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ADRESSENLIJST  PROVINCIALE  NOORD-BRABANTSE  DAMBOND 
 
 

VOORZITTER  
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 
Wiebe Cnossen, Willem de Rijkestraat 46, 5616 HZ Eindhoven, tel. 06-55188798,  
E-MAIL: wiebe.cnossen@gmail.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 
Wiebe Cnossen, Willem de Rijkestraat 46, 5616 HZ Eindhoven, tel. 06-55188798,  
E-MAIL: wiebe.cnossen@gmail.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. Joop Achterstraat 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:wiebe.cnossen@gmail.com
mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:wiebe.cnossen@gmail.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 dec 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.  
 
 
 

Kijk en lees s.v.p. het “woord van de Voorzitter”. 
 
 
 
Henk van der Heijden.   Redactie en  (webmaster@pndb.nl)    

mailto:webmaster@pndb.nl
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 Van de voorzitter          31 augustus 2019  
 

 
Onze penningmeester Joop Achterstraat heeft de ledenlijsten per 1 juli in 
overleg met het bondsbureau van de KNDB weer bijgewerkt. Het valt mij wel 
op, dat niet iedere vereniging tijdig haar afmeldingen doet bij de KNDB. 
Daarom vraag ik hiervoor graag aandacht van de ledenadministraties van 
onze Brabantse verenigingen om dit in de toekomst tijdig (vóór 1 juli en vóór 1 
januari) te regelen, dat scheelt een hoop werk en bovendien, als de KNDB op 

haar strepen zou gaan staan, zou het U geld kunnen kosten, want deze peildata zijn in principe 
maatgevend voor de inning van de contributie. De halfjaarlijkse contributienota aan onze 
verenigingen is hierdoor nu iets vertraagd. Dat is nu even een tijdelijk ‘voordeel’ voor onze 
verenigingen, maar wees wel gewaarschuwd! Het aantal leden per 1 juli is wederom net iets hoger 
dan een half jaar geleden. De positieve trend lijkt zich dus door te zetten.     
 
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. Hoewel ik ook vele 
namen van Noord-Brabantse leden tegenkwam, die het dammen niet kunnen missen en in de 
vakantie gewoon zijn doorgegaan met het spelen van toernooien in en vooral buiten onze 
provinciegrenzen. Het persoonlijk Brabants Kampioenschap is ook weer van start gegaan. We 
hebben dit jaar de eerste speeldag reeds vóór de vakantie gehouden, met een ruime coulance 
van onze wedstrijdleider als je die eerste zaterdag verhinderd was. Ik ben heel blij, dat er dit jaar 
weer 30 deelnemers zijn, voorwaar geen slecht resultaat voor zo’n kleine dambond als de onze. 
Maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij. Vooral de personen met een hogere rating dan 1200 zijn 
meer dan welkom! Dit jaar wordt het toernooi op drie plaatsen verspeeld. We zijn begonnen in 
Uden, de volgende twee wedstrijddagen spelen we in Eindhoven en de slotdag wordt in Den 
Bosch gehouden. We hopen, dat dit experiment zal bijdragen in de toekomst om nog meer 
deelnemers hiervoor warm te krijgen. Ties Slagter heeft de Brabantse competitie ook weer rond 
weten te krijgen. De deelnemende verenigingen hebben het speelrooster inmiddels ontvangen en 
is ook gepubliceerd op de site. Daarnaast kunt U weer deelnemen aan de individuele 
bekercompetitie. Tot 29 september kunt U aan Ties opgeven dat U hieraan wilt meedoen. Het zou 
fijn zijn als U hieraan massaal wilt meedoen. Laten we met zijn allen zorgen voor een record 
aantal deelnemers! De eerste ronde vindt plaats op donderdag 10 oktober in Rosmalen bij H.E.D.   
 
Tot slot meld ik U dat ik persoonlijk momenteel nogal in de lappenmand vertoef. Begin april heb ik 
een kunstgebit gekregen, waar ik ontzettend veel problemen mee had. Ik kon er bijna niet mee 
eten. Dit had tot gevolg dat ik bijna 20 kilogram afgevallen was, wat ik weet aan het veel mindere 
eten. Half augustus kreeg ik toch argwaan dat iets anders de oorzaak van mijn gewichtsverlies 
was. Na diverse onderzoeken is deze week gebleken, dat ik uitgezaaide kanker heb. Ik lig nu een 
week in het ziekenhuis en heb eind volgende week een gesprek met de oncoloog. Het ziet er niet 
rooskleurig uit. Ik heb intussen mijn overige bestuursleden op de hoogte gesteld en wij gaan ons 
beraden hoe we dit moeten oplossen. Ik heb in ieder geval gezegd, dat ik met min of meer met 
directe ingang stop met het voorzitterschap. Hoe wij dit als bestuur gaan oplossen weten wij nog 
niet, maar U zult hier te zijner tijd meer over horen. Zolang ik lichamelijk nog in staat ben om te 
dammen, zal ik dit nog wel doen. Maar ook hiervan vrees ik dat er een voortijdig einde aan zal 
komen. Ik meende er goed aan te doen om U maar meteen op de hoogte te stellen van mijn 
situatie. En misschien is er onder U wel iemand, die nu spontaan zegt, kom laat ik het bestuur in 
deze situatie komen versterken. Meldt U zich dan bij onze secretaris.  
 
Ik wens U allen een gezellig en sportief nieuw damseizoen toe en veel leesplezier met dit 
Brabants Damnieuws. Dit ‘Van de voorzitter’ is mijn laatste bijdrage aan het BDN. Ik wens U allen 
het allerbeste en misschien komen wij elkaar binnenkort nog tegen. 
 
Harm van der Veen 
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Het NK sneldammen in Utrecht.  
(door David Riupassa) 

Hierbij een uitgebreider Brabants verslag van het NK sneldammen, 
afgelopen 8juni 2019, nu gezien door de ogen van deelnemer David 
Riupassa. 
Van de Brabantse dammers deden er 6 volwassen en 4 jeugdspelers 
mee. 
Anton van Berkel eindigde vorig jaar bij de 4 besten en was al geplaatst. 
Omdat hij kampioen werd tijdens het laatste Brabants kampioenschap 
mocht Toine Brouwers zijn plaats innemen. Van Brainsport deden mee, 
Oleksandra Chumachenko (welp), Jan Kornilov (aspirant),  Alexei 
Ovsyanko (welp), Tanya-Marie Cnossen (pup) en David Riupassa (B) 
mee terwijl van EAD Adrie van Outheusden (B) en Martien Madou (C) 
aanwezig waren. Van Tilburg waren Herman Lamberts (C) en Yuri 
Derks (welp) present. 
Eerst werden er halve finales gehouden waar men zich bij de beste 8 
moest zien te plaatsen in 6 ronden voor de grote finale. De rest van 
deelnemers kwamen in de één na beste 8 en laatste 8 uit. Waar alleen 
de winnaars een beker kregen. 
 
In de A-groep won Alexander Baljakin de NK-titel vóór Henk Klarenbeek 
2e en Jan van Dijk 3e. Anton van Berkel werd 4e. Toine Brouwers zat in 
de A3-groep en eindigde daar als 2e.  

Bij de dames was Olga Kamychleeva ongenaakbaar vóór Laura Timmermans en werd Nicole de 
Vries verrassend 3e! 
Kampioen in de B werd Raymond van Es. In een nek-aan-nek race won hij in de laatste partij van 
David Riupassa waardoor hij 2e werd.  Op plaats 3 eindigde Arie van Genderen. Adrie van 
Outheusden ook deelnemer uit Brabant werd 6e in de hoogste B-groep. Hij won als enige van 
Raymond Van Es.  
In de C-groep werd Mark Paters winnaar. 
In de C2-groep werd Martien Madou 1e en in de C3-groep 
pakte de 85-jarige Herman Lamberts ook de 1e prijs. Keurig 
gedaan! 
Bij de Welpen werd Oleksandra Chumachenko 2e achter 
kampioen Matteo Boxum en 3e werd Siebe Kortleven. 
Alexei Ovsyanko pakte hier de 4e plaats.  
Jan Kornilov haalde de 1e groep bij de aspiranten nog wel 
maar kon daar geen potten breken en eindigde als 8e. 
Machiel Weistra won alle partijen en werd verdiend 
kampioen. 
Bij de pupillen werd Tanya-Marie Cnossen 5e in de hoogste 
groep. Winnaar werd Roland Kreeft vóór Melvin Koullen 2e 
en Yuri Derks 3e. 

 
 
 
 
De Brabanders deden het niet slecht. Zeven 
kwamen na de halve finale netjes in de 1e 
finalegroep terecht en de drie die in de lagere 
groepen terecht kwamen, wonnen 2x de 1e prijs 
in hun groepen en werd 1x de 2e in zijn groep. 
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Brabants Kampioenschap PNDB 2019. 
Simon Rompa heeft zich om hem moverende redenen teruggetrokken voor het Noord-Brabants 
kampioenschap. 
Ik heb het rooster opnieuw bepaald voor de eerste twee ronden, en met wat puzzelen heb ik de 
wijzigingen miniem weten te houden. Voor degene die de eerste ronden moeste inhalen, zijn er 
geen wijzigingen. Dus gemaakte afspraken hoeven iet opnieuw gemaakt te worden. 
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J A A R V E R G A D E R I N G   P. N. D. B. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het bestuur van de P.N.D.B. nodigt U van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering, welke dit jaar op ZATERDAG 25 MEI 2019 gehouden zal worden 
wederom in het clublokaal van R.D.S.: 

 
DOMMELZICHT  -  Dommelstraat 18  -  5492 DX Sint-Oedenrode 

Telefoon: 0413-478000; Aanvang: 10.00 uur precies.  
[‘Dommelzicht’ ligt naast zwembad 'De Neul' in Sint-Oedenrode] 

 

Iedere damclub, die lid is van de P.N.D.B., wordt verzocht deel te nemen aan deze 
vergadering  door het zenden van tenminste één afgevaardigde. 
(Als een vereniging onverhoopt niet aanwezig kan zijn, zal het bestuur van de 
P.N.D.B. geen boete opleggen;  in dat geval wel graag even afmelden!)   
AGENDA: 

1. Opening 
2. Huldiging voor geleverde prestaties 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B. d.d. 26 mei 

2018 (bijgesloten) 
5. Jaarverslag van de secretaris over 2018 (97e bondsjaar van de P.N.D.B.) 
6. Financieel verslag van de penningmeester over 2018 en de begroting voor 

het jaar 2019.  
7. Verslag kascontrole commissie (Rompa Leder D.A.M. + Dammend Tilburg 

+ Brainsport) 
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie – Rompa Leder D.A.M  

aftredend 
9. Bondsraadzaken 
10. Wedstrijdzaken 
11. Verslag jeugd afgelopen seizoen 
12. Voorstellen van het bestuur: 

Herziening loting systematiek voor de Brabantse beker individueel. 
Herziening plaatsing systematiek voor de Brabant Cup voor 4-tallen. 

13. Bestuursverkiezing * 
14. Rondvraag en sluiting 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  * Toelichting op de bestuursverkiezing. 
De penningmeester (Joop Achterstraat) en de coördinator jeugd (Jasper Daems) 
zijn  aftredend. Joop Achterstraat stelt zich herkiesbaar; Jasper Daems treedt af. 
Wiebe Cnossen is bereid gevonden om de functie van Jasper op zich te nemen. 
Eventuele tegenkandidaten voor deze bestuursfuncties dienen zich tenminste acht 
dagen vóór deze Jaarvergadering te melden bij de secretaris van het bestuur 
overeenkomstig artikel 11.1 van het Huishoudelijk Reglement. 
 

    M.A.M. van Erp, Secretaris PNDB 
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Verslag algemene ledenvergadering 25 mei 2019 
 

1. Opening 

Bij de opening wordt stilgestaan bij de ons ontvallen personen: Ad van der Heijden 

(R.D.S.), Ad Finders (de Schijf), Dré van Hooijdonk (Rompa Leder D.A.M.), Jouke Hottinga 

(Brainsport), Antoon Verwijst (D.O.G.), Berend Boersma (Heijmans Excelsior), Cor Martens 

(Heijmans Excelsior), Jo Frissen (Dammend Tilburg). Daarnaast de vrouw van webmaster 

Henk van der Heijden en de vrouw van voormalig penningmeester Piet van den Broek. 

Aanwezig zijn: Ruud Arts en Jules Martens (E.A.D.), Lambert van Vught (d’Amateurs), Ton 

Sprangers (Rompa Leder D.A.M.), Arno Bloks (D.O.G. Uden), Mies van Berlo (R.D.S.), 

Pieter Wijn (Heijmans Excelsior), Wiebe Cnossen (Brainsport). Het gehele bestuur 

bestaande uit voorzitter Harm van der Veen, secretaris Martien van Erp, penningmeester 

Joop Achterstraat, wedstrijdleider Ties Slagter en jeugdleider Jasper Daems. 

 

2. Huldiging voor geleverde prestaties 

De volgende kampioenen worden gehuldigd voor hun geleverde prestaties van afgelopen 

jaar: Sneldammen jeugd: benjamins: Daniil Ubachs (Brainsport), welpen: Oleksandra 

Chumachenko (Brainsport), pupillen: Casper Derks (Rompa Leder D.A.M.), aspiranten: 

Mirte Verheijen (Rompa Leder D.A.M.), Zhu Dan Zhu (D.O.G. Uden), regulier 

kampioenschap benjamins: Alexey Isupov. Schooldammen welpen: J.J. Anspachschool 

(Dongen), pupillen: Heilig Hartschool (Dongen). Senioren sneldammen: Categorie D: Yuri 

Derks (Rompa Leder D.A.M.), categorie C: Martien Madou (E.A.D.), categorie B: Adrie van 

Outheusden (E.A.D.), categorie A: Anton van Berkel (Dammend Tilburg), VOS-toernooi: 

R.D.S. 1, Brabant Cup: Dammend Tilburg 1, Individueel bekertoernooi: Pieter Wijn 

(Heijmans Excelsior), kampioen 1e klasse: Rompa Leder D.A.M., hoofdklasse: Heijmans 

Excelsior 1, regulier kampioenschap, categorie D: Lev Gilevich (Brainsport), categorie C: 

Jan Kornilov (Brainsport), categorie B: Luud Ector (R.D.S.) en categorie A: Frank Teer 

(Heijmans Excelsior). 

Nog te maken: jeugddiploma teams: Rompa Leder D.A.M. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Afmeldingen voor deze vergadering zijn binnengekomen van H.S.D.V. en de Schijf. 

Afwezig zonder kennisgeving zijn de Variant en Dammend Tilburg.   

De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van bondsonderscheidingen is primair een 

taak van de clubs. Pieter Wijn merkt op dat het KNDB-archief van voor 1978 verloren is 

gegaan en vraagt of het archief van Jo Peeters nog wel aanwezig is. Dit (papieren) archief 

is momenteel opgeslagen bij van Piet van Erp maar wordt verder niet actief beheerd.  

Er is een bericht van de KNDB binnengekomen over de Bondsraadverkiezingen, er zijn 19 

kandidaten en 15 plaatsen. Voor Brabant zijn Wiebe Cnossen, Theo van den Hoek en 

Frans de Jonge gekozen. 

Daarnaast is er een mailing binnengekomen vanuit de KNDB om een regio coördinator aan 

te stellen. De functie van deze persoon is om verenigingen in de regio te ondersteunen om 

allerlei activiteiten te ontplooien en verenigingen te laten groeien. De mailing zal worden 

doorgestuurd naar alle verenigingen. Wiebe merkt op dat de coördinator met name de 

vitaliteit van alle verenigingen wil ondersteunen, ook gemeenten hechten groot belang aan 

vitaliteit dus mocht je steun van je gemeente willen dan is het ook van belang om aan te 

sluiten. 
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4. Notulen van de ALV van 26 mei 2018 

Jasper had zichzelf vergeten toe te voegen bij de aanwezigen. Verder wordt het verslag 

zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag secretaris over 2018 

Het verslag is rondgestuurd aan alle verenigingen. 

Vorig jaar was na een jarenlange daling eindelijk een stijging van het ledenaantal te 

melden, deze stijging heeft zich afgelopen jaar doorgezet, hopelijk kan deze stijgende lijn 

voor langere tijd worden doorgezet.  

Vriendelijk verzoek aan alle verenigingen namens webmaster plus uitgever Brabants 

Damnieuws Henk van der Heijden om stukjes aan te leveren voor zowel op de site als 

Brabants Damnieuws.  

 

6. Financieel verslag 

Het eigen vermogen is gestegen tot 3400 Euro, terwijl de jaaromzet zo’n 2000 Euro is. Er is 

dus voldoende geld aanwezig om initiatieven met name wat betreft jeugd financieel te 

ondersteunen. De begrote kosten voor jeugd zijn ook niet gedeclareerd, wat ook aangeeft 

dat de clubs het jeugddammen juist ondersteunen en graag de kosten zelf op zich nemen 

om een toernooi te organiseren. 

Pieter Wijn en Ton Sprangers merken op dat geld geen beperkende factor mag zijn om 

jeugdactiviteiten te ontplooien. Ton oppert dat wellicht 5 sets per vereniging ter beschikking 

kunnen worden gesteld zodat ze geïnteresseerden dit mee kunnen geven, waarbij kader 

niet eens per se aanwezig hoeft te zijn.   

Over de begroting heeft Pieter de vraag waar de post bondsonderscheidingen vandaan 

komt. De Brabantse Bond betaalt de kosten van de bondsonderscheidingen (speldjes). 

Wiebe heeft de vraag of de PNDB risico loopt in het geval een vereniging geen geld zou 

hebben om de contributie te betalen. De Brabantse bond is echter puur doorgeefluik en het 

risico ligt bij de vereniging. Joop merkt op dat er binnen de Brabantse damwereld een 

goede betaalcultuur is en er eigenlijk nooit problemen zijn. 

 

7. Verslag kascontrole commissie 

Er is kascontrole gedaan door fysiek Simon Rompa (Rompa Leder D.A.M.) en Menno 

Hottinga (Brainsport) en digitaal door Koos van Amerongen (Dammend Tilburg). Alle drie 

de leden van de kascontrolecommissie stellen voor om het bestuur decharge te verlenen 

omdat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. 

 

8. Benoeming nieuwe kascontrole 

Rompa Leder D.A.M. is aftredend en R.D.S. wordt toegevoegd aan de 

kascontrolecommissie samen met Dammend Tilburg en Brainsport. 

 

9. Bondsraadzaken 

De commissie wedstrijdzaken gaat op zich nemen om uit te zoeken waarom veel teams de 

eerste ronde niet volledig op kwamen dagen bij de Nationale Competitie. 

Er heeft een wijziging plaatsgevonden om de Bondsraad met ingang van de nieuwe 

Bondsraad te verlagen tot 15 leden. Alle actieve leden kunnen voortaan hun stem 

uitbrengen via hun vereniging bij de Bondsraadverkiezingen.  
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Er is besloten om de Bondsraad zelf zorg te laten dragen voor opvulling van haar 

commissies, voorheen gebeurde dit door het KNDB bestuur. Arie van der Stoep is 

benoemd tot lid van verdienste.  

 

10. Wedstrijdzaken 

Ties meldt dat de competities goed verlopen zijn, enig puntje van kritiek is dat er slechts 4 

verenigingen waren voor het VOS-toernooi. Mocht er komend jaar weer zo weinig animo 

zijn dan zal het niet gehouden worden. Ton merkt op dat er inderdaad een minimum van 4 

teams moet zijn omdat het wel extra body geeft aan de finale van de Brabant Cup. 

Bedoeling is dat alle teams die aan de Brabant Cup meedoen en afvallen ook automatisch 

meedoen aan het VOS-toernooi. 

Het Brabants Kampioenschap zal dit jaar plaatsvinden met ook al 1 zaterdag voor de 

zomervakantie. Oproep namens Ties om de leden nogmaals op te roepen deel te nemen. 

Pieter en Ton roepen op met name data voor het individuele bekertoernooi ook strak vooraf 

te plannen zodat mensen het in kunnen plannen in hun agenda, waardoor mensen 

makkelijker mee kunnen doen. Het bestuur omarmt dit verzoek om vooraf de kalender vast 

te stellen. 

Komende week zullen de uitnodigingen voor de komende competitie worden rondgestuurd. 

Lambert merkt op dat d’Amateurs komend seizoen niet in de Huif zal spelen maar in het 

gemeentehuis.  

 

11. Verslag jeugd afgelopen seizoen 

Wiebe heeft het jeugdverslag gemaakt. 2018 is het jaar van de definitieve doorbraak van de 

Brabantse jeugd. Bij de welpen werd de jeugd kampioen bij de Nationale damdag en de 

pupillen werden tweede! Er waren 2 Nederlandse kampioenen individueel. Ook het NK 

clubteams was succesvol. Eveneens een groot succes was het Ton van den Elzen 

jeugdtoernooi, waarbij jeugd vanuit heel Brabant aanwezig was. In januari deden maar liefst 

41 jeugdspelers mee bij het BK benjamins en het BK clubteams. Ook in 2019 zijn er alweer 

2 nationale jeugdkampioenen geweest. De jeugd staat er zeker goed voor en met de 

initiatieven van het begin van de vergadering erbij biedt hoop voor de toekomst. 

 

12. Bestuursvoorstellen 

Het voorstel voor de individuele bekercompetitie is dat er na 1 ronde een handig aantal 

aanwezig is om de bekercompetitie via knockout tot een finale te laten komen. In het 

verleden hadden alle verliezers ook de kans om te worden terug geloot, voorstel is om de 

remisespelers terug te loten en indien nodig krijgen verliezers ook de kans om terug geloot 

te worden. Geluid namens tweede plaats winnaar Friso van Zutphen is dat hij zelf blij was 

de finale te verliezen omdat hij eigenlijk de eerste ronde al verloren had en werd terug 

geloot. Ton oppert om een tussenronde in te voeren waarbij de spelers die door gaan na de 

eerste ronde mogelijk worden vrijgeloot en de spelers die niet worden vrijgeloot een 

tussenronde spelen om tot een mooi aantal te komen voor ronde 3. Mies merkt op om pas 

te loten zodra alle wedstrijden gespeeld zijn. Er wordt gestemd voor een tussenronde en 

geen terug loting (alleen bij hoge uitzondering als er al bijna een gunstig aantal is na 1 

ronde). Door middel van stemming is bepaald dat in het geval van terug loting er zal 

worden terug geloot waarbij remisespelers voorrang hebben. 
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Voor de Brabant Cup is het voorstel om voor de halve finale een gewogen loting te laten 

plaatsvinden. Uiteindelijk is besloten om alles vrij te loten, dus bij binnenkomst loten teams 

pas hun nummer in welke poule ze komen.   

13. Bestuursverkiezing 

Vorig jaar is Joop tussentijds verkozen als penningmeester. Daarom is hij dit jaar aftredend 

en herkiesbaar. Jasper is ook aftredend en beoogd opvolger is Wiebe Cnossen. Met beide 

kandidaten wordt ingestemd. De voorzitter neemt hierna op passende wijze afscheid van 

Jasper Daems, die maar liefst 14 jaar bestuurslid is geweest en als blijk van waardering 

wordt hem een cadeaubon en een fraaie bos bloemen aangeboden. 

  

14. Rondvraag en sluiting 

Harm sluit om 12.00u de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng. 

 

Nieuwe functie in de damwereld:  

regiocoördinatoren gezocht. 
Besproken op de Algemene leden vergadering PNDB 

Het KNDB regioplan heeft een goede organisatie nodig om de kans van slagen te 

vergroten. In dit document worden hoofdpunten beschreven om dit plan een stevige 
basis te geven.   

 Doel Het doel voor een regioplan is het promoten en werven van jeugdspelers voor 

verschillende (nieuwe) jeugdverenigingen in de regio/provincie die een actief 
jeugdbeleid (willen) uitvoeren. Dit om zowel de kwaliteit als de kwantiteit in de regio 

te verbeteren.   
 Schets  

 A. X-aantal (jeugd)clubs in de omgeving voorzien van een actief jeugdbeleid in 
samenwerking met bonden, clubs, jeugdleiders/trainers e.d.    

 B. ICT-voorzieningen optimaliseren.   
 1. Multifunctionele website voor de regio  

     a. Doorlopende communicatie  
     b. Damkalender  

     c. Toernooien  
     d. Trainingsmateriaal  

     e. Actief/passief  
     f. Interactief: competities/online-trainen of spelen  

 2. Alle jeugddamclubs een actieve website  

C. Kader/Opleiding  
 1. Opleiden van trainers  

 2. Ouders meer betrekken bij de club/organisatie  
 3. Opleiding en (les)materiaal jeugdclub Plan Coördinator Elk regioplan dient een 

regio-coördinator te hebben. Een regio-coördinator zorgt voor het uitvoeren, 
controleren en continuïteit van het regioplan. De coördinator wordt bijgestaan door 

een supervisor (ervaringsdeskundige regioplan).   
  

Globale aanpak   
 

Takenpakket  
1. Coördineren  

2. Opdracht geven en nemen  
3. Maatwerk per regio/club   
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4. Prioriteiten per regio/club   
5. Inventarisatie regio/club in kaart brengen  

6. Adviseren  
7. Evalueren  

II. Organisatie Regioplan - Structuur  
 Samenstellers:  Zainal Palmans & Jan Ekke de Vries | 2017  

Aanpak  
1. Inventariseren per club door coördinator (oriënterend gesprek)  

2. Werkgroep per club samenstellen met coördinator  

3. Kennismanagement  
4. Implementeren van ‘Concept Hoogeveen’   

5. Tijdsplan uitschrijven  
6. Maatwerk uitschrijven  

7. Per kwartaal evalueren en meedenken, coördineren en ondersteunen per 
werkgroep.   

8. Samenwerken met jeugdleiders (hoofdwerkgroep) Overige - Communicatie / 
samenwerkingen zoeken  - Topsport  - Breedtesport  - Opzetten/organiseren 

activiteiten/evenementen  
Overige  

- Communicatie / samenwerkingen zoeken   
- Topsport   

- Breedtesport   
- Opzetten/organiseren activiteiten/evenementen 

Competentieprofiel Coördinator Initiatief Probeer zelf mogelijkheden te 

onderzoeken of uitproberen. Niet afwachten op anderen, maar juist proactief 
handelen.   

Flexibel Het is mogelijk om je gemakkelijk te kunnen aanpassen aan veranderde 
werkwijze, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleid, omgeving en 

gedragingen van anderen.   
Reflectie Zelf kunnen stilstaan bij procesveranderingen en beslissingen die je maakt 

en kijken naar de verbeteringen die moeten worden doorgevoerd.  Opbouwen en 
onderhouden Je bent in staat om relaties en netwerken te kunnen opbouwen en 

onderhouden om zo de doelen te kunnen halen.  
Overtuigen Het is heel belangrijk om mensen te kunnen overtuigen van het juiste 

beleidsplan of een vernieuwende aanpak.   
Strategische visie Belangrijk is om vraagstukken en oplossingen in een lang 

tijdsboog te kunnen plaatsen. Ontwikkelen van een toekomstgerichte visie op basis 
van een 2-5 jarig plan.   

Analyse Adequaat herkennen en oplossen van problemen. Het is nodig om een 

vraagstelling te ontleden, verbanden te leggen en trekken van conclusies.  
Kennis Op de hoogte zijn van de huidige ontwikkelingen of andere 

omgevingsfactoren en dit benutten om doelstellingen te halen.   
Toelichting Daarnaast wordt er gekeken naar:  
→ Motivatie: ben je in staat om gemotiveerd voor een langer termijn een club te 

helpen en daarmee relaties op te bouwen en ontwikkelen.   
→ Intelligentie: Heb je de juiste intelligentie om maatwerk te leveren en 

doelstellingen te halen.   
→ Vaardigheden: Beschik je over de vaardigheden en ervaring om het beleid uit te 

voeren.   
→ Persoonlijkheid: Beschik je over de juiste persoonlijkheid om te werken aan 

ontwikkeling van de competenties. 
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¹ VO = Verenigingsondersteuning 
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Wil je meer weten over dit onderwerp, meld je dan bij de secretaris van de 

PNDB. Martien van Erp. Die kan alle stukken hierover doorsturen. 

 

 

35e Open Nijmeegse Damkampioenschap: 21 t/m 27 juli 2019 
 

 
 

Nijmegen Open 2019 (21 t/m 27 juli)      (door Jules Martens) 
Door in de laatste ronde, met de nodige medewerking, te winnen ziet het eindresultaat er 
acceptabel uit. Wel veel fouten over en weer.  

Ik speelde tegen 2 zeer jeugdige Russen en 1 jeugdige Russin alwaar ik vorig jaar ook al 
tegen speelde (1-1). 
 

Partij 1  Ratan Ganeshie (907) - Jules 1-1                                21-07-2019 
 

Ratan gaf toe dat hij met 47-41 speelde op de damzet na  
5-10?? Het werd vanaf nu lastig spelen voor hem. 
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 In diagram 2 heeft wit, op 24-29, 43-39 gespeeld, 

Ik had nu doorbraak naar dam kunnen nemen. Niet gezien. Wel deed ik 
29-33 38x29 23x43 48x39 met 12-17 als vervolg, maar de doorbraak 
via 19-23 28x19 13x24 30x19  

15-20 25x14 3-9 14x3 18-23 19x28 8-13 3x17 11x44 heb ik gemist.  
 

 
 
 

 
 Vanuit diagram 3 kan zwart op twee manieren dam halen.  

Ik nam de beste dam middels 23-28 32x12 8x17!! 27x18 17-22 18x27 
21x32 37x28 26x46. Toch liet ik dit nog remise lopen. 

Twee missers in een wedstrijd derhalve. 

 

Partij 2 Michel Stempher (1370) – Jules  2-0.                           22-07-2019 
 

Na 8-13 was het snel gedaan. Ik overwoog 12-18 en 15-20. Beide 
geven een gelijkwaardige stand. Nu kwam 28-22 17x37 26x8 

13x2 31x42 6-11 27-22 11-17 22x11 16x7 met het dodelijke 
38-32.   

 
 

 
Partij 3 Jules – Aital Vinokurov (geschatte rating 900) 2-0     22-07-2019 

 
7-11?? kost zwart een schijf door 30-24 19x30 (nog de beste) 

35x33. Na 29x20 komt zwart op twee schijven verlies door de Coup 
Philippe: 27-22 18x27 32x21 16x27 34-30 25x34 40x16. In de partij 

volgde later nog een een-om-drie naar dam. 

 
 

 
Partij 4 Denis Karataev (geschatte rating 966) - Jules 2-0      23-07-2019 
 
Enkele zetten voor de diagramstand dacht ik niet uit de KVO te  kunnen ruilen, wat wel zo 

was. Nu kwamen er problemen. 

 
Hier speelde ik 18-23 en dacht dat ik na 49-44 een schijf zou moeten 

inleveren via 35-30 enz. Maar vanuit het diagram zou na 49-44 spectaculair 
volgen: 14-20 25x14 19x10 28x30 15-20 33x4 13-18 4x22 17x37 26x17 

12x45.  
In Diagram 1.          de partij komt wit met 39-34.  
Vanuit diagram 2 ruil ik terug via 18-22 27x18 23x12, om weer tempo’s 

te hebben, maar 8-13 had ook gekund. 
A. Op 43-39 komt dan 18-22 27x20!! 21-27 32x12 

23x45. Mogelijk vervolg: 31-27 29x38 20x29 45-50 12-7 11x2  
48-43 38x49 29-24 49x21 26x17 50x11 24x13. 

B. Op 48-42 ook 18-22 27x20 21-27 32x12 23x32 

38x27 29x49 20x29 49x3.  
Na de terugruil naar 12 kwam 43-39 21-27 31x22 en 16-21?? 

Hierna gaat het snel bergafwaarts. Na 19-23 enz. had ik remisekansen. 
Diagram 2. 
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Partij 5 Jules - Jacques Brouns (1054) 1-1                                 23-07-2019 
Jacques speelde 9 van de 10 partijen remise. Hier zat ik ook bij. 

 
Partij 6 Jules-Marianna Fedorova (geschatte rating 968) 2-0 24-07-2019 

Op 36-31 zag ik een kansje komen. Het gewenste werd ook gespeeld: 21-
26 41-36 26x37 32x41 en 17-21?. Na het offer 27-22 18x27 kwam de 

dwangzet 29-23 met het verplichte 9-14.  
Nu 23-18 13x22 28x26 met kans op schijfwinst. Na 19-23 41-37 14-19 

werd de schijf opgeraapt met 26-21. Zwart speelde nu 8-13? Dit oprapen 
had echter niet mogen gebeuren, daar zwart een redding heeft in 27-31 
36x27* 24-29 33x2 23-29 34x23 20-24 2x30 25x41 met remise. Zwart 

heeft hierna nog een makkelijke remise laten lopen en ik een zeer 
makkelijke winst. Einde goed alles goed. Het resultaat komt in de boeken. 

 Partij 7 Jean van Ingen (1084)-Jules 2-0    25-07-2019.  

Vanuit het diagram volgde 24-29?? Sinds dammersheugenis speel ik 
KVO en hier zeg ik tegen mijn tegenstander: ‘Dit is mijn enige zet, 

dus vooruit maar. ’ Jean had een klokuur bedenktijd gebruikt en ik 

vijf minuten. Te vertrouwt met het zaakje. Wat een blunder. Pas 
daags erna kwam ik er, bij nog eens naspelen, achter dat vanuit het 

damplaatje gewoon 17-22 mag. Men zie: 17-22 26x17 24-29 33x24 
20x29 39-33 14-20 33x24 20x29 46-41 22x33 43-39 11x22 39x17 

7-11 44-39 11x22. De donderdagmiddag staat bekend als de blundermiddag. Nou, ik 
begon ‘s morgens al.  33x24 20x29 39-34 29x40 30-24 19x30 28x10 9-14 

25x45 14x5 43-39 7-12 49-43 18-23 46-41 5-10. Hier zei Jean dat ik een 
combinatie had kunnen nemen naar veld 40. Ik zag het niet. De oplossing: 23-28 

32x23 21x32 38x27 17-21 26x17 12x32 37x28 13-19 23x14 3-9 14x12 11-17 12x21 
16x40 45x34.  

 
Diagram 2.Mijn laatste hoop was gevestigd op 28-22 17x28 26x17? 

11x22 33-29 24x33 38x29 23x34 32x12 34-40!! 27x20 40x47. Wit 
doorzag dat dit fout was. 

Na 27-22, x, x22 en 14-20 kwam 33-29, x, x30 en was het 

gedaan. 
 

 
Diagram 2. 

 
Partij 8 Jules – Mara Langeveld (954) 1-1             25-07-2019 

In deze voor mij verloren stand, speelde Mara de twee-om-twee 23-
28 33x22 24-29 34x23 19x17. Het liep hierna snel remise, maar als 

zij 15-20!! had gespeeld is er weinig voor mij meer te halen.  
 

 
 

 
 

Partij 9 Jules  -Wim Koopman (1068) 1-1                                26-07-2019 
Na een half-open-klassieke partij bood ik na de 40e zet remise aan. 
In een betere stand voor Wim. Hij accepteerde desondanks mijn aanbod. 
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Partij 10 Ties Slagter – Jules 0-2                                               27-07-2019 
 

12-17?? Na 11-17 is er niets aan de hand voor zwart. 
37-32??  Beiden overzien we de winnende combinatie 35-30 24x35 33x24 
19x30 38-32 15x24 28-22 17x28 32x14.  

17-21 42-37 18-23 27-22 21-26 22-17 (winst is 32-27 23x41 
22-18 13x31 35-30 24x35 33x4 15x24 4x47) 11x22 28x17 16-21 

17-12 (Ook kan 45-40 21x12 40-34 29x40 20x7 40-45 7-1 45-50 
1-18 13x22 39-34 50x28 32x12) 8x17 37-31 26x28 33x11 21-27 

11-7?? (Bij 11-6 27-31 6-1 31-36 1-6 36-41 loopt het wel remise) 9-14 20x18 

23x1 15-20 39-34 29-33 38x29 24x33 enz. met winst. Wat een mazzel!! 

 
 (Partij) Problematiek (HH12) Henk van der Heijden 

 

        
Dia.1 6x6, HvdH Oss   Dia. 2 8x8,            Dia 3 8x8  
In deze 6x6 slaat wit toe.                I. Randel     A Grevenaars 
In 6 zetten is het pleit 
beslecht. 

 

 
 
 

Hans Bomgaars uit Dinteloord is vanwege zijn 
25-jarig lidmaatschap bij damvereniging  
De Variant uit Oudenbosch gehuldigd.  
Hij ontving uit handen van de voorzitter  
van De Variant een exclusieve damtegel. 
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HED SPEELSTER VIKTORIYA MOTRICHKO 2E OP WORLDCUP 
ROTTERDAM 
Viktoriya Motrichko heeft een uniek resultaat bereikt door in het world cup toernooi 
Rotterdam een tweede plaats te veroveren te midden van een grote groep 
internationaal grootmeesters. Met goede remises tegen de grootmeesters Georgiev, 
Groenendijk, Macodou Ndiaye en Zhou Wei en 4 overwinningen bleef ze 
ongeslagen en eindigde evenals een groep van 5 andere spelers op 13 uit 9. 
Macodou was nummer 1 op weerstandspunten en Viktoriya nummer 2, voor 
topgrootmeesters als Heusdens, Getmanski, Valneris, Sipma, Georgiev, Samb, 
Groenendijk, IJzendoorn !! 
Viktoriya is de eerste vrouw die ooit een podiumplaats heeft veroverd in een 
world cup toernooi !! 
 

De dames komen eraan… wat, ze zijn er al. 
(aangegeven door Frank Reijkers) 

Ik had het laatst met je over een mooi damstandje van de hand  
van Victoriya Motrichko.   Nou, hieronder kun je het zien. 

 

Voor het afgelopen WK dames in Jakoetsk hebben ze de damsters geïnterviewd. 
Daar kwam Victoriya Motrichko met deze compositie die ze heel mooi vond.                                                     

                    
Na de drie zetten, 36-31 27x36, 38-32….  is het altijd uit. Mooi….. 
 

 
 

DOG heeft een nieuwe wedstrijdleider, en wel Geert Hendricks. 
Hageheld 21,  5345 ER Oss,  Tel. 06-2916 4586 
 

Dammend Tilburg heeft een nieuwe secretaris, en wel Frank Swagemakers. 

Regge 90,  5032 RG Tilburg,  Tel. (013) 5710794 
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MTB Open Dutch Championship Hoogeveen 2019 
 

MF * Nick ( 20 jaar jong ) wint het MTB Open Toernooi , met deelname van liefs 7 GMI's ( Rating Nick 2186 ) . 

1.  Nick Waterink MF  Nederland  
2.  NDiaga Samb GMI  Senegal  
3.  Damien Aligna Messinga MI Kameroen  
4.  Macodou NDiaye GMI  Senegal  

--------------------------------------------------- 
Sneldammen EAD, een fragment. 

 
 

 
 

Brabantse clubcompetitie 2019-2020 
Er zijn wat wijzigingen in het competitieschema voor beide klassen: 
Omdat de clubavond van Dammend Tilburg van donderdag naar vrijdag gaat 
     Hoofdklasse: 
do 26-9-2019 Dammend Tilburg 1 - DOG Uden 1  --> vr 27-9-2019 
do   9-1-2020 Dammend Tilburg 1 - RDS 1  --> vr 10-1-2020 
    1e klasse: 
do   3-10-2019 Dammend Tilburg 2 - Rompa Leder/D.A.M. --> vr 4-10-2019 
do 16-01-2020 Dammend Tilburg 2 - HED 3  --> vr 17-01-2020 
do 20-02-2020 Dammend Tilburg 2 - DOG Uden 2  --> vr 21-02-2020 
    En omdat de verhouding thuis/uit zoek was voor Rompa Leder/D.A.M. en HED 3: 
ma 9-03-2020 Rompa Leder/D.A.M. - HED 3 --> do 12-03-2020 HED 3 - Rompa Leder/D.A.M. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftoernooibase.kndb.nl%2Fopvraag%2Fdetailsper.php%3Ftaal%26kl%3D23%26se%3D20%26Nr%3D8789%26Id%3D8527%26sortbui%3D1%26rattab%3Dr101%26fbclid%3DIwAR1vZASSWq4P0q19BnEpnZ50D-9YFofdwdqtrxBOR2ITlg_KVgqTTvQh8IQ&h=AT0lITf62FBAGCAgyhRtbeznRaR3y2w0_U5vy0PcgprRJG4ZaPKQQFieh1jn6LAQ1xQPEOHUusDtgk6d7F4VCEbW0LGvhguBVBXs3cpVFeaZ9fyXjBg_SIOFjlI_vpH2zy7VnmhGQLlqRDY5VLz9S5hXNEn1t2IH-Q0
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal&kl=23&se=20&Nr=2818&Id=8527&sortbui=1&rattab=r101&fbclid=IwAR3q4L7E5_RJGGhRBIAluScH5i4FEEsjOPbQMm2tU-TMTeNhY05tf17wvxw
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal&kl=23&se=20&Nr=4778&Id=8527&sortbui=1&rattab=r101&fbclid=IwAR2gqGjMJPfSWcGD9Rc3wtRYcXGVrYc4GUbsZ8tTXOwUvj-Vwk03erZmthc
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal&kl=23&se=20&Nr=2815&Id=8527&sortbui=1&rattab=r101&fbclid=IwAR37JI9yohItQ9ddEiXDdYPj0WGz2-prjBg-olZmLGZlh4yxrn64WYiJrs0
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Eerste klasse 

  
 
Hoofdklasse 
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Brabantse clubcompetitie Teams   opgave eerste klasse 
 

 
 
 
 
Brabantse clubcompetitie Teams   Hoofd klasse 
 

 
 

    Zwart wint…! 



  

- 26 - 

 

Bekercompetitie 
Het komende seizoen 2019-2020 organiseert de PNDB weer een individuele bekercompetitie. 
# Omdat Pieter Wijn de vorige editie won, wordt de 1e ronde wordt gespeeld op donderdag 10 
oktober 2019 bij Heijmans Excelsior in Rosmalen.  

SCC De Biechten 
Vincent van Goghlaan 1 

5246 GA Hintham 
Volgens een voorlopige planning worden de volgende rondes gespeeld in de weken van: 
14 november 2019 
12 december 2019 
30 januari 2020 
27 februari 2020, en 
26 maart 2020 
Per ronde wordt bepaald waar, afhankelijk van het hoogste aantal deelnemers van een club, de 
volgende ronde wordt gespeeld. 
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 2019, 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.  

Na de eerste ronde kan het zijn, dat er, om op 32 spelers uit te komen, enige spelers terug-geloot 
moeten worden. Hier komen, bij besluit op de laatste Algemene Ledenvergadering van de PNDB, 
geen spelers voor in aanmerking, die hun wedstrijd verloren hebben. Dus enkel spelers, die 
uitgeschakeld werden, omdat zij hun wedstrijd remise speelden, en de hoogste rating hadden, en 
eventueel verloren hebben bij het hieruit voortvloeiende sneldammen. 
De speeltijd gedurende het toernooi bedraagt 40 minuten + 1 minuut per zet. 
De eventuele beslissende snel-dampartij heeft een speeltempo van 5 minuten plus 2 seconden 
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. 
Inschrijven voor het individueel bekertoernooi kan vanaf nu via mail bij de wedstrijdleider Ties 
Slagter ties.slagter@gmail.com. 
De inschrijving sluit op zondag 29 september 2020 .  
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 website van de PNDB. 
 
Met vriendelijke groet,  Ties Slagter   
Wedstrijdleider PNDB   ties.slagter@gmail.com 

mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:ties.slagter@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. Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, 5042 PZ Tilburg. Tel: (013) 5900808 

   Secr.: F. Swagemakers, Regge 90, 5032 RG Tilburg.   Tel: (013) 5710794 

 
 
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. 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. 
 
Dia. 1. 1. 37-31 26x37  2. 19-13 08x30  3. 29-24 30x19  4. 23x03 32x23  5. 03x42 23-28  6. 42-38.. 
 
Dia. 2. 1. 32-28 25x34  2. 26-21 39x50  3. 28-23 50x38  4. 23x03 16x27  5. 03x16.. 
   
Dia. 3. 1. 22-18 13x31  2. 32-27 31x22  3. 35-30 24x44  4. 33x04 16x27  5. 38-32 27x38  6. 04x03..  
 

 

 

Boeken 

 
Er is een nieuw boek, PC Blues deel 55: “Keep on Running”,  
geschreven door Christiaan Piens uit België 
https://www.dropbox.com/.../PC%20Blues%20deel%2055%20-%20Keep... 

 

 

 
Nieuw boek Jules Martens verschenen 
 

 

In juni verschenen deel 2 over de KVO. 
Titel: De KVO, een boeiend 
spelsysteem 
Auteur: Jules Martens 

https://www.dropbox.com/.../PC%20Blues%20deel%2055%20-%20Keep
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Het boek handelt over theorie, partijanalyses, partijfragmenten en combinaties in de 
KVO, gespeeld door zowel internationale grootmeesters en  meesters als gewone 
dammers. De geleverde commentaren bij de analyses en partijfragmenten zijn van 
gerenommeerde dammers  (zoals T. Sijbrands  (de Volkskrant, Het Damspel),       
H. Wiersma  (De Telegraaf), R. Clerc (Het Damspel)) en andere damcolumnisten.  

Soms ingekort en/of gecorrigeerd door mij  (lees FLITS). 
Het betreft hier alles wat ik heb kunnen vinden van de KVO tot juni 2019.  
Ook mijn, sinds 2006 gespeelde KVO- partijen / fragmenten en/of combinaties, heb ik, 
mits interessant genoeg opgenomen (totaal 58) met eigen commentaar en weer 
gecontroleerd met FLITS.  
 Overigens: niets uit deel 1 is opgenomen in deel 2. 
Inhoud 
In deel 2 ‘De KVO, een boeiend spelsysteem’  komt het volgende aan bod: 
13 openingscombinaties 
20  partijanalyses 
65 ( uitgebreide) partijfragmenten 
356 KVO- combinaties 
Totaal 518 diagrammen!! (allemaal in kleur) 
Het boek bestellen  
‘De KVO, een boeiend spelsysteem’ kost €20 + €3,50 verzendkosten. Het is een A4- 
formaat boek en beslaat 133 pagina‘s. Een bindstrip zorgt ervoor dat ook dit boek 
‘strak in het pak’ zit. De voorkant is in kleur. Zie foto hierboven. 
Men kan een exemplaar bekomen door het bedrag over te maken naar: 
Jules Martens  
Mercuriusstraat 40 5721 BG Asten  
Rabobank: NL31 RABO 0103627022  
Vermeld bij ‘omschrijving’: naam, adres, postcode en woonplaats. 
Bij sommige (elektronische) overschrijvingsmethoden is het adres namelijk niet 
zichtbaar.  
e-mailadres: j.martens03@chello.nl 

PS, wil je beide delen bestellen voor €30,- + €3,50 verzendkosten dan kan dit op 
dezelfde manier. 

 

Uniek boek over de kunst en het dammen 

Wat was naast minnekozen het geliefdste tijdverdrijf van de middeleeuwse ridders en hun dames, 
en wat was het grote Europese bordspel in alle eeuwen nadien? Schaken, zegt de literatuur. Nee, 
tot de 19eeeuw was dat toch echt dammen! 

Twee Nederlanders bewijzen het in de baanbrekende Iconography of draughts die eind 
augustus verschijnt en is gepresenteerd in het Fischerhuis Ede op 31 augustus. 

Wim van Mourik, clubdammer, is de hoofdauteur. Hij traceerde in een halve eeuw maar liefst zo’n 
3.000 schilderijen en tekeningen met het damspel als onderwerp. De reproducties in het boek 
laten overtuigend zien hoezeer personen uit Europa’s betere kringen, waaronder koningshuizen 

mailto:j.martens03@chello.nl
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en adellijke families, verslingerd waren aan het damspel. En dat niet alleen, dammen was voor 
hen een statussymbool. 

Dr. Arie van der Stoep, Internationaal Grootmeester in het componeren van damproblemen, 
promoveerde als linguïst op een dam- en schaakonderwerp: hij analyseerde het jargon van 
spelers van bordspel, waaronder dammen en schaken, uit het nabije en verre verleden. Hij tekent 
voor de geïllustreerde Historische Inleiding, neerslag van bijna een halve eeuw historisch 
onderzoek. Met opmerkelijke bevindingen: het schaakspel kan in de 6e eeuw zijn promotie hebben 
overgenomen van het oudere damspel, en het schaakspel werd met zekerheid in de 15e en de 
18e eeuw op fundamentele wijze door het damspel beïnvloed. Verder legt hij mechanismen bloot 
achter het proces dat begin 20e eeuw leidde tot het sociologische vooroordeel dat schaken het 
grootste bordspel is dat de mensheid voortbracht, veel rijker en dieper dan bijvoorbeeld het 
damspel. 

Genderstudies 

De verzameling schilderijen en tekeningen van onbekende en bekende kunstenaars bevestigt niet 
alleen Van der Stoeps onderzoeksresultaten maar vult ze ook aan: het damspel blijkt, en dat is de 
zoveelste verrassing, in het verleden ook een tijdpassering van vrouwen uit de hogere kringen van 
Europa te zijn geweest. De Duitse keurprinses Karoline bijvoorbeeld nam het bij een bezoek aan 
de prins en prinses Von Hessen op tegen de gastvrouw. Vrouwen blijken echter ook veelvuldig de 
damdegens met mannen te hebben gekruist. Deze vrouwelijke activiteit was volkomen onbekend, 
en daarmee levert het boek ook een bijdrage aan genderstudies. 

Van Mourik presenteert de selectie ‒zo’n 300 platen– uit zijn collectie chronologisch, wat een 
ontwikkeling zichtbaar maakt: zijn de dammers op de middeleeuwse miniaturen 
vertegenwoordigers van hogere maatschappelijke geledingen, naarmate de tijd vordert zitten er 
steeds vaker “gewone” spelers en speelsters achter het dambord. De spelende mens blijft echter 
zichzelf: in 1283 vangt de kunstenaar dezelfde concentratie, spanning, teleurstelling en triomf als 
acht eeuwen later. 

Van varkenshoeder tot Koning, ze damden 

De Historische Inleiding en de Iconografie leveren een bijdrage aan onze kennis van het verleden: 
de gehele samenleving damde, van koopman tot prinses, van analfabete varkenshoeder tot 
koning. En de verhalen over dat populaire schaakspel? Vergeet ze maar, ze zijn de weerslag van 
wetenschappelijk rammelend wensdenken, tot ver in de 18e eeuw was dammen het grote 
bordspel. Vóór die tijd werd er wel geschaakt, maar door kleine geïsoleerde groepen uit de hogere 
milieus. En de kostbare schaakborden en schaakstukken uit de kunstverzameling van Europa’s 
allerrijksten dan? Wel, die bestelden ze eerder om ermee te pronken dan om ermee te spelen. 

Toen het schaakspel als tijdpassering opkwam, verloor het damspel de gunst van de beter 
gesitueerden. Wat het schaakspel won verloor het damspel: maatschappelijk aanzien en 
waardering. Elke pagina van de iconografie beklemtoont hoe anders de verhoudingen vroeger 
lagen. 

Bron; KNDB, Piet Bouma  

 
 
De zomertoernooien,      de uitslagen. 
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Bunschoten 08-12 juli 

Pl  Naam  Rating We  Wi  Re  Ve  Pu  Trati Erati 

                 

1  
 

  Alexander 

Shvartsman  
GMI  2388 7   4   3   0   11     1293.43     1540   

2  
 

  Leopold Sekongo  MI  2197 7   4   3   0   11     1274.43     1321   

3  
 

  NDiaga Samb  GMI  2323 7   4   3   0   11     1241.14     1461   

 
Heerhugowaard 13-20 juli 

Pl  Naam  Rating  We  Wi  Re  Ve  Pu  Wp  SB 

                   

1  
 

  Alexander Shvartsman  GMI  2388  9   6   3   0   15   101   165  

2  
 

  Artem Ivanov  GMI  2362  9   5   4   0   14   104   156  

3  
 

  Leopold Sekongo  MI  2197  9   5   3   1   13   103   138  

 
Rotterdam 14-20 juli 

Pl  Naam  Rating We  Wi  Re  Ve  Pu  Wpl  Wp 

1  
 

  Macodou NDiaye  GMI  2346 9   4   5   0   13   96   106  

2  
 

  Viktoriya Motrichko  GMIF  2172 9   4   5   0   13   93   100  

3  
 

  Alexander Getmanski  GMI  2351 9   4   5   0   13   92   101  

 
Nijmegen 21-27 juli 

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

                       

1  
 

  Roel Boomstra  GMI  2405   Alg       10   6   4   0   16   131   205  

2  
 

  Jasper Lemmen  MI  2311   Alg       10   5   5   0   15   127   184  

3  
 

  Artem Ivanov  GMI  2362   Alg       10   4   6   0   14   132   179  

 
Brunssum 02-10 augustus 

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

                       

1  
 

  NDiaga Samb  GMI  2323   H       9   5   4   0   14   104   158  

2  
 

  Guido van den Berg    2152   H       9   5   3   1   13   98   135  

3  
 

  Leopold Sekongo  MI  2197   H       9   4   5   0   13   95   129  

 
MTB Hoogeveen 12-17 augustus 

Pl  Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Trati Erati 

                      

1  
 

Nick 

Waterink  
MF  2186   Alg       8   4   4   0   12     2210.75     2186   

2  
 

NDiaga 

Samb  
GMI  2323   Alg       8   4   4   0   12     2191.62     2323   

3  
 

Damien 

Aligna   
MI  2282   Alg       8   4   4   0   12     2190.50     2282   

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=2245&Id=8421&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=2245&Id=8421&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=1045&Id=8421&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=2818&Id=8421&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=2245&Id=8156&sortbui=1&rattab=r101&rattabe=se020
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=6191&Id=8156&sortbui=1&rattab=r101&rattabe=se020
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=1045&Id=8156&sortbui=1&rattab=r101&rattabe=se020
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=2815&Id=8064&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=6970&Id=8064&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=3670&Id=8064&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=3196&Id=8478&sortbui=1&rattab=r101&rattabe=se020
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=934&Id=8478&sortbui=1&rattab=r101&rattabe=se020
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=6191&Id=8478&sortbui=1&rattab=r101&rattabe=se020
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=1&se=20&Nr=2818&Id=8491&sortbui=1&rattab=r101&rattabe=se020
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=1&se=20&Nr=2883&Id=8491&sortbui=1&rattab=r101&rattabe=se020
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=1&se=20&Nr=1045&Id=8491&sortbui=1&rattab=r101&rattabe=se020
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=8789&Id=8527&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=8789&Id=8527&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=2818&Id=8527&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=2818&Id=8527&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=4778&Id=8527&sortbui=1&rattab=r101
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=20&Nr=4778&Id=8527&sortbui=1&rattab=r101
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Toernooien,    die er nog aan komen. 
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Beste jeugdleider, ouder, wedstrijdleider of andere damvriend, 
 
In september is het 75 jaar geleden dat Eindhoven bevrijd werd. Een mooie gelegenheid om 
weer voorzichtig te beginnen met het hervatten van een oude traditie: het 
bevrijdingstoernooi. 
 
Alle informatie over dit toernooi vind je op https://brainsporteindhoven.nl/bevrijding/ 
 
Groeten, 
 
Wiebe Cnossen 

 

 
 
 
 
 

https://brainsporteindhoven.nl/bevrijding/
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Open sneldamkampioenschap van de Peel 
 
 
Sneldam liefhebbers, 
 
Op vrijdag 30 augustus 2019 vindt ons jaarlijkse Open Sneldamkampioenschap van de Peel 
plaats. 
Er worden zeven rondes gespeeld volgens het Zwitsers systeem. 
Het speeltempo is vijf minuten, plus vijf seconden per zet per speler. 
Voorafgaand worden de spelers ingedeeld in hoofdklasse, eerste klasse en tweede klasse 
Deelnemers kunnen zich tot 30 augustus aanmelden bij Jules Martens. Dit geldt alleen voor niet 
leden van EAD. 
Emailadres: j.martens03@chello.nl. 
Tel.: 06 40105828 

Speellocatie: De Klepel, Kerkstraat 8 Asten. 
Telefoonnr.: 0493691349 

 

Hopelijk tot ziens, 
 
Jules Martens 
Secr. EAD- Asten 

 
 
 
 
Beste damvrienden en damvriendinnen,  
 
Op zaterdag 14 september a.s. organiseert RDC voor de 20e keer op rij het JKT rapid-toernooi.   
 
Door de jaren hebben diverse zeer sterke dammers en subtoppers deelgenomen aan het toernooi 
in de hoofdklasse. Daarnaast is er ook een eerste en tweede klasse waar leuke geldprijzen te 
winnen zijn. Ook jeugdspelers zijn van harte uitgenodigd!  
 
In de bijlage vindt u meer informatie over het toernooi. Wij stellen het op prijs als u deze 
uitnodiging doorstuurt naar uw clubgenoten of andere geïnteresseerden.  
 
Opgeven kan tot uiterlijk 9 september a.s. via dit mailadres onder vermelding van uw naam en 
rating per juli 2019.  
 
Hartelijke groet en graag tot ziens op 14 september,  
namens het organisatiecomité  
 
Mariëlle Meijer-Kromhout  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.martens03@chello.nl
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