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

 
Op de voorpagina ziet u de gemeentewapens van de gemeenten, alwaar de bij de P.N.D.B. 
aangesloten damverenigingen gehuisvest zijn. Achter deze gemeentenamen noemen wij hieronder 
de huidige damverenigingen. 
 
ASTEN  - E.A.D.   ROSMALEN                   - HEIJMANS EXCELSIOR. 
DONGEN   - ROMPA LEDER  St. MICHIELSGESTEL  - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - DC BRAINSPORT  St. OEDENRODE       - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG        - Dammend Tilburg   
OUDENBOSCH - DE VARIANT  UDEN        - D.O.G. 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF    
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Van de voorzitter  a.i.                                                                      juni 2020 
 
Toen ik mijn voorwoord van maart schreef dat de competities op een einde 
liepen had ik er geen rekening mee gehouden het coronavirus mij te vlug af 
was. Het virus zette Nederland op slot en voor de damsport werden alle 
activiteiten bij de KNDB, de PNDB en de clubs vrijwel met onmiddellijke 
ingang stopgezet.  
Op 12 maart is de laatste wedstrijd voor de bond tussen DOG2 en RDS3 
nog gespeeld. Het besef dat Nederland aan de vooravond van de pandemie 
stond was nog niet helemaal doorgedrongen bij beide clubs en achteraf 
bezien speelden we op het randje van het toelaatbare. Zeker als we in 

ogenschouw nemen dat het gebied Zuidoost Brabant zich in het oog van de virus storm bevond. 
Tientallen slachtoffers vielen er te betreuren en velen van ons hebben dit van zeer nabij 
meegemaakt. Gelukkig  bleef de damwereld in Brabant nagenoeg verschoond van deze ellende. 
Nagenoeg……want helaas is Rob Pijnenburg, bestuurder van d’Amateurs en samen met mij 
teamleider van het landelijke 10-tal van genoemde club, wel getroffen door het coronavirus.  
Op 9 april belandde hij op de IC en heeft wekenlang op het randje gebalanceerd van het hier en 
het hiernamaals.  Echter sinds een paar weken boekt hij vooruitgang en is nu volop aan het 
revalideren. Namens de PNDB leden en bestuur wens ik  Rob alle goeds richting herstel en een 
spoedige hereniging met zijn gezin. Verder heeft mij geen bericht bereikt van slachtoffers uit de 
Brabantse damwereld ten gevolge van coronavirus.  
Ook heeft het virus onze wedstrijdleider veel hoofdbrekens bezorgd. Eerst waren het 
hoofdbrekens om alle kampioenschappen  in de overvolle dam agenda goed  gepland te krijgen. 
Vervolgens werden alle wedstrijden op hold gezet. Maar voor hoe lang………..? Uiteindelijk kon 
alles, alle inspanningen ten spijt, de prullenbak in.…….Verderop in dit blad kunnen jullie lezen 
welke uitdagingen Ties ten deel vielen. 2019-2020 gaat voor de PNDB de geschiedenis in als een 
verloren seizoen. 
 
Inmiddels is het zover dat er gaandeweg toch wat dingen worden versoepeld en kunnen hopelijk 
wat zaken worden opgepakt, met als voorbeeld het jeugd dammen. Ondertussen heeft de KNDB 
ook niet stilgezeten en is er voor de liefhebber een online programma gemaakt zodat de 
geïnteresseerden toch kunnen dammen. Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen waarbij 
het beleid van KNDB leidend is. 
 
En dan hebben we nog de ALV. Volgens ons huishoudelijk reglement dienen we binnen een half 
jaar na beëindigen van het verenigings- of boekjaar een ledenvergadering te houden. Helaas  
moest vanwege het coronavirus de mei vergadering worden afgelast. Als bestuur gaan we ons 
beraden op een volgende bestuursvergadering en een nieuwe datum voor de Algemene 
Ledenvergadering. Deze zal niet gehouden worden in het vertrouwde “Dommelzicht”. Het clubhuis 
van RDS met aanpalende zwembad zal worden gesloopt en herbouwd. 
 
Nu bijeenkomsten van maximaal 30 personen weer mogen, gaan we nadenken of we een 
geschikte plaats en datum kunnen vaststellen om deze alsnog en veilig te houden. Hetzelfde geldt 
voor de PNDB bestuursvergadering welke in april had moeten plaatsvinden.  
Al met al hebben de beperkingen die alle Nederlanders  zijn opgelegd mede tot resultaat geleid 
dat we nu op de goede weg zitten.  
 
Tot slot wens ik jullie allen veel gezondheid en hopelijk tot ziens, 
 

Martien van Erp 
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En nog steeds heerst de Corona crisis. 

Coronavirus,   het verloop in de tijd.                 
 
Het PNDB-bestuur heeft besloten, om in 
overeenstemming met de adviezen van de 
veiligheidsregio's van Noord-Brabant, de halve 
finale van de Brabant cup die gepland stond op 
vrijdag 20 maart, af te lasten. 
We verschuiven de halve finale naar de datum 
van de finale op 3 april 2020, in Tilburg. 
De finale hopen we te kunnen spelen op vrijdag 
1 mei 2020 in Tilburg, zodat we nog kunnen voldoen aan de uiterste inschrijftermijn van de KNDB 
voor de nationale beker. 
Hopende op jullie begrip hiervoor, 
met vriendelijke groet,     Ties Slagter 
---------------------------------------------- 
Hallo Paul, 
Vanwege de adviezen van de veiligheidsregio's van Noord-Brabant, hebben we de halve finale 
van onze bekerwedstrijden volgende week vrijdag afgelast, en doorgeschoven naar de 
finaledatum (3 april). Voor de finale zal dan een nieuwe datum moeten worden bepaald. 
Vermoedelijk wordt dat 1 mei, om nog zo veel mogelijk te voldoen aan de inschrijfdatum voor de 
KNDB-beker. 
Ik neem aan, dat het voor jullie geen probleem is als onze inschrijvingen één dag later komen. 
Het wordt natuurlijk echt een probleem, als er nog meer vertraging komt door dit virus. 
Hebben jullie dan ook een plan B voor wat betreft uiterste inschrijfdata? 
Met vriendelijke groet,  
Ties Slagter 
 
Hallo Ties, 

Een dag later is geen probleem. Er is vooralsnog geen plan B. Ik heb hierover nog geen nieuws 
ontvangen van de Wedstrijdcommissie. Op dit moment is de nacompetitie van aanstaande 
zaterdag vooral in beeld.      Vriendelijke groet van,  Paul  KNDB 

En dan komt er werkelijk een eind aan het dammen in Nederland. 
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Corona bulletin update 1 
17-5-2020 
Het goede nieuws is dat intensive care 
opnamen teruglopen en de maatregelen 
van de regering gaandeweg worden 
versoepeld. Maar we moeten ons 
realiseren dat het virus nog steeds onder 
ons is.  
Er wordt nadrukkelijk een beroep gedaan 
op de eigen verantwoordelijkheid. 
Op de site van de KNDB heeft iedereen het 1,5 m protocol voor verantwoord dammen in 
coronatijd kunnen lezen. Ieder weldenkend dammer zal tot de conclusie komen dat het niet 
haalbaar is om op deze wijze de clubcompetitie, de provinciale -en landelijke competitie te 
hervatten. Met de kennis van nu is het hoogst onzeker of per 1 september dit wel mogelijk zal zijn. 
Wat echter wel kan is om binnen de verruimende maatregelen van de regering na te denken over 
een nieuwe datum voor een bestuursvergadering en een nieuwe datum voor de Algemene 
ledenvergadering. Wellicht dat ergens in de maand augustus/september dit een optie is. Voorts is 
het belangrijk voor de clubbesturen om het contact met de leden op een zo goed mogelijke wijze 
in stand te houden om te voorkomen dat we vanwege het coronavirus en het daarbij behorende 
goeddeels “dam-loos” tijdperk leden verliezen. 
Om te voorkomen dat we in een geheel “dam-loos” tijdperk belanden heeft de KNDB echter snel 
geschakeld en heeft op damgebied een aantal mogelijkheden aangeboden zoals het opzetten van 
online clubavonden tot 1 september. Een aantal van de PNDB leden is al te vinden op het platform 
www.lidraughts.org .Verder is het mogelijk om buiten met de jeugd damactiviteiten te doen op 
besloten terrein; te denken valt aan het schoolplein o.i.d. Ook kan er online worden getraind op 
verschillende niveaus.( afhankelijk van het niveau worden deze gegeven door Ester van Muijen of 
Alexander Baljakin). Alles hierover is te vinden op de KNDB site; we raden iedereen aan om 
regelmatig deze site te raadplegen om op de hoogte te blijven van de jongste ontwikkelingen.. 
We blijven hopen op een gezonde afloop van deze bizarre tijd. 
 
Namens het PNDB bestuur 
Martien van Erp 
Voorzitter a.i. 

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

30-5-2020 

Aan: 
- besturen aangesloten dam-verenigingen (secretarissen) 
- besturen provinciale dam-bonden (secretarissen) 
 
Beste bestuurder, secretaris en organisator, 
Vers van de pers is het net geactualiseerde sportconvenant. Met ook voor ons weer plezierige 
verruimingen!! We kunnen per 1 juli, mits met 1,5 m afstand tussen volwassenen weer onderlinge 
wedstrijdjes op de clubavond organiseren. Overigens dit protocol kan pas in werking treden zodra 
de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. Check dit altijd bij je 
gemeente voordat je open gaat. 
Voor jeugd t/m/ 18 jaar geldt dat nu binnen en buiten kan worden gedamd zonder de 1,5 m toe te 
passen. En de clubavonden kunnen weer voorzichtig worden opgestart voor onderlinge “potjes” en 
trainingswedstrijden. Maak goede afspraken met de (horeca) verhuurders en neem kennis van 
hun protocollen. Blijf voorzichtig en blijf gezond. 

http://www.lidraughts.org/?fbclid=IwAR1dIu2cHqOGISFJUD2TRlvF9EkhZ2ytNCdrG8tGqbTx0WBEJXi0U_AXeag
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 Onderlinge (club) trainingen wedstrijdjes/potjes zijn 
mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij 
dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te 
worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en 
te bewegen; 

 Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van 
ieder andere persoon buiten jouw huishouden, 
uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar tijdens 
sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren 
van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand; 

 Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september 
niet mogelijk. 

Zie ook de bijlage: NOC*NSF-protocol verantwoord sporten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Frans de Jonge 
Voorzitter 
www.KNDB.NL 

---------------------------------------------------------------------- 
Frans de Jonge 

Zaterdag 6-6-2020 
Vanmiddag is er een vergadering van de Bondsraad met het bestuur van de KNDB. Iedereen 
maakt zich zorgen over of we nog wel veilig en sociaal kunnen dammen met elkaar. Er komt 
Noodwetgeving vanuit het Kabinet wat wel en niet kan. Het ziet er allemaal niet rooskleurig uit. 
Weliswaar steeds meer verruimingen, maar nog steeds onplezierig. Hopelijk pakt de Bondsraad 
de belangen op voor alle dammers en niet alleen voor de dammers in de "zaterdagklasse". Door 
de weeks dammen er meer dammers dan in de nationale competitie. Laat het vooral veilig zijn en 
blijven. En overal, zaterdags, doordeweeks. en voor iedereen! 

 

Corona bulletin update 2. 
Zondag 7-6-2020 
Binnen de KNDB is inmiddels een besluit genomen of en wanneer de Nationale competitie zal 
starten. 
Het doel is om in september veilig en gezellig te dammen; lukt dat niet, dan is het streven om in 
december te starten. 
Mocht dat ook niet lukken dan slaan we het seizoen over. 
Voor de PNDB geldt evenzo dat er veilig en gezellig gedamd moet kunnen worden. 
Op 1 juli wordt een persconferentie gehouden en hopelijk zal er dan weer meer duidelijkheid 
worden verschaft. 
Ruim voor de voorgenomen start van het seizoen zal er nog een PNDB bestuursvergadering 
worden gehouden met “corona” als belangrijk agenda punt. 
 
Namens het PNDB bestuur 
Martien van Erp 
Voorzitter a.i..  

http://www.kndb.nl/?fbclid=IwAR1gW29JDPUTN82mMCoSH5DEVjMmeemb3Ul26h9c3ooc88nc0t7_t-bZGzs
https://www.facebook.com/frans.dejonge.77?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA2pR2bFf-gcOp9eQXo4doT3YHvZxfsXQdK8-mh6-bRERr-JpxEmuvZkQys1BhAQ_fy9Q6QodHbavb-&hc_ref=ARRmBem2qHH0rpUuII4BkiGiLEwMmrs9QixqKO-kUiliB351-K4kaVgRw3wprKeSMW4&dti=160444694428732&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/160444694428732/permalink/914131112393416/
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(Partij) Problematiek (HH14) Henk van der Heijden 
 

 .   .   . 
  Dia.1             Dia. 2,         Dia 3,      
Johan Konings  Henk vd Heijden/Johan Konings       Piet Lauwen 

                                  
Oplossingen verderop in dit blad. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bron: Fred Passchier. 
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Hoofdklasse 

 
 

 
            Deze laatste ronde wordt niet meer gespeeld. 

 

Eerste klasse 
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Deze laatste ronde wordt niet meer gespeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

        Brabant-Cup 
 
 

En ook hier zijn er geen ontwikkelingen op korte termijn. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR5Jz-2PjRAhXBORQKHS3dBvQQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:North_Brabant-Flag_outline.png&psig=AFQjCNHz7YHPZzLooNSOvxwFdqx8b1b_yg&ust=1486375076726006
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Dammen op afstand.       Bron Fred Passchier 
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Bovenstaande komt uit een oude doos, en die doos lag op de zolder van 

Martien van Erp. 
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ONLINE bij liDraughts 

 
Aan: secretarissen Nationale Competitie-verenigingen 
 
Geachte secretaris, 
Hierbij informeren wij u over het verloop van de nacompetitie en het tijdspad voor de Nationale 
Competitie 2020/2021.  
 
Nacompetitie 
 
Het bestuur heeft na advies van de wedstrijdcommissie de datum voor de resterende wedstrijden 
van de nacompetitie vastgesteld op 27 juni 2020.  
Het rooster voor de nacompetitie blijft zoals eerder is bekend gemaakt (zie  onder). 
Indien een team zich alsnog terugtrekt voor de nacompetitie dan wordt de voor dat betreffende 
team vastgestelde wedstrijd verloren verklaard.  
Er zal gezien de bijzondere omstandigheden geen boete worden opgelegd.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jo Peeters (1930-2019)      Bron: de Problemist april 2020  

Op 22 oktober 2019 stuurde Pieter Kuiper mij deze aflevering van Via 
Gladiola toe, met daarin een niet onbelangrijke figurantenrol voor "de mij 
volslagen vreemde Brabander J. Pe(e)ters".  Hoe bizar. Twee dagen 
eerder had mij namelijk het bericht bereikt van het overlijden van Jo 
Peeters, een man met een geweldige geschiedenis in het Brabantse 
damleven. Ik heb Jo meer dan een halve eeuw gekend en leren 
waarderen als een noeste en vooral vriendelijke werker op en rond het 
dambord. Ga ze bijvoorbeeld maar eens zoeken, de mannen die zes keer per jaar een lijvig 
provinciaal blad in elkaar zetten, stencilden en als klap op de vuurpijl persoonlijk met een 
bescheiden autootje bij alle Brabantse clubs kwamen bezorgen. Jo deed het, tientallen jaren. 

Dat hij ook problematische uitstapjes heeft gemaakt, heb ik eerlijk gezegd nooit geweten. Het zijn 
geen hoogvliegers maar het stukje dat Pieter in zijn artikel presenteert mag er zijn (Hein Wilsens). 

 

 

1. 47-41 37x46  2. 17-11 46x45  3. 39-34 45x40  4. 50-45 16x07  5. 
45x01 08-12  6. 01x09 35-40  7. 09-22 40-45  8. 22-50.. 
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Wiebe Cnossen benoemd in het KNDB bestuur. 

22-4-2020 
Wiebe Proficiat met je benoeming in het KNDB bestuur. 
Brabant is zo goed vertegenwoordigd in dit bestuur. 
Daar kunnen wij de vruchten van plukken, op termijn, als alles weer normaal is. 
 
Vernieuwing bestuur KNDB 
 
22-4-2020 heeft de Bondsraad 4 nieuwe bestuursleden benoemd. (Met een 5e zijn we nog in 
gesprek.) 
Normaliter gebeurt dit tijdens een vergadering van de Bondsraad maar statutair kan dit ook zonder 
dat de Bondsraad bijeenkomt, mits het maar een unaniem besluit is en het bestuur voorkennis heeft 
van dergelijke besluitvorming. 
Mooi dat dit zo snel geregeld kon worden. 
We hebben binnen het vernieuwde bestuur de volgende grove taakverdeling afgesproken: 
 
Wiebe Cnossen, ICT en externe communicatie; 
 
Paul van de Veen, secretaris; 
 
Lucien Farzan, ontwikkeling/innovatie en aansturing dienstverlening nieuwe leden (schooldammen, 
oud-leden, PR nieuwe leden); 
 
Michel Stempher, ontwikkeling/innovatie en aansturing dienstverlening KNDB-leden (jeugddammen, 
KNDB toernooien online, ontwikkeling online damlessen); 
 
Gerrit Tigchelaar, penningmeester; 
 
Frans de Jonge, voorzitter en wedstrijdzaken (in brede zin). 
 

 

 

 

 

prof.dr.ir. Pieter Wijn.   

24-4-2020 

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau 
Pieter Wijn,  
voorzitter van Heijmans-Excelsior Damclub (HED) uit Rosmalen 
is op 24-4-2020 onderscheiden tot officier in de orde van Oranje-
Nassau vanwege zijn verdiensten in de medische wetenschap 
en gezondheidszorg. 
Vorig jaar viel clubgenoot Frank Teer al een benoeming tot 
ridder in de orde van Oranje-Nassau ten deel. 
HED wordt hiermee een zeer gedecoreerde damvereniging. 

 

Pieter, namens alle leden van de PNDB, proficiat!!. 
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Vitalia Doumesh als tegenstandster van .Pieter. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/vitalia.doumesh?__tn__=%2CdlC-RHH-R-R&eid=ARCQfaPam_NEul3C-E96_5qsdjGP1gIA8smtf14YH-IL8lE9zdXsay8UMJZtghRuOedKZzWLTzBeLxlB&hc_ref=ARRGITUb5ECZq9ve4N96IUDoYS8aa6h7X8bQflElfEZdChUumW4zpsmVrxALIjtnZzk&ref=nf_target
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Ties Slagter weer begonnen met het componeren van  
dam problemen. 

(door Henk van der Heijden) 
 

Door een probleem van mij, gepubliceerd op de Facebook groep International Draughts, en de 
daarop volgende discussie over eventuele verbeteringen, is bij Ties Slagter weer de interesse 
gewekt om na 40 jaar, weer te gaan ‘componeren’. Dat heeft al tot enkele leuke problemen van 
zijn hand geresulteerd. De eerste stand dus is tot stand gekomen n.a.v. een verbetering, 
aangegeven door Ties. 
 

 
 
Henk van der Heijden / Ties Slagter 3-4-2020  
 
1.18-13 09x18  2. 23-19 24x13  3. 26-21 15x24  4. 21-17 12x41  5. 50-44 36x27  6. 44-39 

34x43  7. 25x01 45x34  8. 48x08 03x12  9. 01x47.. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ties Slagter 28-4-2020 
 
1. 38-33 22x11  2. 37-31 36x29  3. 50-44 23x32  4. 21-17 11x22  5. 44-39 34x43  6. 49x20 
24x15  7. 25x14…! 

 
 
 
 
 

 
Zo waren er de laatste tijd meer samenwerkingen, zoals b.v. de onderstaande stand.  
Die kwam tot stand na een aanpassing, aangegeven door de meester zelf, Leen de Rooij. 

 
 
 
Henk van der Heijden / Leen de Rooij 17-2-2020. 
Gepubliceerd op Draughts confetti. 
 

 
1. 23-19 14x43  2. 40-34 17x50  3. 34x03 24x33  4. 03x06.. 
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Simultaan van Tom Swelsen op LiDraughts. 

De uitslagen zijn te vinden via 
https://lidraughts.org/simul 

 
 

Reactie door, Dieter van Gortel  16 mei om 20:18 ·  

Vandaag mocht ik tegenstander zijn van Tom Swelsen in zijn Lidraughts simultaan tegen 10 
tegenstanders. Tom leverde een prima prestatie door 10-10 te scoren. Tijdverdeling was zijn 
misschien wel lastigste tegenstander want Tom verdrinkt nog wel eens in zijn berekeningen. In zijn 
partij tegen mij kon hij onder tijddruk ook niet meer alle gevaren doorgronden waardoor ik een 
leuke winst mocht noteren. 
 
Naast de 8 Limburgse spelers deden uit Gelderland mee Peter Litjens (1-1)  
en uit Brabant Henk van der Heijden (1-1) 
Tom wist in zijn eerste simultaan 10-10, 50% te scoren.!  

 

 

Geachte Brabantse dammers, 
 
We zaten nog vol in allerlei competities toen in maart het coronavirus toesloeg in 
ons Noord-Brabantse land. Heel even was er twijfel hoe erg dit zou zijn en hoe 
besmettelijk dat dit was. Bovendien hebben we in de eerste week na het eerste 
geval in Loon op zand nog een competitieronde gedaan. Maar al gauw bleek dat de 
uitbraak pandemische proporties kreeg en absoluut niet onderschat mocht worden 
gezien het aantal ziekenhuisopnames en de hoeveelheid patiënten op de IC. 
Vanaf die tijd werden we praktisch geregeerd door virologen en ging landelijk de 
rem op alle sociale activiteiten waar dammen nu eenmaal ook onder valt. 
Vanaf toen was ik gedwongen alle competities op te schorten in afwachting van de 
ontwikkeling van de uitbraak. 
Het is mijn persoonlijke overtuiging dat we, mede door het stilleggen van onze 
competities, hebben voorkomen dat het virus via onze sportbeoefening verspreid is 
onder onze damgemeenschap. 
In de eerste maand was er nog de hoop, dat het virus even snel weer zou uitsterven 
als het de kop opgestoken had, maar al gauw bleek dat het waarschijnlijk een 
blijvertje zou worden, waar we nog lang onze leefstijl en dus ook de manier waarop 
wij met elkaar dammen zou beïnvloeden. 
Nu drie maanden verder is het duidelijk dat we niet meer in dit seizoen de 

https://lidraughts.org/simul?fbclid=IwAR0-oERYgb8uVtxyLBPy3lqnVVykzAqMTvk5FIgYX9MdSMk8QaUSdc51Vmg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1523652547816424&set=a.113914982123528&type=3&eid=ARA-Uw0bL_QRQFX8hpMvNQ9jUa70FAuSYGt_9v_39GJEztDUJ_Zz9T5mTEz7iURCTAGpLS4RXDdeoAQm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1523652547816424&set=a.113914982123528&type=3&eid=ARA-Uw0bL_QRQFX8hpMvNQ9jUa70FAuSYGt_9v_39GJEztDUJ_Zz9T5mTEz7iURCTAGpLS4RXDdeoAQm
https://www.facebook.com/dieter.vangortel?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCP32bD0mel8Ms_Lee7uASVWfBL9JNXqFoiSJ-e8X1Mgof8mNpar6STkiKAab1gYgW7LTViS39DlJdB&hc_ref=ARQZ02wr6gGU0p7s3EMFPSZSyYORslpmPT3o4UMcNX9YQh3Oz_feuKNN1IXx5GHqdPs&fref=nf
https://www.facebook.com/dieter.vangortel/posts/3069481123109499
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1523652547816424&set=a.113914982123528&type=3&eid=ARA-Uw0bL_QRQFX8hpMvNQ9jUa70FAuSYGt_9v_39GJEztDUJ_Zz9T5mTEz7iURCTAGpLS4RXDdeoAQm
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opgeschorte competities kunnen afmaken en deze dus definitief moeten beëindigen. 
In onze viertallencompetitie waren we tot de laatste competitieronde gevorderd en 
was de stand vooral in de hoofdklasse nog spannend. Omdat na de laatste ronde de 
stand nog helemaal om kon draaien, is besloten om in navolging van de systematiek 
van de KNVB voor zijn voetbalcompetities, de stand te bevriezen en geen kampioen 
uit te roepen in de twee klassen. Heijmans Excelsior 1 en Rompa Leder/D.A.M zijn 
dus eerste geëindigd, maar geen kampioen. Van een promotie/degradatieregeling 
was sowieso geen sprake. 
De Brabant cup voor viertallen was gevorderd tot de halve finale, en wordt verder 
niet uitgespeeld. Wanneer er nog om een KNDB-beker wordt gespeeld, wat niet de 
verwachting is, zullen de viertallen uit het vorig seizoen nogmaals worden 
afgevaardigd. (Dammend Tilburg en Heijmans Excelsior) 
De individuele bekerstrijd was gevorderd tot de finale. In overleg met finalisten 
David Riupassa en Jacques Brouns is besloten om deze niet te spelen en een 
gedeelde eerste plaats uit te roepen. De bijbehorende bekers zullen later dit jaar 
worden uitgereikt. 
 
Dan komen we op het komend seizoen. 
 
Qua viertallencompetitie moeten we ons afvragen of een reguliere competitie met 
een anderhalve meterprotocol überhaupt mogelijk is. Veel van de verenigingen in 
het momentane hart van de corona-uitbraak in Noord-Brabant hebben in hun 
clublokalen niet de vereiste ruimte en ventilatie om zo’n competitie doorgang te 
laten vinden. Ik denk dat we met aanvang van de competitie zullen moeten wachten 
tot de regels, waaraan we ons moeten houden, dermate versoepeld zijn dat het 
spelen zoals we dat tot nu toe gewend waren weer mogelijk is. Ik denk daarbij dat 
we de aanvang van onze competitie zullen koppelen aan de KNDB-competitie en in 
de week na de eerste landelijke ronde onze provinciale competitie starten. 
 
Om alles snel voor te kunnen bereiden op het moment dat het weer kan, zal ik wel 
zoals gebruikelijk de formulieren voor het aanmelden van de viertallen rond sturen. 
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de damkalender er voor het komende seizoen 
uit gaat zien. En of we niet in tijdnood gaan komen om alle toernooien die we 
normaal in een seizoen organiseren nog wel in een eventueel ingekort seizoen 
gespeeld kunnen worden. We willen ook niet meteen de kat op het spek binden en 
grote groepen dammers op één avond in een zaal proppen. 
Wat dat betreft zal het moeilijk zijn om een Noord-Brabants kampioenschap en een 
individuele beker te organiseren. Alhoewel men, als het weer kan, zou kunnen 
denken aan het opsplitsen van de eerste ronden in groepen om het aantal 
deelnemers in een zaal te beperken. Misschien dat zoiets bij een Brabants 
kampioenschap ook zou kunnen. Dat heeft natuurlijk ook weer zijn consequenties 
voor het aantal speelavonden die we ter beschikking hebben. 
Wat betreft de Brabant cup en het Vos-toernooi is het nog te vroeg om daar een 
uitspraak over te doen. Misschien ziet de wereld er op dat moment weer heel 
anders uit. 
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Of verenigingen weer clubavonden met interne competities kunnen organiseren is 
natuurlijk helemaal hun verantwoordelijkheid en grotendeels afhankelijk van de 
openstelling van de zaalhouders van hun zalen op de clubavonden en hun 
inschatting of zoiets mogelijk is. 
 
Last but not least zoekt de PNDB nog naar een datum waarop we eventueel een 
Algemene Leden Vergadering kunnen houden (eventueel met anderhalve meter-
regeling), want we hebben natuurlijk jullie instemming nodig over alle zaken, die dit 
jaar iets anders gaan als we gewend zijn inclusief de bestuurssamenstelling. 
 
Dan blijft mij voor de rest jullie een toch nog fijne vakantie toe te wensen, en graag 
een snel weerzien daarna. 
 
Ties Slagter 
 

 
 

Zo kan het ook. 
Als leden van een club hun eigen bord en schijven meebrengen, dan 
voorkomt dit dat het materiaal elke avond gereinigd moet worden. Het 
kost wat meer ruimte, maar het is wel een praktische oplossing om live te 
kunnen dammen. 

Maar dat moet iedere speler voor zich zelf beslissen. 
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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, Heunpark 1311, 5261 WB 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
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:mjcvanberlo@onsbrabantnet.nl
mailto:tiencee@home.nl
mailto:ad.vervoort@home.nl
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Oplossing Diagrammen Partij-Problematiek. 
 

Dia. 1    1. 39-34 29x40  2. 38-32 28x39  3. 47-42 36x38  4. 50-45 06x17  5. 45x01 (A)22-28   
6. 01-07 02x11  7. 16x07 28-33  8. 07-02 13-18  9. 02-07 18-22 10. 07-16 33-39 11. 16-11 22-27 
12. 11x50 27-32 13. 50-33 32-37 14. 33-47 ...  Na zet 1 39-34 heeft zwart slagkeuze. Hij zal niet 
(6x17) slaan, omdat hij ziet dat wit dan 34x1 slaat. Dus (29x40) dan speelt wit 38-32 (28x39) 
47-42 (36x38) en dan 50-45 en nu pas moet zwart 6x17 slaan. 
         A. ..02-08  6. 16-11 22-27  7. 11-07 27-31  8. 07-02 31-36  9. 01-23 enz. 
 
Dia. 2    1. 42-37 36x47  2. 38-33 47x45  3. 37-31 26x28  4. 39-34 45x29  5. 24x04 15x24   
6. 04x07 01x12  7. 48-42... 
   
Dia. 3  1. 22-17 11x22  2. 23-18 12x23  3. 33-28 22x33  4. 38x18 13x22  5. 32-27 21x32  6. 42-37 
31x42  7. 47x18 36x47  8. 46-41 47x13  9. 30-24 13x39 10. 40-34 39x30 11. 35x02...   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toernooien. 
 

Voorlopig geen toernooien, is de verwachting. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- 23 - 

 

Boeken. 
 

 

Marcel Deslauriers - Partijen, Fragmenten 
En Analyses 
 
L.J.Koops, 1e druk 2014 
€ 20,00, 301 pagina´s 
Het lijvige werk van Lambert-Jan Koops over de 
wereldkampioen van 1956 kan het beste worden 
omschreven als een dam technische monografie. In 
zeven thematische hoofdstukken wordt deze 
opmerkelijke tactische dammer uitgelicht. Er is zelfs 
een hoofdstuk over de Coup Deslauriers die naar hem 
vernoemd is. 
 
Te verkrijgen op in de Damboekshop!  
 
Send and email to koopmail@yahoo.com 

 

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

 

 

 

 
 

Martin de Wolf  
 

Mocht iemand nog interesse hebben in 'dammers, een slow movement' - te koop via 
deze website: https://webshop.slagzet.com/dammers-een-slow-movement.html.  
 
Tjalling van den Bosch schreef er een mooie recensie 
over: http://huizumerhighlights.blogspot.com/…/door-tjalling-van-… 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223174470857157&set=gm.253982012336124&type=3&eid=ARByMXFuQsiziDSGbTMKyOmJP2QczQ4EYtKp0bvd3KYslSP5M4hJ1DgJt5uhh3vnhAR0r6OpxMiaCbI0&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223174470857157&set=gm.253982012336124&type=3&eid=ARByMXFuQsiziDSGbTMKyOmJP2QczQ4EYtKp0bvd3KYslSP5M4hJ1DgJt5uhh3vnhAR0r6OpxMiaCbI0&ifg=1
https://www.facebook.com/martin.dewolf.92?fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAOj8AHPw2y_3IHNSs8_cLnWaI9XvyZJ6LboUwC46W7hM5UjmOBd7CaBdijzRqOsgUC3tTFxzXHx0OS&hc_ref=ARSaTTGkQT0AXkVxjUx72gt7dtsf4myHGPsCdjcGnJsFZ_C-b7KDgdIgcJ8611FbWyc&ref=nf_target&dti=244135876654071&hc_location=group
https://webshop.slagzet.com/dammers-een-slow-movement.html?fbclid=IwAR340UEmSKiEeLhJMmVIrlIEMdUVvnd5QpYgTx3ERnnifcBDl-l5pfdBW6M
https://huizumerhighlights.blogspot.com/2018/01/door-tjalling-van-den-bosch-de-vaste.html?m=1&fbclid=IwAR3KYRFGqn8_iiar6vzWXV2qY9_I1x8opPpDozp98r533Nvxhgo7Z__dCyI
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