Open biedt een mooie mix van serieuze damsport en gezellige 
ontspanning. Wij hopen op een deelnemersveld met de vertrouwde mengeling van 
grootmeesters, huisdammers, veteranen, jeugdspelers, regiospelers en 
internationale gasten. Na de 94 deelnemers van vorig jaar, willen we dit jaar weer 
graag boven de 100 uitkomen. Aan de speellocatie zal het niet liggen, want we 
spelen weer in de fraaie en ruime Jan Massinkhal. En omdat dit jaar een 
jubileumjaar wordt (35e keer!) willen we er een extra feestelijk toernooi van maken. 
We hopen op een mooie dam week met veel enthousiaste dammers! Het Nijmegen 
Open staat bekend om de strakke organisatie en goede damvoorzieningen. Het 
toernooi biedt de mogelijkheid om in zeven dagen tijd tien mooie partijen te dammen 
en daarbij veel damgezelligheid te beleven. Wij hopen in 2019 ook uw naam op 
die deelnemerslijst te mogen begroeten! De toernooiprijzenpot bevat minimaal 3000 
euro en de prijzen worden verdeeld over diverse categorieën, zoals de 
ratingklassementen, maar bijvoorbeeld ook voor die spelers die de grootste 
ratingwinst boeken. Uiteraard zijn ook het teamklassement en de Frans Kalsbeek-
prijs voor het mooiste partijfragment weer van de partij. Het inschrijfgeld bedraagt 50 
euro voor senioren en junioren en 25 euro voor pupillen en aspiranten. 

 
Inschrijven kan via onze website: nijmegenopen.nl 

http://www.heerhugowaardopen.com/
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RDS 1- Excelsior 2     4-4 
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HDR 1. - RDS 1.  6-2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Denise van Dam 
De nieuwe Nederlands Dames Kampioen 2019. 
 
Iedereen die wel eens mee gedaan heeft aan de Nijmegen Open, kent Denise als de vrolijke spring 
in het veld. Altijd lachend aan het bord of helpen bij de organisatie van dit toernooi. En nu dus 
Kampioen van Nederland. 

 

 
 


