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Martien van Erp,  Zwembadweg 11A, 5491 HP Sint Oedenrode. Tel. 0413-476407 
E-MAIL: mamvanerp11@kpnmail.nl 
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Ties Slagter, Bollenveld 1, 5235 NK ’s-Hertogenbosch. Tel. 06 11 13 17 08 
E-MAIL: ties.slagter@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Commissie Jeugdwedstrijden + Schooldammen + Diploma-consul 
Wiebe Cnossen, Willem de Rijkestraat 46, 5616 HZ Eindhoven, tel. 06 55 18 87 98  
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NL 75 INGB 0701 9373 27 t.n.v. Joop Achterstraat inzake PNDB 
 
 

 
Redactie Brabants Damnieuws +  
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mailto:webmaster@pndb.nl
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 Van de voorzitter  (a.i.)            3 december 2019 
                                                                                               

  
 
 
U zult begrijpen dat mijn  eerste voorwoord er een is met gemengde 
gevoelens. Toen Harm van der Veen  vanwege zijn gezondheid 
noodgedwongen zijn functie moest neerleggen hebben we als bestuur snel 
geschakeld en heb ik op 11 september met unanieme steun van het bestuur 
de functie van ad interim voorzitter van de P.N.D.B. tot de ALV van 2020 op 
me genomen.  

Op hetzelfde moment dient er zich dan ook een andere uitdaging aan……..Een dubbelfunctie van 
voorzitter en secretaris is immers geen gewenste situatie dus moesten we per direct op zoek naar 
een nieuwe secretaris. Ondertussen hebben we diverse mensen gepolst en blijkt invulling niet 
simpel te zijn. Maar het goede nieuws is dat Henk van der Heijden bereid is gevonden om het 
secretariaat op zich te nemen.  
Op de ALV in mei 2020 zal er gestemd gaan worden over de definitieve invulling van het bestuur.  
De activiteiten als webmaster en redacteur van Brabants damnieuws liggen dicht bij het bestuur 
en dat is voor ons een reden temeer geweest om Henk  te benaderen. Ik wens Henk heel veel 
succes in zijn nieuwe functie. Inmiddels  hebben we onze eerste bestuursvergadering in de 
nieuwe samenstelling achter de rug en dat sterkt mij in de keuze welke we hebben gemaakt. De 
klik is er. In zittingsjaren hebben we met Joop, Wiebe, Ties, Henk en mijzelf een uitermate jong 
bestuur maar dat heeft ook zo zijn voordelen. 
 
Voorts hebben we in oktober helaas afscheid moeten nemen van Jo Peeters. Jo heeft jarenlang 
zijn stempel gedrukt op het reilen en zeilen van het dammen in Brabant. Verder in dit blad zien 
jullie een aantal “in Memoriams” waaruit blijkt wat Jo heeft betekend voor de damsport. 
 
De afgelopen maanden waren we druk met de Brabantse kampioenschappen individueel. 
Ondertussen zijn de kampioenen bekend en deed zich de unieke situatie voor dat  
Frank Teer en Yuri Lagoda exact gelijk zijn geëindigd in punten inclusief weerstanspunten en S.B. 
punten.  
Maar voor het zover was heeft het wedstrijdleider Ties Slagter de nodige hoofdbrekens gekost om 
het toernooi gestroomlijnd te laten verlopen.  
We hadden te kampen met partijen welke vooruit gespeeld of ingehaald  moesten worden, spelers 
die uitvielen vanwege gezondheidsproblemen enz. Zo hier en daar bespeurde ik wel wat 
commentaar op de gang van zaken.  
Het zou fijn zijn als de deelnemers daar een tikkeltje meer begrip voor zouden hebben.  
Tegen overmacht situaties valt immers moeilijk te werken en ik wil van mijn kant nogmaals mijn 
waardering uitspreken  voor onze wedstrijdleider.  
Ga er maar aan staan……. 
 
In tegenstelling tot ander jaren hebben we er dit jaar voor gekozen om het kampioenschap over 
een langere periode uit te smeren en te houden op meerdere locaties.  
Gelet op de positieve reacties denken we er aan om in 2020 dit te continueren met dien verstande 
dat de 1ste en eventueel 2de ronde nog eerder wordt gespeeld.  
We ontlasten hiermee de toch al overvolle wedstrijd agenda  van na de vakantie.  
Dit geldt met name voor de spelers die landelijk actief zijn. 
 
Tenslotte wens ik iedereen heel prettige feestdagen, een mooie jaarwisseling maar bovenal veel 
gezondheid. 
 
Martien van Erp 
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In Memoriam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo Peeters 

5 juli 1930 - 20 oktober 2019 

 

De damsport kent vele titels. Als er een titel zou zijn voor bestuurders zou Jo met recht de titel 
“grootmeester” dragen. Het is ongekend en bijna bovenmenselijk wat Jo voor het dammen heeft 
betekend. Naast een meer dan verdienstelijk dammer kennen we Jo zowel in clubverband als 
provinciaal en landelijk als bestuurder die stond voor de sport. Tevens was Jo als arbiter bij landelijke 
wedstrijden niet weg te denken. Ook als redacteur van Brabants damnieuws heeft Jo ruimschoots 
zijn sporen verdiend. Van A tot Z en tot in de details verzorgde en bezorgde hij het lijfblad van de 
PNDB jarenlang bij de verenigingen. 
Zijn betrokkenheid, warme karakter, gedrevenheid en passie zijn onlosmakelijk verbonden aan Jo.  
Bij iedere club, iedere dammer in Brabant en ver daarbuiten genoot Jo veel respect en waardering. 
Jo was iemand van “doe maar gewoon…….” en was er de man niet naar om in de schijnwerpers te 
staan. Maar zijn uitzonderlijke verdiensten zorgden er desondanks voor dat de schijnwerpers op 
hem werden gericht. 
Dit alles heeft geleid tot diverse club -en bondsonderscheidingen en als kers op de taart werd Jo in 
1989 door Hare Majesteit koningin Beatrix onderscheiden met de Eremedaille in goud van Oranje 
Nassau. 
Wij wisten dat Jo in toenemende mate kwakkelde met zijn gezondheid en toch kwam het bericht van 
zijn overlijden keihard binnen. Jo was er altijd en overal en is nu niet meer……. Dit voelt als erg 
onwezenlijk. Een icoon van de damsport is heengegaan. 
 
Helaas kunnen we nu niet anders dan Jo hartelijk dank zeggen voor zijn tomeloze inzet gedurende al 
die jaren. Moge zijn echtgenote Tonny, kinderen, kleinkinderen en familie de kracht vinden om dit 
zware verlies te dragen en moge Jo rusten in vrede. 

 
Namens bestuur en leden van de PNDB, 

 
Martien van Erp 

voorzitter ad interim 
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## JO PEETERS OVERLEDEN. ##          (door Henk vd Heijden) 
 
Op 20 oktober is Jo Peeters overleden. Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar. 
Jo was tijdens zijn leven een icoon in de Brabantse damwereld. Waarin hij 
tientallen jaren het Brabants Damnieuws verzorgde voor de PNDB. Wie kent 
hem niet? 
Jo beheerde het papieren archief van de PNDB heel veel jaren. 
Jo was lid van Helden-Panningen en EAD. 
Jo heeft vele verdiensten gehad voor de damsport en is daarvoor ook 
benoemd tot Lid van Verdienste. 
 
Jo heeft één dam compositie in Toernooibase op zijn naam staan, zie hierbij. 
 

 
 

 
 
Oplossing:  
1. 29-23 28x19 2. 24-20 25x14 3. 48-43 38x49 4. 21-

17 49x24 5. 34-29 11x22 6. 29x29 +- 

 
 
 
 
 
 
 

Enkele Reacties op FB. 
Hein Wilsens Heb Jo 50 jaar gekend. Een niet zo'n heel sterke dammer, 

maar wel een vent met een groot hart die ongelooflijk veel voor de 

Brabantse dammerij heeft betekend. Zo is hij tientallen jaren de 

competitieleider in Brabant geweest en heeft hij vrijwel alles wat er te 

weten valt over Brabantse wedstrijden, clubs, kampioenschappen etc. 

minutieus vastgelegd. En inderdaad: Brabants Damnieuws... 

Arno Bloks Met de typmachine Hein Wilsens en hij bracht alles zelf 

naar de secretarissen van de verenigingen. Daar kwam geen post aan te 

pas. Drs. A. vd Elzen en Jo Peeters hebben samen het Brabantse 

dammen inderdaad op de kaart gezet. 

Arno Bloks Prachtmens. Samen veel opgetrokken, hij heeft heel oud mogen worden, ondanks wat 

gezondheidsproblemen, en dat was verdient. Een goed mens laat de damwereld, waarvoor hij leefde en zijn 

harmonie/muziek achter zich. Jo rust in vrede. 

Jos van der Wielen Verdrietig moment. 

Inderdaad een icoon, dat was Jo in de Damwereld! 

 

 

https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://toernooibase.kndb.nl/posities/opvraag/applet.php?taal=0&idapplet=23115&telori=1&sel=1&pag=1&jaar2=&idee=1873
https://www.facebook.com/hein.wilsens
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008197474602
https://www.facebook.com/hein.wilsens?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008197474602
https://www.facebook.com/jos.vanderwielen.520
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Bevrijdingstoernooi in Eindhoven opnieuw in ere hersteld door DC Brainsport.   

Voor het laatst in 2015 gehouden onder auspiciën van PSV Dammen.. 
 
Ad de Hoon wint het toernooi met  
Olga Kamychleeva op plaats 2. Op de 3e plaats Fred Passchier! 
 
In de B-groep pakte Jacques Brouns de 1e plaats  
voor Mark Klaassen en Tom Vissers op 3e plaats.  
In de C-groep wint Arnold Beset de 1e prijs  
voor Yaroslav en 3e Simon Rompa. 
Winnaar bij de jeugd werd Melvin Koullen.  
vóór Yuriy Derks en als 3e Alexei Ovsyanko. 
Voor gedetailleerde uitslagen van de jeugd zie, www.Brainsport.nl 
 

https://www.facebook.com/arnold.beset?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARAsBBJodB6z8Ldc8DXq8X95dqK7H-_fuvbxu2-ijVhGjAjFtll6_r9qzhd0ZjrhgEGTxCBfnWqHCU3D&fref=mentions
https://www.facebook.com/simon.rompa?__tn__=%2CdK-RH-R-R&eid=ARCnAzAoQakDl9Tu9LgBNBryBoPQ0SpYNXigysURyRjuQqM-y8USkDuBttnNClCMCwc-2-lHkIR-B0qs&fref=mentions
http://www.brainsport.nl/
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Jo Bloks, (84) medeoprichter en erelid 
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van DOG Uden is in de middag van dinsdag 10-09-2019 
overleden.  

In memoriam 
 

Jo Bloks - een markant dammer 

door Joop Achterstraat 
 
Arno zei het nog op de clubavond: ‘Vader ligt slecht, hij wil niet meer’. 
Enkele dagen later,  
op 10 september, overleed Jo Bloks, erelid van DOG Uden.  
 
Toen ik in 2008 lid werd van DOG, was Jo al een jaar of drie, vier gestopt met dammen. Eenmaal heb ik 
hem ontmoet, toen hij in 2009 of 2010 de ALV bezocht, samen met zijn zoon Patrick. Dus ik ken Jo niet. 
Natuurlijk hoorde ik verhalen vanuit het verleden. Ik wist dus al, dat Jo niet zo maar een lid was, niet 
iemand die je snel vergeet. En natuurlijk hoorde ik van zijn zoon Arno geregeld de stand van zaken 
betreffende de gezondheid van zijn vader. Maar kénnen: nee, dat kun je dan niet zeggen. En wat schrijf 
je over iemand die je niet kent? 
Een rondje langs een aantal oudgedienden van de club leverde een beeld op: slagzettenman, snelle 
dammer (vaak gebruikte hij maar 10 minuten voor een partij), sfeermaker, fanatiek speler (Jo kon zijn 
verlies niet altijd even goed verdragen). Toen ik in een bijeenkomst met dammers van andere clubs 
mededeling deed van het overlijden van Jo, merkte iemand op: “Jo Bloks, ja maar dat was toch een 
markant dammer. Ik denk niet dat er veel Brabantse dammers uit die tijd zijn, die Jo Bloks niet kennen”. 
En vervolgens disten de aanwezigen de ene na de andere anekdote op. 
 
Ik kreeg een beeld van een aanwezige man, zeker geen grijze muis, die fanatiek damde, maar de 
borreltjes ná de partij zeker zoveel waardeerde. Een dammer die het niet moest hebben van zijn 
theoretische kennis, maar die wel de meest onmogelijke dammen tevoorschijn toverde op het bord. 
Een echte clubman, die een belangrijke rol speelde in het clubdammen in Uden. Iemand die heel 
Brabant doorkruiste, samen met zoon Arno, om competitiewedstrijden en toernooien te spelen. En 
iemand, die een onuitwisbare indruk achterliet als sfeermaker tijdens en (niet te vergeten) ná de 
partijen. “Iemand die Jo ontmoette, vergat hem niet zomaar.”  
Tijdens de afscheidsdienst, die de kinderen voor hun vader organiseerden, vertelde zoon Patrick over 
het leven van zijn vader. Hij deed dat in een eerlijk verhaal, waarin de sterke én de minder sterke punten 
van Jo naar voren kwamen. Toen vielen veel puzzelstukjes op hun plaats en kon ik Jo Bloks beter 
plaatsen. Ik kreeg een beeld van een veelbewogen, vaak dramatisch leven (in het familieverhaal 
aangeduid als Roller Coaster). Het beeld van een grote kleine man. Klein, omdat hij vaak slachtoffer was 
in economisch barre tijden. Groot, omdat hij zich er niet onder liet krijgen. Ik kreeg van Jo het beeld van 
een man uit een vervlogen tijd, die passioneel leefde: voor zijn vrouw, gezin, voor zijn voetbal, dammen 
en biljart. Helaas niet voor zijn werk, omdat hij al jong door een val van het dak werd afgekeurd voor 
zijn dakdekkers vak. 
 
Jo Bloks, een markant dammer uit vervlogen jaren, medeoprichter van onze club, slagzettenman. 
Iemand die zich in de vorige eeuw beter op zijn gemak voelde dan in de huidige eeuw, zeker sinds zijn 
vrouw Dini overleed en zeker sinds hij in een verzorgingshuis moest worden opgenomen. Ik krijg het 
idee hem beter te kennen en ik zou hem heel graag echt gekend hebben. Jo Bloks overleed op 84-jarige 
leeftijd na een veelbewogen leven. Rust zacht!  
                  
Wij herdenken met ontroering de man, die aan de wieg stond van onze damclub. 
Jo Bloks – combinatieman 
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In de jaren, dat Jo Bloks actief was als dammer, had je nog geen toernooibase en dergelijke. Dat wil 
zeggen, dat de meeste partijen uit die tijd verloren zijn gegaan. Hoe gaat dat? Notatieboekje vol en bij 
het oude papier! Gelukkig was damvriend Willie Wijnen nog in het bezit van een notatieboekje uit het 
jaar 1999/2000 met daarin - jawel - enkele partijen tussen Jo en hem. De eerste daarvan laten we 
hieronder zien. 
Willie Wijnen - Jo Bloks  0-2  09-09-1999    
 
In de eerste partij is het namelijk meteen al raak: slagzet van Jo Bloks! Ook blijkt uit deze partij, dat Jo 
toch ook best over theoretische kennis beschikte. Hij wist tenminste heel goed hoe hij een 
hekstellingspartij op het bord kreeg.  
 
Diagram 1 

1. 32-28 16-21 
2. 34-29 20-25 
3. 40-34 14-20 
4. 37-32 19-23 
5. 28x19 13x24 

 (zie diagram 1) 

 
Echte theoretici betwisten dat een hekstelling met twee schijven op de 
lange lijn voordelig is, maar ach, kniesoor die daarop let!   
 

Diagram 2 
       Het vervolg van de partij: 
 

6. 45-40 09-13 
7. 50-45 04-09 
8. 32-28 09-14 
9. 31-26 11-16 
10. 41-37 18-22 
11. 46-41 13-18 
12. 37-32 21-27 
13. 32x21 16x27 

(zie diagram 2) 
In deze stand meende Willie 41-37 te kunnen spelen. Dat moet je dus tegen Jo niet doen. Dam! 
       De apotheose: 

14. 41-37 27-32   
15. 38x27 22x31 
16. 36x27 17-22 
17. 28x17 12x41 
18. 47x36 24-30 
19. 35x24 18-23 
20. 29x18 20x47 

Tja, om die te zien moet je toch een beetje kunnen dammen, nietwaar? 
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Dam club d'Amateurs. Sint Michielsgestel. 

 

Hebben sinds 15-9-2019 een ander clublokaal, 

(voor de interne competitie en  

de thuiswedstrijden van de Brabantse competitie) 

 

 

Gasterij de Zwaantjes 

Petrus Dondersplein 7 

5271 AA Sint Michielsgestel 

073-5517580. 

 

 
 

(Partij) Problematiek (HH13) Henk van der Heijden 
 

        
Dia.1 8x8, HvdH Oss   Dia. 2 6x6             Dia 3 8x8  
 

 

Uitreiking Bondsspeld bij RDS, Sint Oedenrode. 
 
 
Op de clubavond van 16-9-2019, hebben we Harm van der Veen in het zonnetje gezet omdat hij 40 jaar 
onafgebroken bondslid was. 
In aanwezigheid van z’n vrouw Piety hebben we Harm  gehuldigd met de bondsspeld en  
hem (z’n vrouw) een mooie bos bloemen overhandigd. 
Dit alles uiteraard vergezeld van mooie woorden. 
Harm was hiermee erg ingenomen, temeer dat wij het tevoren niet hadden aangekondigd. 
Hij wist overigens wel dat hij 40 jaar lid was. Hij beschikt immers over de ledenlijsten. 
Harm kwam om te dammen en omdat Piety het nodig achtte om hem de eerst keer te brengen kon zij 
daar ook getuige van zijn. 
De volle speelzaal met dammers en schakers was muisstil. 
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Op het einde van de huldiging sprak Harm nog even de zaal 
toe op zijn typische weloverwogen en krachtige wijze. 
Ik kan niet anders zeggen dan:  respect en bewondering. 
 
Daarna heeft hij z’n partij gespeeld tegen Jacques Brouns 
en behaalde een mooie remise.  
 
Maandag 23-9-2019 begint hij met de chemo en gaan we 
zien hoe zich dat ontwikkeld. 
Hierbij enkele foto’s van deze avond. 
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Herman Clevis maakte voor EAD het 700e nieuwsblad.  

 
Proficiat met deze mijlpaal.. 

 
WK Dammen, enkele flitsen uit ronde 15 tot en met ronde 19 

Door Herman Clevis 
 

Zondag 29 september ronde 15    Het wordt steeds spannender. 
 
Groenendijk speelt vandaag tegen Chizhov, die een matig toernooi speelt maar waarvan het 
evengoed moeilijk winnen zal zijn. Georgiev neemt het op tegen de laag geklasseerde Sanogo en 
zou zomaar eens een puntje extra kunnen uitlopen.   
Valneris treft Nga als tegenstander en Pan speelt tegen Semianiuk. Kortom weer een spannende 
ronde. 
 
Mijn voorspelling is aardig uitgekomen, want Georgiev staat nu 2 punten voor op Groenendijk en 3 
punten op Pan en Valneris. Martijn van IJzendoorn is aan een opmars bezig. Hij won de laatste 3 
partijen en rukte op naar plaats 5 en wie weet zit er nog een podiumplaats in. Al moet gezegd 
worden dat zijn tegenstanders de punten wel erg gemakkelijk inleveren. Blijkbaar had Morena 
Silva de partij Nga tegen Samb niet gezien. 
Want ook na zijn fatale zet 38-32 ?? geldt de regel meerslag gaat voor. 
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IJzendoorn 

 
 
 
 
Zwart speelde (25-30) en nu kan wit er op 2 manieren 3 slaan: naar 
03 of naar 23 maar hij moet er 4 nemen 30x11 en na (07x49) kunnen 
de handjes de lucht in.  
 
 
 
 
 

                    Morena Silva 

 
Maandag 30 september ronde 16 
 
Vandaag zit Georgiev tegenover Slump en speelt Shvartsman tegen Groenendijk. Valneris lijkt 
met Tserenbyamba de gemakkelijkste tegenstander te hebben. IJzendoorn zou nog verder op 
kunnen rukken door de Chinees Pan in zijn eigen achternaam te hakken, maar dat is geen 
sinecure, want Pan verloor nog geen enkele partij.  
 
De enige van de top-4 die goede zaken deed, was Valneris. Hij versloeg Tserenbyamba en kwam 
daardoor in punten op gelijke hoogte met Jan Groenendijk. Op SB verwees hij Groenendijk naar 
de derde plaats. Voor de rest veranderde er niet veel in de top van het klassement omdat 
Georgiev, Groenendijk en Pan alle drie remise speelden. 
 
Onderaan in de stand vinden we Sanogo terug die tegen zijn tiende nederlaag aan liep. 
Hij werd het slachtoffer van een dammetje dat de meesten van ons ook wel eens in een partij zijn 
tegengekomen. 
 
 
 
Sanogo 

 
 
 
 
Trofimov dreigt met 33-28. Hier biedt, aldus Marc de Meulenaere,  
22-28 nog soelaas. Weliswaar een schijf verlies maar op termijn een 
doorbraak. 
Sanogo speelde echter (13-19) 24x13 (08x19) en nu slaat Trofimov 
toe via 32-28 (23x41) 36x47  
(26x37) 29-23 (18x38) 39-33 (38x29) en dam na 
34-05. 

           Trofimov 

 
Dinsdag 1 oktober ronde 17 
 
Met vandaag de topper Groenendijk – Georgiev.  
Valneris speelt tegen Samb en Pan tegen Souare. 
Na een prachtige partij van beide heren eindigde de topper in remise, maar de concurrentie zat 
niet stil. Valneris won zijn partij tegen Samb en naderde Georgiev tot op 1 punt. 
Ook Pan won waardoor hij evenveel punten heeft als Groenendijk, maar 4 SB puntjes meer 
zorgen ervoor dat hij naar de derde plaats doorschuift en Jan dus vierde staat. 
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Van IJzendoorn versloeg Burleson maar omdat ook Pan won blijft het verschil 2 punten en staat 
hij nog steeds op plek 5. Slump won van Trofimov en stijgt daardoor naar plaats 7. Geen 
spectaculaire combinaties. De meeste overwinningen waren positioneel met overmacht. We gaan 
door naar de woensdag, 
 
Woensdag 2 oktober ronde 18 
 
Het einde van dit loodzware toernooi komt dichterbij. Vandaag staat de voorlaatste ronde op het 
programma. Daarin speelt koploper Georgiev tegen Nga en achtervolger Valneris tegen Aka. Als 
Nga zijn tegenstander op remise weet te houden, zou Valneris wel eens langszij kunnen komen, 
maar blijft Georgiev op SB eerste. Pan speelt tegen Morena Silva en Groenendijk vindt Trofimov 
tegenover zich. Zit er nog een podiumplaats in voor Groenendijk ? Ook de 2 andere Nederlanders 
spelen een goed toernooi. Ben benieuwd wat de dag van vandaag gaat brengen. Wel, Georgiev 
won op overmacht van Nga en met nog alleen de wedstrijd tegen Tserenbyamba op het 
programma kan hem de titel nauwelijks nog ontgaan, of hij moet verliezen en Valneris moet 
winnen van Chizhov. 
En dat gaat niet gebeuren. Valneris moet zelfs vrezen voor de 2e plaats want bij remise van hem 
en winst van Pan zou deze op SB wel eens voorbij kunnen komen. De Chinees Pan is toch wel de 
revelatie van dit toernooi. Na de remise tegen Trofimov schijnt een top-3 klassering voor 
Groenendijk niet meer haalbaar. Zie hierna. Daarna 3 diagrammen met standen waarin telkens 
een schijf winst werd behaald.  
 
Groenendijk 

 
 
 
 
Toen Groenendijk (09-14) speelde, kwam Trofimov met een aardig 
plakkertje op de proppen en werd er remise overeengekomen. Er 
volgde: 
28-22 (17x37) 34-29 nu moet Jan meerslag nemen (21x25) en 
29x07. 
 
 

                Trofimov 

 
 
 
Pan 

 
 
 
 
 
Morena Silva speelde 41-33 ?  wat hem op een schijf achterstand 
kwam te staan. Pan speelde (24-29) 33x24 (19x30) 28x10 (30-34) 
40x29 
(09-14) 10x19 (13x22) +1 
 
 

              Morena Silva 
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Sanogo 

 
 
 
 
Fouten die je op een WK niet verwacht. Sanogo speelt 16-21 ? en 
Semianiuk krijgt een schijf winst in de schoot geworpen. Daar heeft 
hij maar 2 zetten voor nodig:  
24-20 (15x24) en 33-28 (22x33) 39x30 +1 
 
 
 

              Semianiuk 

 
Tserenbyamba 

 
 
 

 
Ook een schijf winst voor Shvartsman toen zijn tegenstander (14-19) 
? speelde. 32-28 (19x30) 
39-34 (30x39) 33x44 (22x33) 31x22 (17x28) 26x19 (09-14) 38x29 
(14x34) 40x29 +1 
 
 
 

                   Shvartsman 

 
Donderdag 3 oktober  ronde 19, de laatste 
Vandaag weten we wie er wereldkampioen dammen 2019 wordt of eigenlijk weten we dat nu al: 
Alexander Georgiev; hij speelt tegen de nummer 17 van de ranglijst Tserenbyamba. Nummer 2 
Valneris heeft een zwaardere kluif te verteren, namelijk Chizhov en die begint de laatste 
wedstrijden op stoom te komen. Pan speelt tegen de nummer 18 Aka en heeft nog kans op de 
tweede plaats. De vierde plaats lijkt weggelegd voor Groenendijk die speelt tegen de nummer 14 
Germogenov. En de beide andere Nederlanders ? Van IJzendoorn speelt tegen de nummer laatst 
Sanogo. Hij blijft naar alle waarschijnlijkheid op plaats 5 steken ook al wint hij van Sanogo. Jitse 
Slump zou bij winst op de nummer 14 Semianiuk nog een plaatsje kunnen stijgen. Hij staat nu 
achtste. 
 
Het toernooi zit erop en kreeg de winnaar die het verdiende: Alexander Georgiev. Hij 
speelde de laatste partij remise en bleef zo de concurrentie een puntje voor. 
Deze 44-jarige Rus behaalde hiermee zijn tiende wereldtitel.  

Roel Boomstra is dus zijn wereldtitel 
kwijt maar heeft het recht om in 2020 de 
nieuwe wereldkampioen Georgiev uit te 
dagen in een tweekamp. Omdat 
Valneris remise speelde tegen Chizhov 
en Pan won van Aka kwam Pan in 
punten op gelijke hoogte met Valneris 
maar ging hem op SB voorbij.  
 

 
De nummers 1 t/m 3 v.l.n.r. Georgiev, Pan en Valneris. 
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Zo veroverde deze slechts 15-jarige Yiming Pan een knappe tweede plaats op slechts 1 punt van 
Georgiev. Dat kan nog wat worden in de toekomst. Valneris maakt met zijn derde plaats het 
podium compleet. En de Nederlanders ? Groenendijk stond enige tijd bovenaan, maar naarmate 
het toernooi vorderde, leverde hij punten in ten opzichte van Georgiev, waardoor hij uiteindelijk op 
een vierde plaats terechtkwam. Martijn van IJzendoorn kende een matige start maar door een 
aantal overwinningen in de tweede helft van het toernooi herstelde hij zich en klom op naar een 
vijfde plaats. Jitse Slump tenslotte eindigde op een verdienstelijke negende plaats Opvallende 
detail: Slump verloor zowel van de nummer laatst als van de nummer voorlaatst.  

 

 
 

Bron: Brabants Dagblad 9-10-2019 

 

NATIONALE COMPETITIE 
HEIJMANS EXCELSIOR GOED UIT DE STARTBLOKKEN 
Heijmans Excelsior is de nationale competitie 2019/20 uitstekend gestart. Thuis werd 020 uit Amsterdam 

met 13-7 verslagen. Overwinningen waren er voor Olga en Darya Fedorovich, Pieter Wijn en Frank Teer. 

De reserves van Heijmans Excelsior wonnen met 17-3 van het combinatie team De Waarddammers uit 

Bleskensgraaf. Hier kwamen de overwinningen aan Bossche zijde op naam van  

Frank Reijkers,  

Joop Achterstraat,  

Ties Slagter,  

Gijs voor de Poorte,  

Frans Engels,  

Jan Bergmans,  

Noud de Groot en  

Henk Beekmans.  

Alle uitslagen in de nationale 

competitie staan 

op Toernooibase.  

En kijk hier voor de foto 

impressie van deze wedstrijden. 

 
 
 
 

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=40&Id=8344&jr=20
https://photos.app.goo.gl/PT5EkSZmvudMitAi7
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                                  Op donderdag 10 oktober hebben we, bijna, met zijn allen in Rosmalen bij 
Heijmans Excelsior de eerste ronde van de individuele bekercompetitie gespeeld. We hebben daarbij de 
volgende uitslagen genoteerd: 

Geert Hendricks (680) - Arnold Beset (829) 0 – 2 
Frans Engels (875) - Nard van der Laar (457) 1 – 1 
Ties Slagter (1053) - Ben van Hensbergen (922) 2 – 0 
Peter Klaassen (1035) - Ad Peerenboom (499) 2 – 0 
Martien van Erp (915) - Walter Beekmans (920) 0 – 2 
Ton Sprangers (939) - Martien van Berkel (805) 2 – 0 
Piet van Erp (884) - Peter van Poppel (457) 2 – 0 
Jan van den Hooff (1105) - Jozef Donkers (847) 0 – 2 
Henk van der Heijden (705) - Jeffrey Pals (810) 0 – 2                               Jeffrey Pals 
Harry Doomernik (1174) NO - Fred Passchier (1182) (R) 0 – 2 
Jan Vervoort (735) - Joop Achterstraat (943) 1 – 1 
Jacques Brouns (1054) - René van Oosterhout (1177) 1 – 1 
Theo van den Hoek (1197) - Soender Kalpoe (1065) 1 – 1 
Johan Rijnen (832) - Jo van Lent (583) 2 – 0 
Erik Spenrath (895) - Frank Teer (1329) 0-2 
David Riupassa (1106) - Johan Alidarso (726) 2-0 
Pieter Wijn (1239) had een vrije ronde.                                                          Frank Teer   -   Pieter Wijn     1-1 

Harry Doomernik was er niet. Zijn partij is verloren verklaard, omdat hij niet bij zijn tegenstander had 
gemeld dat hij er niet zou zijn. De twee andere openstaande partijen zijn voor de volgende ronde 
ingehaald. Zoals gemeld, loten we (besloten op de ALV) geen spelers terug maar spelen we een 
tussenronde van twee spelers, om voor ronde twee op zestien spelers uit te komen. Meteen na de 
wedstrijden is de loting verricht voor de tussenronde en de tweede ronde. Voor de tussenronde spelen 
Ton Sprangers en Peter Klaassen voor één plaats in ronde twee. (0-2) 

Ton Sprangers (939) - Peter Klaassen (1035)  0-2   Tussenronde, ronde twee. 
Voor ronde drie zijn de volgende wedstrijden gespeeld na loting: 
De derde ronde is gespeeld in Sint-Oedenrode in het clublokaal van RDS op 
maandag 11 november.                                                                            

 
               Hoe is het verlopen deze avond:                                                                          
Jacques Brouns won van Jozef Donkers door een zetje in het 
eindspel en kwam daarmee goed weg. 
David Riupassa won van Johan Rijnen. 
Soender Kalpoe won zeer moeizaam van Nard van de Laar!!! 
Walter Beekmans wist Ties Slagter op remise te houden en is door. 
De grootste verrassing was de remise van Jeffrey Pals tegen Peter 
Klaassen. 
Piet van Erp werd langzaam maar zeker van het bord gedrukt 
door Fred Passchier. 
De topper was Frank Teer tegen Pieter Wijn en werd remise.  
Pieter Wijn is door. 

Arnold Beset tegen Jan Vervoort is 1 -1 geworden en dus is Jan Vervoort 
door. 
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     (bron: Brabants Dagblad 16-10-2019) 
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Damvereniging De Variant      (bron: Facebook) 

 

De Variant start nieuw seizoen met overwinning op Brainsport Eindhoven. 

Damvereniging De Variant uit Oudenbosch speelt dit seizoen inmiddels voor de 
achttiende keer in haar geschiedenis in de tweede klasse van de nationale 
competitie. Vorig jaar speelde De Variant nog in de eerste klasse, maar het lukte de 

Oudenbossche dammers niet om zich te handhaven. In de tweede klasse kan De Variant weer 
voor de titel en promotiekansen spelen. Op papier zou dat moeten lukken, aangezien De Variant 
in deze tweede klasse gemiddeld de hoogste rating heeft. Maar dat die rating lang niet altijd 
maatgevend is, bleek wel tijdens de wedstrijd tegen het tweede (jeugdige) team van 
Brainsport Eindhoven. De Variant had op alle borden een speler met een hogere rating (730 
versus 1021) en de wedstrijd werd weliswaar met 7-13 door De Variant gewonnen, maar erg 
overtuigend was het niet. 

Rob van Lien opende de wedstrijd met een overwinning voor De Variant. Hij speelde tegen één 
van de jongste spelers van Brainsport: Alexey Isupov. De partij leek remise te worden, maar Rob 
speelde het eindspel toch naar winst toe. Brainsport Eindhoven sloeg vrijwel direct terug door een 
verrassende overwinning van routinier Piet van Erp op Daniëlla de Vos. Vervolgens nam De 
Variant enige afstand met overwinningen van Franklin Denissen en Roland Coray, maar het 
Eindhovense tiental kwam toch nog terug na een remise van Jozef Donkers tegen Mark Klaassen 
en een winstpartij van jeugdspeler Yaroslav Gilevych op Mark de Wolf. De stand was op dat 
moment 5-7 en het was nog ongewis hoe de laatste vier partijen zich zouden gaan ontwikkelen. 
Jan de Wolf had een spannende stand op het bord tegen Tanya-Marie Cnossen, die 
ongelukkigerwijs een winnende damcombinatie over het hoofd zag. Vervolgens koos de 
Eindhovense jeugdspeler voor een verkeerde afwikkeling en konden de spelers van De Variant in 
hun handen knijpen dat Jan alsnog won. Ondertussen speelde de tegenstanders van Hans 
Bomgaars en Johan Konings keurig remise, waarmee de winst voor De Variant een feit was, maar 
het had op dat moment net zo goed 9-9 kunnen zijn. Martin de Wolf was als laatste nog bezig 
tegen 
Oleksandra 
Chumachenko, 
Nederlands 
kampioen bij de 
meisjes in de 
categorie tot en 
met 10 jaar. 
Martin had een 
zware middag en 
kon pas in het 
late middenspel 
enig voordeel op 
het bord krijgen. 
Oleksandra 
overzag 
vervolgens in het 
eindspel de 
remisekansen, 
waarna Martin 
de partij in winst kon omzetten.  

Daarmee eindigde de wedstrijd met enigszins geflatteerde cijfers in 7-13 voor De Variant. 

 
 
 

https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/?__tn__=kC-R&eid=ARDN_Z43yUrmpNwu62HzBWMAEWi2aFeIsOZhTxoTacwNHb3no0qzS7TgNtYSXn1xP_cQba2_Z1_ENf_a&hc_ref=ARQA_XhLy0gWdN4DtdResnmTtPydfjO52-yJD5ThEth-J2M3ZuLH6iCOS9HyHFatapw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB71esfa3B2G67HY4q8XPxtet0ym5kyOSun8JQdp1605bbUt-cjD2XOV8EX7yFBcKz9OQt-cr8BCPWIZCtg_c-39Lk4_DP3Xdz95oCeCbXGmPsjlRj3AsS9amoJB6O_B8Xm2sE3WgL0vbD7si22abCf5bm98SXL1mgDl0opW2XcDj8fzWYAMHrBi9iznwvykBlHTa-KowG3pQwXYLv5z9X1JEYG3LjDAC7ANTtzogwnZ4dr7bL-9Xi4EllT8LZhBR0Gfx51zD4tJCUQO1HSox7j3IVWi_x0CKEjRTjDsWDEGDgqUFavyxj_ZUR2-j-A1pBonPSPNXHPQrAhCo43ERcI-A
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IN MEMORIAM JO PEETERS 
In  alle  kranten,  dambladen,  voetbal en  muziekboeken  heeft  men  meerdere  malen  
geschreven over de zo actieve Jo Peeters. Hij is een zeer gewaardeerde persoonlijkheid  
met een heel warm hart. Een werkelijk fenomeen. 
Jo Peeters is zo’n kleine 60 jaar lid van E.A.D. en deed dat in twee fases. De eerste fase  
dateert  van  1946  tot  1959  en  de  tweede  fase  begon  in  1969.  Sinds  1946  beoefent  Jo  
Peeters  onafgebroken  de  damsport  en  was  bij  meerdere  verenigingen  lid:  E.H.D.C.,  
H.D.C., E.D.G., N.D.C., E.A.D. en H.S.D.V. Met al zijn activiteiten in  de  damwereld  is  hij  
misschien  wel  de  meest  bekende  en gewaardeerde persoon in zowel Noord -  
Brabant als in Nederland.  
Maar  niet  alleen  in  de  damwereld,  want  hij  speelt  al  vanaf  1941 klarinet  en  saxofoon  en  
ook  in  deze  muziekwereld  heeft  hij  de weg  naar  eeuwige  roem  bewandeld.  Hij was dan ook 
op 13 november 2011 een van de vier jubilarissen tijdens het jaarlijkse “Caecilia” feest.  
Op het moment van de huldiging was Jo Peeters in totaal 70 jaar lid, verdeeld over Harmonie St.  
Caecilia te Asten, Harmonie  Oefening en Ontspanning  te Beek en Donk, het Helmonds 
Muziekkorps, Fanfare St.Jozef te Beringe en vanaf  01- 07 - 1957    van    Koninklijke    Harmonie  
Concordia te Panningen. Ook is Jo nog lid geweest van Fanfare  
St.  Caecilia  te  Helden  en  heeft  hij  fanfare  Semper  Avanti  uit  
Grashoek een jaar geholpen.  
Ook werd hij in 1946 lid van de Astense voetbalvereniging N.W.C. Na 1 jaar in het tweede  
elftal  te  hebben  gespeeld  maakte  hij  zijn  rentree  als  rechtsbuiten  van  het  vaandelteam.  
Met Jo Peeters in het team werd men meerdere keren kampioen, en werd de vereniging  
naar  een  hoger  niveau  getild.  En ook  het  bedrijfselftal  van  de  Vlisco  in  Helmond  mocht  
zich vereerd voelen met de aanwezigheid van Jo Peeters. 
In  de damsport heeft Jo  Peeters  zich  op  elk  terrein  vol  overtuiging  en  met  vakmanschap  
ingezet.  Het  is  nauwelijks  te  bevatten  hoeveel  tijd  hij  heeft  geschonken  aan  deze  hobby.  
Overal waar het dammen is, is Jo Peeters ook. Als wedstrijdleider van de P.N.D.B. stond  
hij altijd heel dicht bij alle dammers.  
De  bijzondere  verdiensten  van  Jo  Peeters  waren  voor  Hare  Majesteit  Koningin  Beatrix  
reden  om  hem  te  onderscheiden  met  de  Eremedaille  in  goud  van  Oranje- Nassau.  De  
uitreiking  van  deze  zo  verdiende  onderscheiding  vond  plaats  op  28  april  1989  ten  huize  
van  de familie  Peeters  in  Helden, door  de  burgemeester  van  deze  gemeente,  
de  heer  J. van ‘t Hooft, waarbij naast de gezinsleden van de familie Peeters ook 
vertegenwoordigers van de Koninklijke Harmonie Concordia te Panningen, de damvereniging 
E.A.D. uit Asten en  H.S.D.V. uit  Helden  Panningen, alsmede   het   bestuur   van   de   P.N.D.B.   
en   alle wethouders   van   de gemeente   en   de   gemeente- secretaris   aanwezig   waren.   De  
burgemeester had een lange toespraak. P.N.D.B. voorzitter Ton van den Elzen heeft deze  
toespraak destijds volledig in het Brabants- Damnieuws geplaatst en willen we ook hier in  
zijn geheel opnemen.  
 
“De  heer  Peeters  is  op  4  Mei  1988  gedurende  25  jaar  onafgebroken  bestuurslid  van  de  
Provinciale Noord- Brabantse Dambond, die aangesloten is bij de Koninklijke Nederlandse  
Dambond.  
Zijn  blijkbaar  natuurlijke  aanleg,  zijn  daaruit  ontstane  interesse,  zijn  brede inzet  en  zijn  
betekenis voor deze denksport zowel lokaal, regionaal, provinciaal, ja zelfs landelijk moge  
blijken uit het volgende. 
Vanaf  zijn  jeugdjaren  speelde  hij  in  zijn  geboorteplaats  Asten  met  succes  zijn  eerste  
dampartijtjes. Hij werd in 1946, dus meer dan 40 jaar geleden, lid van de Eerste Astense  
Damclub. Succes bleef niet uit en vanaf 1947 (17 jaar oud) werd hij vijf jaar in successie  
kampioen  van  Asten. Na  verhuizing  naar  Helmond  werd  deze  lijn  doorgetrokken:  diverse  
malen  clubkampioen  en  kampioen  van  Helmond.  In  1953  werd  hij  bestuurslid  van  
E.H.D.C.   en   later   van   H.D.C.   en   tevens   wedstrijdleider.   Club- en   plaatselijke  
kampioenschappen  volgden  en  eind  1962  had  hij  reeds  15  damtitels  binnen  gehaald  en  
een  tweede  plaats  in  het  persoonlijk  kampioenschap  van  Noord- Brabant  in  1960.  Later  
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zouden hieraan nog vele titels worden toegevoegd zoals in Eindhoven, Neerkant, Venlo en  
Helden.  In  Helmond  ging  een  clubblad  verschijnen  en  de  redactie,  lay- out,  type-werk,  
hectograferen en de distributie, dat alles was in handen van de heer Peeters. 
Op 4 Mei 1963 werd de heer Peeters door de jaarvergadering van de P.N.D.B. benoemd  
tot bestuurslid, met als taak “wedstrijdleider”, welke taak hij tot op heden op een werkelijk  
onnavolgbare wijze is blijven vervullen. Niet alleen de wijze waarop hij de roosters voor de  
bondscompetitie  voor  alle  Noord- Brabantse  tallen  en  de  verschillende  senioren en  
jeugdklassen, alsmede voor de grote verscheidenheid persoonlijke provinciale wedstrijden  
weet  samen  te  stellen  dwingt  bewondering  af,  maar  ook  de  wijze  waarop  hij  al  deze  
gebeurtenissen in het uitvoerig jaarverslag van de wedstrijdleider weet vast te leggen. 
Naast  wedstrijdleider  is  de  heer  Peeters  tevens  jeugdleider  van  de  P.N.D.B.  hetgeen  
ondermeer   inhoudt,   dat   hij   enige   keren per   jaar   bij   belangrijke   landelijke   dam  
evenementen de verschillende provinciale jeugdtientallen begeleidt en coacht. 
Gedurende  enige  jaren  was  hij  eveneens  coördinator  van  het  schooldammen  binnen  de  
P.N.D.B., waarbij gestreden werd om de provinciale kampioenstitel. 
Hij  was  op  15  Januari  1978 één  van  de  oprichters  van  de  Heldense  Schaak en 
Damvereniging  voor  de  damafdeling,  in  welke  vereniging  hij  met  name  tijdens  de  
beginjaren één van de hechte steunpilaren is geweest. Eenmaal per maand worden door  
hem    instructie avonden    georganiseerd    en    ook    bij    de    wedstrijden    om    het  
clubkampioenschap van Noord- Limburg is hij steeds van de partij. 
Vanwege  zijn  grote  verdienste  voor  de  damsport  ontving  de  heer  Peeters  in  september  
1980   het   bondsonderscheidingsteken   van de   K.N.D.B,   terwijl   hij   op   de   algemene  
jaarvergadering  van  de  genoemde  bond  d.d.  4  Juni  1988  benoemd  werd  tot  lid  van  
verdienste. 
Sinds Juni 1982 is hij tevens hoofdredacteur van “Brabants Damnieuws”, een sinds 1946  
zesmaal per jaar verschijnend blad: oplage van 800 exemplaren. Ook hier is het zo, dat de  
benaming “hoofdredacteur” de heer Peeters op een geweldige manier tekort doet. Hij is de  
schrijver  van  de meeste  artikelen, de typist, de  stencilaris,  de  binder  en de bezorger  van  
dit blad, waarbij zijn echtgenote dan de nodige hand en spandiensten verricht. 
Eenmaal  per  jaar  is  hij  een  van  de  twee  representanten  van  de  P.N.D.B.  op  de  
jaarvergadering van de K.N.D.B. De heer Peeters is nog tevens damleider A, arbiter en lid van de 
geschillencommissie van de K.N.D.B. 
Bij belangrijke dam ontmoetingen op landelijk niveau fungeert hij vaak als arbiter zoals bij  
de    damesdamkampioenschappen    van    Nederland    1984,    de    jaarlijkse    landelijke  
bondswedstrijden en de a.s. wereldkampioenschappen dames in augustus.  
Naast  de damsport als training voor en ontspanning van zijn geest, voelde hij zich ook al  
heel  vroeg  aangetrokken  tot  de  amateuristische  muziekbeoefening.  Van  1941  tot  1952  
was  hij  een  zeer  verdienstelijk  lid  van  Harmonie St. Cecilia  te  Asten.  Na  verhuizing  naar 
Helmond werd hij daar lid van het Helmondse Muziek Korps; 1953  - 1957.  
Na zijn huwelijk in 1957 verhuisde hij naar Helden en werd lid van de Fanfare St.Joseph te 
Beringe; 1957 -1963. Eveneens in 1957 werd hij lid van Harmonie Concordia te Panningen, iets 
wat hij tot heden  gebleven  is.  Bij  dit  korps  bespeelde  hij  eerst  de  klarinet,  later  de  altsax  
en  nu  de tenorsax. Toen in 1965 op hem een beroep werd gedaan Fanfare St.Cecilia   te   
Helden   tijdelijk   te   komen   versterken   met   een sopraansax werd hij eveneens lid  
van dit korps., iets wat hij tot 24 september  1975  gebleven  is,  waarin  hij  zich,  wegens  
tijdgebrek genoodzaakt  zag  voor  deze  fanfare  te  bedanken.  Het  tekent  de heer  Peeters,  dat  
hij  sindsdien  begunstigend  lid  van  dit  korps  is gebleven.  Het  gezegde  “niemand  kan  twee  
heren  dienen” werd door  de  heer  Peeters  gedurende  een  tiental  jaren  met  veel  “fanfare”en  
in  goede “harmonie” geloochenstraft.  
Vanaf  1957  tot  heden  is  de  heer  Peeters  tevens  lid  van  de  Towerband  te  Panningen,  
welke  kapel  in  de  loop  der  jaren  niet  alleen  in  de  directe  omgeving,  maar  ook  ver  
daarbuiten  een  begrip  geworden  is.  In  deze  band  bespeelt  de  heer  Peeters  zowel  de  
klarinet als de tenorsax.  
Vanwege  zijn  verdienste  voor  de  amateuristische  muziekbeoefening  ontving  de  heer  
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Peeters  op  9  december  1966  het  bondsinsigne  in  het  zilver  van  de  Katholieke  Federatie  
Muziekbonden  en  op  28  November  1981  het  bondsinsigne  in  het  goud  van  genoemde  
federatie. 
In de jaren 1946 - 1970 was hij tevens nog een fervent voetballer. Bij N.W.C. Asten; MULO,  
Helmond;  BEVO,  Helden- Beringe  en  het  bedrijfsvoetbal  in  Helmond  stond  hij  bekend  als  
een echte “goaltjesdief” en later als een “harde” stopper of back. 
De  heer  Peeters  is  een  man,  die  zich  op  een  buitengewoon  consciëntieuze  en  accurate  
wijze  kwijt  van  de  taken,  die  hij  geheel  vrijwillig  op  zich  genomen  heeft.  Hij  is  een  harde  
werker en een goed organisator, die door iedereen gewaardeerd wordt. Nooit zal hij  zich  
op  de  voorgrond  plaatsen,  maar  blijft  altijd  bescheiden.  Hij  is  trouw  aan  zijn  gegeven  
woord  en  iemand  die afspraken  en  beloften  stipt  nakomt.  Een  echte  volhouder  en  
“doordouwer”  in  de  goede  betekenis  van  het  woord.  Hij  is  te  karakteriseren  als  iemand  
waarop  nooit  tevergeefs  een  beroep  wordt  gedaan,  die  zal  helpen  wanneer  hij  kan  en  
zeker zal helpen wanneer het echt nodig is. 
U  ging  niet  bij  de  pakken  neerzitten  toen  door  uw  mindere  gezondheid  uw  functie  bij  de  
Vlisco te Helmond werd opgeheven. U gaf u geheel aan de denksportwereld en de muziek  
en  op  beide  terreinen  al  meer  dan  40  jaar.  Vooral  die  denksport dammen, denken boven 
dat bord, het menselijk vermogen prikkelen om problemen  op  te  lossen.  Het  heeft  te  maken  
met  scherpzinnigheid  een van  de  belangrijkste  faculteiten  van  het  menselijk  verstand.  De  
hoge vermogens van het intellect worden vereist voor het oplossen van dam of schaakproblemen.     
Nauwkeurigheid,     sluwheid,     vindingrijkheid, ontrafelen, vooruitdenken, dat alles is 
noodzakelijk in het damspel dat U al zo lang beoefent. Het damspel vraagt voorstellingsvermogen 
en exacte berekeningen; het is met je verstand, met de geest trachten te winnen, te overleven. De 
mens heeft nu eenmaal de begeerte in zich, zijn krachten  
ook     de geestelijke, met die van een ander te meten. En hier is dat op een  zuivere  basis,  inzet  
tegenover  intellect.  Je  leert  ook  moeilijke situaties  onder  de  ogen  te  zien.  De  dammer  wikt  
en  weegt,  besluit  en vindt z’n weg. 
Is dat niet wat de maatschappij van 
ons telkens opnieuw vraagt?  
Meneer Peeters, dat gaf u met uw 
dienstbaarheid aan deze denksport in 
de kern mee aan  
velen  als  gemeenschapsmens,  als  
verenigingsman,  als  dammer,  met  
als  decoratie  
muziek, muziek, muziek. Het is 
daarom dat het Hare Majesteit 
Koningin Beatrix behaagd  
heeft  de  heer J.Th.G.  Peeters  te  
onderscheiden  met  de  Eremedaille  
in  goud  van  
Oranje Nassau.”   
Jo  Peeters  ging weer  door  met  
waar  hij  gebleven  was.  Alles  stond  
in  het  teken  van  zijn 
activiteiten.  Het  is  nauwelijks  te  
benoemen  wat  Jo  Peeters  heeft  
betekend  voor  de 
damsport. In 1997 werd hij dan ook 
verdienstelijk benoemd tot Erelid van 
de P.N.D.B.   
We eindigen waarmee we begonnen 
zijn: Jo Peeters is een werkelijk 
fenomeen. 
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Jo Peeters is de topscorer aller tijden van het  
tweede team van E.A.D. 
Jo  Peeters  werd  vier  keer  tweede  en  een keer derde in de clubcompetitie van E.A.D. 
Jo Peeters 70 jaar K.D.D.B. lid     
Jo   Peeters   werd   tweede   in   de   hoofdklasse   van   het  
kampioenschap van Noord - Brabant.  
                                                                                             Adrie van Outheusden  EAD 

 

Jo Peeters overleden 
(door Nico Grubben HSDV) 

 
Afgelopen zondag, 20 oktober overleed ons dam lid Jo Peeters. Hij was 89 jaar oud. 
Jo Peeters is heel zijn leven actief geweest binnen de damwereld. Al lang voordat onze vereniging 
bestond was hij lid van de EAD in Asten. Behalve een sterke speler was hij een actieve bestuurder.  
Hij was tientallen jaren bestuurslid van de Provinciale Noord-Brabantse Dambond (PNDB). Daarbij 
was hij onder andere Competitieleider, Penningmeester en hield een zeer uitgebreid archief bij van 
alles in Brabant dat met dammen had te maken. Ook was hij jarenlang de hoofdredacteur van het 
Brabants Damnieuws. Niet alleen schreef hij in die tijd de meeste artikel, maar lijmde de vele pagina’s 
tot een mooi geheel. Vervolgens bezorgde hij de exemplaren persoonlijk bij de vele damverenigingen 
die er in die tijd waren. Ook was Jo lange tijd arbiter bij landelijke damwedstrijden.  
Voor dit vele werk was hij niet alleen erelid van de PNDB, maar ook van de landelijke KNDB.  
Toen onze vereniging was ontstaan, zorgde hij als instructeur ervoor dat het niveau van de  
damleden omhoog ging. Ook was hij degene die een jaarlijks eindspelavond organiseerden,  
welke traditie later door Lei Janssen werd voortgezet.  
Twee seizoenen deed hij mee aan de interne competitie. Beide jaren werd hij afgetekend  
kampioen.  
Tussen 1993 en 2003 was hij geen lid. Maar toen Lei Janssen in 2003 vroeg om het  
Dam team te versterken, zei hij volmondig ja en werd basisspeler van dit team dat in 2004  
kampioen werd. (zie foto hieronder)  
 

 
Jo in het midden van het HSDV kampioensteam uit 2004  
 
Tot op hoge leeftijd bleef Jo dammen. Toen zijn goede vriend Lei Janssen in 2016 overleed,  
was dit een grote klap voor hem. Een jaar later was het te zwaar om nog aan de interne  
competitie deel te nemen en trok hij zich noodgedwongen terug.  
Met het overlijden van Jo verliest de HSDV opnieuw een belangrijk lid van de damafdeling.  
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----------------------------------------------------- 

Brabants Kampioenschap PNDB 2019. 
 

Nog even de uitslagen van ronde 1 en 2 
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En hier de uitslagen van ronde 3, 4, 5 en 6. 
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Ronde 5,  -Oleksandra Chumachenko tegen Jules Martens 0-2 
  -Peter van Poppel tegen Maksym Chumachenko 0-2 
Ronde 6,  -Peter Klaassen tegen Alexei Ovayanko 1-1 
  -Maksym Chumachenko tegen Oleksandra Chumachenko 0-2  
 

Zijn we aangekomen bij ronde 7 en de finale ronde, ronde 8. 
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De kampioenen in de diverse klassen zijn geworden: 
         

                                      

 In groep A eindigden Yuriy Lagoda en Frank Teer exact gelijk. 

  
 De Brabantse kampioenen van 2019 zijn dus geworden:  

                  Yuriy Lagoda en Frank Teer 

 
 

 
In groep B was het ontzettend spannend. Daar eindigden maar liefst 5 spelers met 9 
punten op de eerste plaats.  
De weerstandspunten beslisten hier in het voordeel van Luud Ector. 
 
 
In groep C eindigden 2 spelers bovenaan met 9 punten.  
De titel ging hier op weerstandspunten naar Erik Spenrath. 

 

 
 
In groep D eindigden eveneens 2 spelers bovenaan en ging de titel op weerstandspunten 
naar de jeugdige Alexei Ovsyanko. 

 

 

 

 



  

- 32 - 

 

 



  

- 33 - 

 

     
1e prijs D  Alexei Ovsyanko              1e prijs C  Erik Spenrath     1e prijs B  Luud Ector 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gedeeld 1e prijs A groep  

KAMPIOENEN 2019 

Yuriy Lagoda en Frank Teer 
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In 2020 spelen we ook weer, met viertallen, voor de Brabant cup. 
 
We willen natuurlijk weer zo veel mogelijk viertallen, om het toernooi zo interessant en spannend als enigszins 
mogelijk te maken. 
We gaan er in eerste instantie vanuit, dat ieder team, dat in de provinciale competitie meespeelt, ook in de 
Brabant cup zal meespelen. 
Wij willen graag van de verenigingen horen, of sommige viertallen niet mee gaan doen. Een extra team 
inschrijven mag natuurlijk altijd ook. 

 

De precieze vorm is afhankelijk van het aantal viertallen dat meedoet, maar de grondvorm blijft een poulesysteem met drie 

ronden en een afvalsysteem voor de onderste teams in de poule. 

 

De wedstrijden worden net als vorig jaar gespeeld bij Dammend Tilburg, maar omdat zij verhuisd zijn van speellokaal en 

speelavond worden de wedstrijden gespeeld op vrijdagavonden in: 

Boerke Mutsaers 

Vijverlaan 2 

5042 PZ Tilburg 

 

De eerste ronde wordt gespeeld op 24 januari 2020, de halve finale op 20 maart 2020, en de finale op 24 april 2020. 

Alles is enkele weken vroeger als vorig jaar, omdat wij voor 1 mei de deelnemende verenigingen aan de KND-beker aan het 

bondsbureau moeten doorgeven. 

De partijen worden met een speeltijd van 25 minuten per partij plus 10 seconden per zet gespeeld. 

Graag horen wij snel van de verenigingen welke teams meespelen. 
------------------------------------- 
VOS TOERNOOI 2020 

Tijdens de finale van de Brabant Cup, wordt tevens het VOS toernooi gespeeld. 

Winnaar 2019 is RDS Sint Oedenrode.. 

https://www.pndb.nl/actueel/bc/index.xhtml 

 

 
 

               

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pndb.nl%2Factueel%2Fbc%2Findex.xhtml%3Ffbclid%3DIwAR1KfYsriiPAIDUdVuUnYwqiMIpK_wFKOFidtaR__pOUDN9PQuFRXeQVL6w&h=AT2fytkItPjWNG_YZn4bOedXq0maLVwnY5jTSG1HXcVNBP3dIK_coyIAMxKugW-kWfCJQ4r-XYfp66gPDq93lw6BSJc4DKPV0ZR0Rl_xmRweHtCX7BHA19rtiL5Gkj8yYWSbnQLaC2MPqN92EhAgmOYhm1dpOmSLPeY
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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. Gasterij de Zwaantjes, Petrus Dondersplein 7, 5271 AA Sint Michielsgestel. Tel. 073-5517580 

   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 28 23 82 99 

 
 
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: mjcvanberlo@onsbrabantnet.nl 
   Clubl. Café DOMMELZICHT, Dommelstraat 18, 5492 DX Sint Oedenrode. Tel. 0413-478000 

   Secr.: M van Berlo, Balduinstraat 30, 5737 EB, Lieshout. Tel. 0499 – 422466 / 06 12 89 48 37 

 
 
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. 06-10 66 74 07  

 

 

 

mailto:yuriy_lagoda@yahoo.com
mailto:secretaris@damateurs.nl
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mailto:hheijden@gmail.com
mailto:j.martens03@chello.nl
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mailto:nico.grubben@home.nl
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mailto:ad.vervoort@home.nl
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Oplossing Diagrammen Partij-Problematiek. 
 
Dia. 1  1. 31-27 32x21  2. 29-23 18x20  3. 50-44 40x29  4. 49-43 38x40  5. 45x03 25x34  6. 03x16  
           13-19, na deze zet zijn er meerdere winsten mogelijk, o.a. En, j 7. 16-07 19-24  8. 07-34... 
 
Dia. 2  1. 47-42 37x48  2. 25-20 24x15  3. 30-25 48x30  4. 35x04 45x34  5. 25-20 15x24  6. 04x45.. 
            En ja.... ik weet het zet 1 en 2 zijn verwisselbaar!... 
   
Dia. 3   1. 22-18 13x31  2. 32-27 31x22  3. 35-30 24x44  4. 33x04 16x27  5. 38-32 27x38  6. 04x03...  
 

 
Nederlands kampioenschap dammen categorie B en C - 16 t/m 21 maart 2020 

Witte van Moort Damclub  

 
Beste dammer, 
In Westerhaar vindt van 16 tot en met 21 maart 2020 het Nederlands kampioenschap dammen in de 
categorie B en C plaats. Het succes van de primeur vorig jaar, stimuleert om door te gaan met het 
toptoernooi voor de breedtesport! Opnieuw strijden spelers met een rating tot 1100 in een 
meerdaags toernooi om de titel nationaal damkampioen. Het prijzengeld: 1400 euro. 
 
Gespeeld wordt in twee categorieën met ieder 24 deelnemers. Dammers met een rating van 901 tot 
1100 komen uit in de categorie B. Het toernooi in de categorie C is gereserveerd voor spelers met 
een rating van 0 tot 900. Wat geldt is de rating van 1 januari 2019. De winnaars van de categorieën 
kunnen ieder een hoofdprijs tegemoet zien van 400 euro. 
Via iedere provinciale bond kunnen tot 15 november 2019 twee spelers worden aangemeld. Leidraad 
vormen de uitslagen van de provinciale kampioenschappen. 
 
Nodig zijn: Naam, adres, woonplaats, rating per 1-1-2019, club, provinciale bond, emailadres, 
telefoonnummer en (als mogelijk) plaats in laatste provinciaal kampioenschap. 
Als na 15 november nog plaatsen over zijn, volgt een open inschrijving. Te beginnen op 16 
november klokslag 0.00 uur, via een mail aan damclubwittevanmoort@gmail.com. Op volgorde van 
binnenkomst worden dan de spelers gekozen. Het inschrijfgeld bedraagt (inclusief dagelijkse lunch) 
40 euro. 
Het toernooi opent maandag 16 maart om 17.00 uur. De eerste speelronde start om 18.00 uur. In 
totaal worden er 8 ronden gespeeld. 
 
De uitslag wordt bepaald door het Zwitsers systeem op weerstand en vervolgens Sonnenborn- 
Berger. Het speeltempo bedraagt 80+1. Op de website van Witte van Moort volgt nadere informatie 
over de overnachtingsmogelijkheden in We sterhaar en omgeving. 
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FOTO’S BK ronde 5 en 6       (David Riupassa) 
                                                 (bewerkt: Henk vd Heijden) 
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De alternatieve,  
goedkope  
en natuurvriendelijkste  
Kerstboom van dit jaar: 
 

 
 
 
 
 

 
 


