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ADRESSENLIJST  PROVINCIALE  NOORD-BRABANTSE  DAMBOND 
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E-MAIL: mamvanerp11@kpnmail.nl 
 
 

SECRETARIS  
Henk van der Heijden, Jupiterweg 4, 5345 LS, Oss. Tel. 06 28 23 82 99 
E-MAIL: hheijden@gmail.com 
 

PENNINGMEESTER  + Ledenadministratie. 
Joop Achterstraat, Klemvogel 44, 5404 PN Uden. Tel. 06 52 69 07 78 
E-MAIL: ja@lsso.nl 

 
COÖRDINATOR JEUGDZAKEN / ALGEMEEN ADJUNCT 
Wiebe Cnossen, Willem de Rijkelaan 46, 5616 HZ Eindhoven, tel. 06 55 18 87 98,  
E-MAIL: wiebe.cnossen@gmail.com 
 

COÖRDINATOR TEAMWEDSTRIJDEN + PERSOONLIJKE WEDSTRIJDEN 
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 Rijkelaan 46, 5616 HZ Eindhoven, tel. 06 55 18 87 98  
E-MAIL: wiebe.cnossen@gmail.com 
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Wordt alleen 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 inzake PNDB 
 
 
 

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

Henk van der Heijden,  Jupiterweg 4  5345 LS  OSS.  
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0Noord-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. 
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Damwedstrijden weer mogelijk. 
 

 

Bekend op: 26 juni 2020. 
Tot onze grote verrassing en totaal onverwacht kunnen we al per 1 juli damwedstrijden en 
competities organiseren zonder dat daarvoor tijdens het spel en voor de spelers de 1,5 meter 
afstandsregel geldt. 
Ik verwijs hiervoor graag naar de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol Ook zijn 
de maatregelen voor reizen, zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer, verder verruimd. 
Er zijn nog wel wat discussiepunten tussen (denk)sportbonden-NOC*NSF-VWS/RIVM over de 
onderlinge afstand tussen naastliggende borden en de breedte van de looppaden, maar daar 
komen we wel uit. 
De denksportbonden trekken hierbij gezamenlijk op. 
Het is goed om te weten, dat alleen wanneer er gedamd wordt, mag worden afgeweken van de 
1,5 meter afstandsregel. 
Zodra een dammer klaar is met zijn partij of een consumptie gaat halen dan is deze dammer op 
deze momenten geen speler meer en blijft de 1,5 meter afstandsregel gewoon gelden. 
Vanzelfsprekend blijven alle hygiënevoorschriften van toepassing zoals regelmatig handen 
wassen, bij ziekteverschijnselen thuis blijven, geen handen geven, materiaal regelmatig 
desinfecteren, e.d. Hiervoor komen we nog met een protocol. 
Houd ook rekening met leden die de risico’s nog te groot vinden. Ook zij moeten met plezier 
kunnen dammen. 
Als bestuur gaan we ons nu bezinnen hoe we onze nationale competitie in september weer 
kunnen opstarten. 
Volgende week is er een bestuursvergadering, winnen we advies in bij onze wedstrijdcommissie 
en inventariseren we bij de deelnemende verenigingen ook hun wensen en gevoelens voor de 
komende nationale competitie. 
Ik verwacht dat we als bestuur de komende week al een besluit kunnen nemen ten aanzien van 
de start van de nationale competitie. 
Ik hoop dat iedereen weer met plezier en veilig aan het dammen gaat, wanneer dit haar of hem 
goed uitkomt. 
 
Namens het KNDB bestuur,  
Frans de Jonge, Voorzitter. 
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Van de voorzitter                                                           september 2020 
 

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat hals over kop een ingelaste 

bestuursvergadering bij Harm van der Veen plaatsvond. De onheilstijding 

welke Harm kreeg noodzaakte hem om per direct het voorzitterschap neer te 

leggen. Harm schreef o.a. letterlijk: het ziet er niet rooskleurig uit………en 

zolang  ik lichamelijk in staat ben om te dammen, zal ik dat nog wel doen. 

Maar ook vrees ik dat er een voortijdig einde aan zal komen. 

We zijn nu een jaar verder en mogen stellen dat er wonderlijke dingen zijn 

gebeurt. De diverse zware behandelingen en kuren heeft Harm goed doorstaan en de kanker- en 

bloedwaarden blijven stabiel. Het afgelopen seizoen heeft hij bij RDS de interne competitie tot de 

corona stop mee kunnen draaien en begint hij vol goede moed aan het competitiejaar 2020-2021. 

Zijn nimmer aflatende positieve instelling van hem  en van zijn gezin moeten hier ongetwijfeld een 

rol in spelen. Wij wensen en hopen dat Harm deze reserve tijd nog een flink stuk kan oprekken. 

Op 29 augustus hebben we in een verlate en zeer goed bezochte ALV in de “Hoeksteen” in 

Eindhoven ons gebogen over het komende competitie jaar. Gezamenlijk kwam de coronaproof 

vergadering tot het inzicht dat nu starten met de 4-tallen competitie een moeilijke zaak werd. 

Een aantal verenigingen waren erg terughoudend en stonden op het standpunt dat de competitie 

in de eigen club eerst maar eens opgestart moest worden. Op die manier raken de meeste 

dammers vertrouwd met de nieuwe situatie in het corana tijdperk. De vergadering heeft  

uiteindelijk besloten om het hele programma op te schuiven richting het einde van het jaar. 

Hetzelfde geldt voor de individuele Brabantse kampioenschappen. Het streven is om dit jaar twee 

speelzaterdagen te plannen. Uitgangspunt blijft: het moet verantwoord en veilig zijn. Een logisch 

gevolg is dat op tal van data conflicten ontstaan met de damkalender van de KNDB. We zitten 

echter  in een uitzonderlijke situatie en hebben  het volste vertrouwen  op het nodige begrip van 

de KNDB.  

Met betrekking tot het ledental meldde  ik in mijn voorwoord van het 1ste BD van dit jaar dat we 

een spectaculaire groei doormaakten. Helaas moet ik u nu toch melden dat die groei meer dan 

teniet is gedaan door een uittocht van met name top dammers bij Dammend Tilburg. Ik betreur dat 

zeer; een kleine pleister op de wonde  is dat het merendeel van de vertrokken dammers elders in 

Nederland zijn gaan spelen. Ze zijn voor de KNDB niet verloren maar voor Dammend Tilburg en 

de PNDB is het wel een aderlating.  

Het coronavirus zorgde er tevens voor dat een aantal competities en kampioenschappen niet door 

konden gaan of werden afgebroken. Er waren dan ook slechts een beperkt aantal diploma’s uit te 

reiken. 

Penningmeester Joop Achterstraat kon op financieel gebied mooie cijfers overleggen en kreeg 

van de vergadering een welgemeend applaus. 

Bij het agendapunt bestuursverkiezing waren er geen verassingen. Ondergetekende zal de 

resterende periode van Harm definitief invullen. Na een a.i. tijd van meer dan een half jaar neemt  
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Henk van der Heijden het secretariaat definitief voor zijn rekening. Tenslotte kregen we de handen 

op elkaar voor een volgende bestuursperiode van Ties Slagter als wedstrijdleider. 

Het afgelopen seizoen heeft het bestuur van de KNDB een kwaliteitsimpuls gekregen. De PNDB 

heeft daar een aanzienlijk aandeel in middels Frans de Jonge (voorzitter), Eduard Autar 

(breedtesport) en Wiebe Cnossen (ICT en externe communicatie)  

Tenslotte wens ik een ieder een veilig en gezond damseizoen.                       
 

Martien van Erp 

 

(Partij) Problematiek (HH15) Henk van der Heijden 
Brabantse problemisten 

 

 .   .   . 
  Dia.1                    Dia. 2,              Dia 3,      
   K v Limpt 11x12            A Wuijtenburg 13x13                 A Geurts 11x12 

                                  
Oplossingen verderop in dit blad. 

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

 
MUTATIES 

 

 
D.A.M. Dongen. 
 
Met ingang van direct is de naam van damvereniging Rompa Leder/ D.A.M Dongen 
vervallen en wordt per heden, 13-6-2020, D.A.M. Dongen. 

 
RDS en De Amateurs (landelijk) gaan vanaf 7/9 spelen bij  
“de helden van Kien”,  
Bremhorst 1, 5491LR 
Sint Oedenrode. 0413-322598 ( navigatie Zwembadweg ) 
 
RDS speelt er op maandagavond vanaf 7/9 haar onderlinge competitie 
en De Amateurs spelen er hun Landelijke wedstrijden op zaterdag. 
 
info@deheldenvankien.nl 

mailto:info@deheldenvankien.nl
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Brabantse 11x11 Problemen. 
 
Op de Facebook groep International Draughts heb ik in april/mei 2020 een serie van 
ruim 40 problemen van Brabantse Problemisten geplaatst. 
Iedere dag een andere 11x11 stand ter oplossing. 
Er zijn daar veel reacties op geweest, er was een probleem 
bij dat er echt uitsprong. 
Een “echte Spanjaard”, zoals deze motiefstand in de 
problemisten wereld wordt genoemd, en die iedereen wel 
kent. Het eindigt in een motief: ……………………….. 
 
Brabants probleem 11x11, 

Joannes Hubertus Christianus Maria Voormans, (1944 - 2011) 

Composities in Toernooibase: 8 

Jan Voormans 11x11 26-02-1983 Brabants Dagblad 

Speelde bij o.a. Excelsior den Bosch en HED Rosmalen.  

Super, Mooi probleem zeker op het einde, dan slaat wit er drie 
zwarte dammen af en is het over en Uit. Een mooie Spanjaard.  

 
.  

Leen de Rooij Niet alleen een mooie Spanjaard maar misschien wel de mooiste die op 

dit motief gemaakt is…. 

 

Hierop ben ik door Joost de Heer erop gewezen dat er een stuk (in het Engels) over 
Jan Voormans was geschreven op een Engels schaakforum (door Tim Krabbé) 
Vrij vertaald ziet dat er zo uit: 
 
Jan Voormans is een sterke Nederlandse schaker. Hij won verschillende stads- en 
regionale kampioenschappen, werd tweede in het Dutch Open van 1981 en is een 
correspondentie IM. Op zijn 60e was zijn FIDE rating is nog steeds 2243. Maar hij is 
ook een expert in dammen - en een onsterfelijke.  In zijn korte damcarrière (1966-
1974) haalde hij de Nederlandse topcompetitie, waar hij verschillende uitblinkers 
versloeg en speelde hij wedstrijden tegen drie wereldkampioenen; 
Roozenburg, Sijbrands en Wiersma. Hij componeerde ook een paar damproblemen, 
waarvan er een, zijn  Canalejas probleem, de anderen veruit overtreft. Het is 
opgenomen in  ‘Tien Beste Damproblemen van Alle Tijden’  lijst, en wordt erkend als 
de beste Canalejas ooit samengesteld, onder talloze problemen met dat thema.  
In augustus 1979, op 35-jarige leeftijd, had hij grote persoonlijke problemen. Zijn 
vrouw was van hem gescheiden, en hij mocht hun dochter niet zien, toen 2. Hij had 
zijn damcarrière al beëindigd, maar op een avond had hij het 
idee dat een Canalejas, eindigend met de meerslag 35 x 2, een combinatie van de 
leeftijd van hemzelf en zijn dochter, haar terug zou kunnen brengen. Hij wist dat er 
duizenden Canalejas problemen eindigen met die 35 x 2, maar omdat het  iets 
unieks moest worden, besloot hij dat  zijn  35 x 2 meerslag van drie dammen moest 

https://www.facebook.com/leenderooij1941?comment_id=Y29tbWVudDo5MjI2MTcyNDE1NDQ4MDNfOTIyNzAwODExNTM2NDQ2
https://www.facebook.com/leenderooij1941?comment_id=Y29tbWVudDo5MjI2MTcyNDE1NDQ4MDNfOTIyNzAwODExNTM2NDQ2
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worden. Dat was nog nooit gedaan, en zou zelfs onmogelijk kunnen blijken te 
zijn. Drie maanden lang werkte hij koortsachtig aan zijn probleem.  
Hij stond onder tijdsdruk, want om de magie te laten werken, moest het probleem 
klaar zijn als zijn dochter nog 2 was, en haar derde verjaardag dreigde in februari.    
Op een dag in november was zijn probleem klaar.  Het 
werkte,  en voldeed zelfs aan de "Scherpe Regels". 
Ongelovig dat hij het echt had gedaan, keek hij er elke dag 
urenlang naar,    spelend met de zetten opnieuw en 
opnieuw:  1,28-22 17x48 2,26x8 36x47 3,18-13 47x24 4,46-
41 37x46 5,8-2 24x8 6,2x15 46x1 9 7.15-20 14x25 8.40-34 
48x30   
en nu de magische  9.35x2,                                                 
Een stand/thema die al was geanalyseerd in 1650 (op een 
schaakbord), in een van de vroegste damboeken, door de Spanjaard 
Juan Garcia Canalejas.  
Maar Jarenlang hield Voormans zijn probleem voor zich, bang dat het gestolen en 
gepubliceerd zou worden door iemand anders onder zijn  naam. Uiteindelijk 
realiseerde hij zich dat hij zou kunnen sterven zonder dat iemand ooit zijn creatie 
had gezien en in 1983 liet hij een lokale krant toe om het in hun damkolom te 
publiceren. Van daaruit werd het een soort mythe. Maar toen in 1987 de   
3-Dammen-Canalejas  uiteindelijk de nationale dambladen haalde, 
was Voormans een vergeten damspeler, een bijna Saavedra-achtig raadsel, wiens 
briljante probleem zijn enige bekende was.   
Alles is goed afgelopen.  
Voormans Canalejas-probleem is nu een klassieker, onder zijn eigen naam. En, nog 
belangrijker: hij heeft een goede relatie met zijn dochter, en met haar 
kinderen.      Een Drieling, drie meisjes.  
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Om een of andere reden is dit bericht, hieronder, blijven liggen !!  
Maar met deze publicatie hopen we het goed te maken. 
 
 
 

Radje Balak 40 jaar lid van de K.N.D.B. 
 
Radje begon zijn damcarrière in Suriname en zette dat later voort in Nederland bij DOS 
Wageningen. Sinds juli 1987 is hij lid van Heijmans Excelsior. 
Radje werd gehuldigd tijdens het jaarfeest van Heijmans Excelsior.(2019) Voorzitter Pieter Wijn 
roemde het spel van Radje maar sprak tevens zijn teleurstelling uit dat hij helaas zo weinig aan 
dammen toekomt.  
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HET 5e GRAS SNELDAM TOERNOOI. 
 
Op 29 juli werd voor de 5de keer werd bij Piet van Erp het inmiddels befaamde grastoernooi 
gehouden. Zes geïnviteerde spelers kruisten in de buitenlucht bij volop zon en een lichte bries,  
geheel “corona proof”, de dam degens.  
Het toernooi werd in rapid vorm gespeeld, en op voorhand was Jacques Brouns de grote favoriet. 
Verder waren Leo van Vlerken en Jan Don belangrijke kanshebbers. Doordat Jan z’n klok tegen 
Piet van Erp vergat kon hij een hoge klassering vergeten. Maar groot was de verassing toen 
Martien van Erp na een wat stroeve start met 3 remises vervolgens Jacques en Jan in een 
rechtstreeks duel versloeg. De titel met als prijs de “eer” mag Martien een jaar lang dragen. 
Gastheer Piet wist een verdienstelijke 4 de plaats te 
behalen en de rij werd gesloten door Henk van der 
Heijden die de nodige puntjes wist af te snoepen van 
een aantal op papier sterkere spelers, en zelfs twee 
maal de winst liet liggen (o.a. tegen de latere 
winnaar). 
  
De einduitslag: 
1. Martien van Erp 
2. Jacques Brouns 
3. Leo van Vlerken 
4. Piet van Erp 
5. Jan Don 
6. Henk van der Heijden 
 
Een zeer geslaagde, goed verzorgde middag. 
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Bijgevoegde stukken van de Algemene Leden Vergadering, gehouden op 29 8-2020. 

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 29- 08- 2020 gehouden zal worden in: De Hoeksteen,  
Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven. 

Aanvang: 10.00 uur precies.  

 

Iedere damclub, die lid is van de P.N.D.B., wordt vanwege de bijzondere 
omstandigheden verzocht deel te nemen aan deze vergadering  door het zenden 
van tenminste één afgevaardigde. 
(Als een vereniging onverhoopt niet aanwezig kan zijn, 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. 25 

mei 2019. (bijgesloten) 

5. Jaarverslag van de secretaris over 2019. (98e bondsjaar van de 

P.N.D.B.) 

6. Financieel verslag van de penningmeester over 2019 en de begroting 

voor het jaar 2020.  

7. Verslag kascontrole commissie. 

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.  

8. KNDB nieuws. 

9. Wedstrijdzaken. 

10. Verslag jeugd. 

11. Brabants Damnieuws. 

12. Bestuursverkiezing. * 

13. Rondvraag en sluiting. 

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

* Toelichting op de bestuursverkiezing. 

In het afgelopen jaar is voorzitter Harm van der Veen noodgedwongen teruggetreden.       Op a.i. 

basis heeft Martien van Erp de  bestuursperiode tot de ALV op zich genomen als voorzitter. Het 

vrijkomende secretariaat is voor de resterende periode a.i. ingevuld door Henk van der Heijden.  Het 

bestuur vraagt de ALV Martien van Erp te benoemen in de functie als voorzitter voor de resterende 

periode van 1 jaar  welke Harm van der Veen nog te gaan had. Tevens stelt het bestuur voor om Henk 

van der Heijden te benoemen voor de komende 3 jaar. Eveneens stelt het bestuur voor om Ties Slagter 

te benoemen voor een volgende periode van 3 jaar als wedstrijdleider.    

Eventuele (tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie dienen tenminste acht dagen vóór deze 

Jaarvergadering bij de secretaris van het bestuur te worden gemeld, overeenkomstig artikel 11.1 van 

het Huishoudelijk Reglement.                        

      Henk van der Heijden (a.i.),  

Secretaris PNDB. 

(bijlage, Addendum) 
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Addendum 

 

Aan de besturen van de Brabantse damverenigingen. 

I.v.m. het corona virus zijn in navolging van de KNDB sinds maanden alle 

PNDB wedstrijden opgeschort. De KNDB is voornemens om de landelijke 

competitie in september 2020 op te starten weliswaar met de nodige 

mitsen en maren. Vanwege alle onzekerheden heeft het bestuur van de PNDB 

besloten om haar competities en kampioenschappen in afwachting van de 

ALV op 29 augustus nog niet te plannen. 

We kunnen ons voorstellen dat er hier en daar de nodige reserves zijn om 

de PNDB 

clubcompetitie weer op te pakken. Wedstrijdleider Ties Slagter zal een 

dezer dagen jullie alvast vragen om een voorlopige opgave te doen van de 

deelnemende teams. In de ALV kan dan verder gesproken worden met de 

verenigingen hoe we denken zo verantwoord mogelijk om te gaan met de 

PNDB competitie en andere PNDB evenementen. 

Het bestuur roept met klem alle verenigingen op aanwezig te zijn bij de 

ALV om met elkaar de mogelijkheden te bespreken. 

 

 
 
 
 

PROVINCIALE  NOORD-BRABANTSE  DAMBOND 
 

P.N.D.B. jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019 en deels over 2020. 
 
Bestuurssamenstelling in 2019: 
Voorzitter:     Harm van der Veen / per 11-09-2019, Martien van Erp  a.i. 
Secretaris:     Martien van Erp / per 22 -09-2019, Henk van der Heijden a.i. 
Penningmeester/Ledenadministratie:  Joop Achterstraat 
Coördinator jeugd:    Wiebe Cnossen 
Coördinator teamwedstrijden:   Ties Slagter 
Website, Brabants Damnieuws:   Henk van der Heijden 
 
Vergaderingen: 

Het bestuur van de P.N.D.B. vergaderde in het dam jaar 2019/ 2020 4 maal,  

waarvan 1 maal  om noodgedwongen de bestuurstaken van Harm van der Veen over te dragen. 

De algemene ledenvergadering van de P.N.D.B. van het jaar 2018 werd gehouden op 25 mei 2019. 
 
Diverse Mutaties van 2019 en 2020: 

DOG heeft een nieuwe wedstrijdleider, en wel Geert Hendricks. 

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

Nieuw clublokaal van de Amateurs,  

       Gasterij de Zwaantjes,  Petrus Dondersplein 7,   5271 AA Sint Michielsgestel 

Nieuw clublokaal  EAD Asten, 

       Best Western Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten. 

Het clublokaal van RDS, “Dommelzicht”, met aanpalende zwembad zal worden gesloopt en verbouwd.  

       RDS en De Amateurs (landelijk) gaan vanaf 7-9-20 spelen bij “de helden van Kien”,  Bremhorst 1,  
5491 LR  Sint Oedenrode.               

Rompa leder Dongen is weer DAM Dongen. 
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Jubilea, 40 jaar lid KNDB. 
  Radjer Balak                         2019 
  Geert-Jan Loomans             2019 
  Paul Peters                            2019 
  Harm van der Veen             2019 
  Ties Slagter                           2020 
 
Benoemingen in de orde van Oranje Nassau. 
11-01-2020, Herman Clevis, EAD wordt benoemd  tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 
24-4-2020, prof.dr.ir. Pieter Wijn, voorzitter van HED wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 
 
In memoriam in 2019/2020: 
Op 19-02-2020 is Edgar Haagh, oud Dammend Tilburg en Micone speler, overleden. 
Jo Bloks, oud speler en ere lid van DOG, is op 10-09-2019 overleden. 
Jo Peeters, oud bondsbestuurder en oud redacteur Brabants Damnieuws en speler van EAD en HSDV,  
is op 20-10-2019 overleden. 
 
Overige wetenswaardigheden: 
Mei 2019 gekozen in de bondsraad: Wiebe Cnossen en Theo van den Hoek. 
Het is 06-10-2019, Herman Clevis, maakt het 700e clubblad van EAD. 
11-01-2020 was het 80 jaar geleden dat damclub EAD werd opgericht. 
22-4-2020  Wiebe Cnossen benoemd in het KNDB bestuur en daarmee teruggetreden uit de Bondsraad. 

 
 

                                                                                          27 plus 
     Na een stijging van + 27 in 2019, nu een daling van het ledenaantal, -31 is   251 nu !                                                                                       
 
Wedstrijdzaken: 
In 2019 organiseerde Ties Slagter  als wedstrijdleider de volgende wedstrijden: 

Brabantse clubcompetitie 

Door het corona virus zijn de volgende wedstrijden niet doorgegaan of afgebroken: 

Kampioenschap van Brabant individueel 

Brabant Cup voor teams met aansluitend een vos toernooi 

Kampioenschap van Brabant persoonlijke beker.   

    (Hier is uiteindelijk de finale niet van gespeeld, maar de finalisten, David Riupassa en Jacques Brouns 
zijn overeengekomen dat beide, gedeeld, op de eerste plaats zijn geëindigd.) 

Jeugd: 
Wiebe Cnossen zal verslag doen. 
Brabants Damnieuws: 
BDN is dit seizoen vier maal, digitaal, uitgekomen. 
De input vanuit de verenigingen is marginaal. 
      Henk van der Heijden Secretaris PNDB     29-aug-2020 
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           Gedeelte van het  PNDB Financieel verslag 2019 

REALISATIE 2019 

Omschrijving Begroting 2019 Realisatie 2019 

Lasten Baten Lasten Baten 

Contributie verenigingen 

Contributie KNDB 

Organisatie wedstrijden 

en jubilea 

Bestuurskosten 

Bankkosten en rente 

Overige kosten 

Resultaat 

       

8.850,00        

1.325,00 

          

625,00             

30,00           

119,00 

  

10.750,00 

       

199,00 

    

8.927,94 

       

925,45 

       

563,87          

33,10        

152,07        

100,22 

            

10.702,65 

     

10.949,00 

  

10.949,00 

  

10.702,65 

            

10.702,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 

Lasten Baten Lasten Baten 

Contributie verenigingen 

Afdracht contributie 

KNDB 

Toernooikosten 

Bestuurskosten 

Jubilea en lief & leed 

Reiskosten 

Overige kosten 

Resultaat 

       

8.927,94 

          

551,18 

          

328,55 

          

374,27 

          

235,32 

          

185,17           

100,22 

  

10.702,65 

    

9.000,00 

       

600,00 

       

325,00 

       

330,00 

       

235,00 

       

260,00 

              - 

            

10.750,00 

     

10.702,65 

  

10.702,65 

  

10.750,00 

            

10.750,00 
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BALANS 2019 

 

Positief resultaat 2019 

Hoewel op de begroting 2019 rekening werd gehouden met een tekort van   

€ 199,-, wisten we het jaar 2019 af te sluiten met een overschot van    

€ 100,22. Dit bedrag wordt aan het eigen vermogen toegevoegd. 

Banksaldo en te betalen bedragen 

Het banksaldo einde 2019 ligt ligt € 130,- lager dan begin 2019. Dit is 

het gevolg van enerzijds een lagere post 'te betalen bedragen' (deze 

post ligt ca. € 230,- lager dan eind 2018) en anderzijds het batig 

saldo van ca. € 100,-. Als gevolg van ons eigen vermogen en het feit 

dat de grootste uitgavenpost (afdracht contributie KNDB) voorafgegaan 

worden door de grootste inkomstenbron (contributieafdracht damclubs), 

hebben we in de loop van een kalenderjaar geen last van 

liquiditeitsproblemen.  

De post 'te betalen bedragen' ad. € 193,88 heeft betrekking op nog te 

declareren kosten van jeugdtoernooien en een nagekomen declaratie 

onkosten Brabants Damnieuws. 

Eigen vermogen Het eigen vermogen nam in 2019 met € 100,22 toe, 
zijnde het positieve saldo over dat jaar. De ontwikkeling van het 

eigen vermogen is: 

Eigen vermogen ultimo 2016 €     

3.180,74 

Resultaat 2017 €         -

81,37 

Eigen vermogen ultimo 2017€     3.099,37 

Resultaat 2018 €        317,33 

Eigen vermogen ultimo 2018€     3.416,70 

Resultaat 2019 €        100,22 

Eigen vermogen ultimo 2019€     3.516,92 
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VERLIES- EN WINSTREKENING 2019 

 

Bestuurskosten en reiskosten 

De bestuurskosten 2019 waren iets lager dan begroot, met name door 

lagere reiskosten dan voorzien. In de begroting 2020 zijn alleen de 

'echte' bestuurskosten opgenomen, exclusief reiskosten. 

Voor vergaderkosten, telefoonkosten en diverse onkosten is € 350,- in de 

begroting '20 opgenomen. De reiskosten zijn op het niveau van de 

realisatie 2019 voor € 235,- als aparte post in de begroting 2020 

opgenomen. 

Organisatie wedstrijden en jubilea 

De kosten voor de organisatie van wedstrijden en jubilea waren in 2019 

aanzienlijk lager dan begroot.  

Deze uitgavenpost is in de begroting 2020 gesplitst en 'toernooikosten' 

en 'jubilea en lief & leed'. De toernooikosten bedroegen in 2019 ca. € 

480,-. Omdat hier sprake was van enkele meevallers (het in enkele 

gevallen niet declareren van huurkosten door de organiserende clubs), 

zijn de toernooikosten in de begroting 2020 voor € 600,- opgenomen. 

De kosten van jubilea (waar in de loop van de tijd ook de kosten voor 

lief & leed op geboekt werden), zijn in de begroting duidelijker 

gesplitst en opgenomen voor resp. € 100,- en € 230,-. Dit is een iets 

lager bedrag dan besteed in 2019 (ca. € 375,- totaal). 

Overige kosten 

In de nieuwe begrotingsindeling hebben in 'overige kosten' de volgende 

uitgaven een plek gekregen:  

- hostingskosten 

- Brabants damnieuws 

- kosten ALV 

- kosten kascontrole 

- bankkosten en rente- onvoorzien 

Dit betreft kleine uitgavenposten, die in totaal voor € 260,- op de 
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begroting 2020 opgenomen. Dit is op hetzelfde niveau als de uitgaven in 

2019.  

Contributiebaten en contributieafdracht aan de 

KNDB 

De contributie-inkomsten en de afdracht KNDB waren in 2019 goed in 

overeenstemming met de hiervoor begrote bedragen. Gezien het licht 

stijgende aantal leden is voor 2020 een iets hoger bedrag aan 

contributie-inkomsten begroot, en eveneens een navenant hogere 

afdracht aan de KNDB. 

Resultaat 

In 2019 was het resultaat € 100,22 positief, wat is weg geboekt naar 

het eigen vermogen in 2020. De begroting voor 2020 is in evenwicht.  

Belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum 

Ten tijde van het opstellen van de financiële verantwoording 2019 en de 

begroting 2020 heerst in Nederland en de rest van de wereld het 

Coronavirus (Covid-19). Inmiddels worden overheidsmaatregelen genomen om 

de pandemie te beteugelen. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden om 

de damsport uit te oefenen. 

Het is niet uit te sluiten, dat deze gebeurtenissen invloed hebben op de 

financiële situatie van de Brabantse damclubs en de PNDB. Deze invloed 

kan zich vooral voordoen aan de opbrengstenkant, waar door eventueel 

verloop in ledental de contributie-inkomsten kunnen afnemen. Hoewel na 

enkele jaren van stijgende ledenaantallen er in het voorjaar 2020 sprake 

is van een groter aantal afmeldingen van leden, is het nog niet 

duidelijk of dit een gevolg is van Covid-19. 

Ook aan de uitgavenkant kan het coronavirus invloed hebben, zowel 

positief als negatief. Positief door wegvallende uitgaven i.v.m. te 

cancelen toernooien, negatief door kostenverhogende factoren als gevolg 

van voorzorgsmaatregelen i.v.m. corona. 

Omdat de gevolgen van deze ingrijpende gebeurtenissen nog niet te 

overzien zijn, is in de begroting 

2020 geen rekening gehouden met de invloed van Covid-19). Indien nodig 

zal het bestuur van de PNDB tussentijdse maatregelen nemen om bij te 

sturen, als er grote afwijkingen van de normale begroting dreigen te 

ontstaan.  

 
 
 
 
 
 
Uw secretaris is in het bezit van de orginele pdf.                           
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Verslag algemene ledenvergadering PNDB  

29 aug 2020 
                                   

1. Opening 

Bij de opening wordt door Martien aangegeven dat hij zeer blij is met de grote opkomst en 

dat het in velerlei opzichten een speciale vergadering is, gezien de omstandigheden. Er is 

intussen veel gebeurd. DV de Variant en HSDV hebben afgemeld. Zoals gezegd is het een 

bijzondere vergadering, die nu sinds lange tijd gehouden word in Eindhoven. Een andere 

grote verandering is het noodgedwongen afscheid van Harm van der Veen. Hierdoor is na 

beraad in het bestuur Martien gevraagd als voorzitter, dat betekent tevens dat er een nieuwe 

secretaris moest komen en dat is na enig zoeken Henk van der Heijden geworden. Komt nog 

terug in de vergadering, punt bestuursverkiezing. 

Met Harm van der Veen gaat het intussen wonderwel erg goed waarbij Martien een mail van 

Harm voorleest. 

Volgens het huishoudelijk reglement zou er binnen een half jaar een algemene leden 

vergadering belegd moeten worden, maar jullie begrijpen dat dit onder de huidige 

omstandigheden niet mogelijk was. Corona is een goede reden in deze. Heel de damwereld 

staat nu nog steeds stil. Dat komt nog aan de orde. 

Hierna wordt, met een minuut stilte, stil gestaan bij de ons ontvallen personen;  

Edgar Haagh, Jo Bloks en Jo Peeters. 

 

Aanwezig zijn: Lambert van Vught (d’Amateurs), Simon Rompa (DAM Dongen), Geert 

Hendricks (DOG), Piet van Rens en Ruud Arts (EAD), Pieter Wijn (HED), Menno Hottinga 

(Brainsport), Mies van Berlo (RDS), Cees Pot (de  Schijf), Toon Dielen (Dammend Tilburg). 

Het gehele PNDB bestuur bestaande uit voorzitter a.i. Martien van Erp,  

secretaris a.i. Henk van der Heijden, penningmeester Joop Achterstraat, wedstrijdleider Ties 

Slagter en jeugd coördinator Wiebe Cnossen. 

 

2. Huldiging voor geleverde prestaties (door Ties Slagter) 

Voorheen was het een hele partij diploma’s die uitgereikt moesten worden. Dit jaar zijn dat 

er aanzienlijk minder, ook weer dank zij het coronavirus. Ties neemt het woord.                                             

De volgende kampioenen worden gehuldigd voor hun geleverde prestaties van afgelopen 

jaar:  

Jacques Brouns           Winnaar Individuele bekercompetitie 2019-2020 

David Riupassa                    Winnaar Individuele bekercompetitie 2019-2020    

Yaroslav Gilevych                            Brabants kampioen aspiranten 2019 

Yuri Derks                                          Brabants kampioen pupillen 2019 

Alexei Ovsyanko                              Brabants kampioen welpen 2019 

Danil Ubachs                                    Brabants kampioen benjamins 2019 

Yuriy Lagoda               Kampioen van Noord-Brabant 2019 
Frank Teer                  Kampioen van Noord-Brabant 2019 
Luud Ector                        Kampioen van Noord-Brabant groep B 2019 
Erik Spenrath             Kampioen van Noord-Brabant groep C 2019 
Alexei Ovsyanko                  Kampioen van Noord-Brabant groep D 2019 
D.A.M. Dongen     Kampioen pupillenteam Noord-Brabant 2018-2019 
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3. Ingekomen stukken en mededelingen 

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

Een aanvraag, van de Variant, voor twee speldjes (40 jaar lid) en 2 oorkonden (50 jaar lid). 

Deze zijn inmiddels besteld. 

De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van bondsonderscheidingen is primair een taak 

van de clubs. Daarbij is het zo dat het KNDB-archief van voor 1973 verloren is gegaan. Maar 

er wordt hier door de KNDB goed mee omgegaan. Als de PNDB een voorstel doet wordt dit 

normaal gesproken gehonoreerd. Zie hier voor de KNDB regeling:   

https://www.kndb.nl/category/organisatie/titels-en-onderscheidingen/#onderscheidingen   

Er zijn veel berichten van de KNDB binnengekomen over de corona crisis.  

Brief van de KNDB dat het dammen in Nederland weer opgestart gaat worden. 

Wiebe Cnossen is gekozen in het KNDB bestuur. 

Goede ervaring met de KNDB voorzitter tot nu toe, die wil graag de provincies betrekken bij 

de beslissingen die genomen moeten worden aangaande het dammen. 

Opmerking van Pieter Wijn: Eduard Autar en Frans de Jonge zijn lid van HED en daardoor 

makkelijk bereikbaar voor ons, naast Wiebe Cnossen. Daar kunnen we ons voordeel mee 

doen. 

 

4. Notulen van de ALV van 2 mei 2019 (door  Martien v Erp) 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Dank aan Jasper Daems en 

Martien van Erp. 

 

5. Jaarverslag secretaris over 2019 en gedeeltelijk 2020 (door Henk vd Heijden) 

Het verslag is rondgestuurd aan alle verenigingen. 

Vorig jaar was er een stijging van het ledenaantal te melden. Deze stijging was grotendeels 

te danken aan een grote aanwas van jeugd. Bijzonder spijtig is dan ook dat dit medio dit jaar 

weer teniet is gedaan mede vanwege een uittocht aan leden bij Dammend Tilburg. Een 

gelukkige bijkomstigheid is dat de vetrokken leden vrijwel allemaal elders in Nederland 

dammen. 

Vriendelijk nogmaals het verzoek aan alle verenigingen om stukjes aan te leveren voor zowel 

op de site als in het Brabants Damnieuws. In de praktijk komt dit nog steeds niet uit de verf. 

Het zou standaard moeten worden om als vereniging regelmatig een stukje aan te leveren. 

Verder de vraag of de adressenlijst nog up-to-date is. Graag op tijd wijzigingen melden. Mies 

van Berlo merkt op dat op deze lijst het nieuwe clublokaal nog niet meegenomen is. 

 

6. Financieel verslag (door Joop Achterstraat)   

Het was een saai jaar, financieel gezien dan. Zelfs is er een kleine plus te melden. Dit komt 

door minder kosten, o.a. aan bekers en zaalhuur. Voor 2019 werd rekening gehouden met 

een tekort van 199,-euro. Maar we wisten het jaar af te sluiten met een overschot van 100,22 

euro. Dit bedrag word aan het vermogen toegevoegd. Het vermogen stijgt daardoor naar 

3.516,92 euro. De begroting voor het komende seizoen is als andere jaren, een gewone 

normale begroting, onder voorbehoud van onvoorziene effecten als gevolg van corona. Er 

zijn wat zaken uit elkaar getrokken en daardoor zijn er extra posten mee genomen, dat geeft 

alleen een beter beeld, maar levert geen extra geld op. Zoals o.a. lief en leed. Zo zijn er wat 

kosten extra gemaakt voor b.v. het afscheid van Harm van der Veen.  

https://www.kndb.nl/category/organisatie/titels-en-onderscheidingen/#onderscheidingen
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Pieter Wijn vraagt of de hartelijke groeten vanuit deze vergadering aan Harm overgebracht 

kunnen worden.   Martien zal hier voor zorgen. 

 

7. Verslag kascontrole commissie (door Joop Achterstraat) 

Blijft over de kas controle. Gelukkig zijn alle kommissie leden aanwezig, er is kascontrole 

gedaan door fysiek, Simon Rompa, Menno Hottinga en Mies van Berlo. Ze kunnen het de 

penningmeester niet meer moeilijk maken want zij hebben aangegeven dat zij geen 

onregelmatigheden hebben geconstateerd en dat zij voorstellen om het PNDB bestuur  

decharge te verlenen voor dit jaar. Menno Hottinga geeft een korte uitleg over hoe zij de 

controle gedaan hebben en geeft aan dat het een duidelijk verhaal was en geven de 

penningmeester complimenten voor het geheel.  

Benoeming nieuwe kascontrole 

Omdat de penningmeester van Dammend Tilburg is verhuisd naar Leiden is RDS eerder dan 

de bedoeling gekozen voor de kascontrole. Dammend Tilburg heeft een jaar overgeslagen 

en zal in 2021 weer de kascontrole uitvoeren samen met RDS en Brainsport. Daarmee klopt 

het schema van de penningmeester weer. 

 

8. KNDB nieuws 

In het voorwoord in het laatste Brabants damnieuws heeft Martien van Erp vertelt over zijn 

ervaringen met de KNDB, Frans de Jonge en het voorzittersoverleg. Zeer recent is er een 

bestuursvergadering is geweest van de KNDB waar Wiebe deel vanuit maakt en die kan dit 

dan het beste verwoorden. Wiebe vertelt hoe e.e.a. is gelopen om tot een protocol te komen 

waarin staat aangegeven hoe gaan we om met corona bij het dammen. Uiteindelijk is het dan 

zover dat we weer kunnen gaan dammen. Het protocol gaat ook over hoe we veilig kunnen 

dammen. Uitvloeisel daarvan is dat we binnenkort dus weer de nationale competitie kunnen 

starten. We hebben lang in spanning gezeten of het echt door zou kunnen gaan of dat er 

voortijdig de stekker weer uitgetrokken moest worden. Maar het lijkt er nu toch echt op dat 

het gaat gebeuren. We kunnen natuurlijk niet ver in de toekomst kijken en alleen afwachten 

hoe ver we gaan komen. Na tientallen jaren is er nu eindelijk wezenlijk wat aan het 

veranderen binnen de KNDB. De verhouding tussen de provinciale bonden en de KNDB is 

gewijzigd. De provinciale bonden worden, in tegenstelling tot voorheen, nu wel serieus 

genomen en als partners gezien. De dreiging was dat de provinciale bonden hun rol helemaal 

zouden gaan verliezen in het bestaande dam-landschap, en dat is door het huidige bestuur 

gezien als totaal onwenselijk. Nieuwe ontwikkelingen moeten van onderaf komen. Er worden 

nieuwe Statuten en een huishoudelijk reglement gemaakt, waarin het partnership wordt  

meegenomen. Dat moet in het voorzittersoverleg zijn invulling krijgen. Vraag: er is dus nu 

een protocol hoe we omgaan met corona, in hoeverre is dit dwingend? Is het een wet of is 

het een richtlijn? Antw: als je in de geest van het protocol afwijkt is er niets aan de hand, je 

moet met gezond verstand aan de slag gaan. Het protocol is gewoon een goede gids. Wel is 

het zo dat je de 1,5 m ten alle tijden aanhouden. Eigenlijk moet je altijd de 1,5 m kunnen 

aanhouden, dat moet dus in alle zalen uitgemeten worden. Je komt dan op ongeveer 10m2 

uit. Maar dat ligt aan de zaal. De corona app zal ook gebruikt worden, officieel mag een 

telefoon niet gebruikt worden. Je komt ergens om te dammen en dan blijkt de zaal  niet 

geschikt, wat dan? Antw: dan zullen beide verenigingen naar een oplossing moeten zoeken. 

Verder is het zo dat 4 man in een auto mag, maar niet iedereen voelt zich dan gerust. Een 

mogelijkheid om dat te ondervangen is om met meerdere auto’s te rijden. 
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Het doel is om zoveel mensen weer aan het dammen te krijgen. 

Ontsmetten staat ook in het protocol, maar dat kan per locatie verschillen, maar als je begint 

moeten de damspullen schoon zijn. De verschillende verenigingen zijn erg terughoudend hoe 

het gaat verlopen, en zijn benieuwd hoe hun leden er mee omgaan. 

 

9. Wedstrijdzaken 

Ties heeft geïnventariseerd wie en welke teams er mee gaan doen. Vraag daarbij is; moeten 

we nu al starten, uit de inventarisatie blijkt nog niet veel belangstelling. 

In de Hoofd Klasse hebben zich 3 teams gemeld en in de 1e klasse 6 teams (met de 

aanmelding van D.A.M. Dongen tijdens de vergadering), dus uitstellen van de competitie lijkt 

hier op zijn plaats. D’Amateurs willen uitstel. Asten wil nu wel starten, Brainsport wil ook wel 

even wachten. RDS wil ook nog even wachten en eerst vertrouwen krijgen. HED geeft aan 

dat corona nog wel lang kan gaan duren, en wil gezien de huidige stand van de corona crisis 

wel binnen enkele maanden starten, maar niet na 4 maanden. Bij HED zijn ze met de interne 

competitie weer begonnen al is de opkomst erg klein. DOG geeft aan dat er nog veel 

onzekerheid is. We hebben de handen vol om bij de verenigingen om op te starten. Er zal 

eerst vertrouwen moeten zijn. Bij DOG dammen we om de week met de schakers in de beide 

zalen. Dammend Tilburg sluit zich hierbij aan, mensen zijn nog erg terughoudend. Lijkt slim 

om te inventariseren wie er na verloop van tijd weer wil gaan dammen. Heb wel al 

aangegeven dat ze met twee 4 tallen willen mee doen, chauffeurs zijn  hier het probleem. 

Hebben een oplossing hiervoor bij Ties neergelegd. De Schijf gaan op dit moment niet spelen 

in de provinciale, maar mocht het in december anders zijn dan heroverwegen ze dit. DAM 

Dongen wil ook dat er uitgesteld wordt en doen dan met 1 team mee.  Algemeen beeld is 

uitstellen. Het bestuur zal later dit jaar een besluit nemen over de daadwerkelijke start van 

zowel het BK en de 4-tallen competitie. 

Als speel locatie voor het BK lijkt “de Biechten” in Rosmalen een goede optie. 

Waarschijnlijk komen de andere zaken als een Brabant Cup in het gedrang, maar dat zien 

we dan wel. Hetzelfde geldt dan ook voor de Brabantse beker. 

 

10. Verslag jeugd afgelopen seizoen (door Wiebe Cnossen)   

De Brabantse jeugd blijft op een hoog niveau spelen. Bij het jongste NK voor clubteams 

werd Brainsport Eindhoven 2e bij zowel de welpen (t/m 10) als de pupillen (t/m 13). En de 

winnaar van de Brabantse beker mocht tijdens het Brabantse kampioenschap zijn handen 

dichtknijpen met een remise tegen een van die pupillen. 

 

Maar natuurlijk is ook de jeugd getroffen door Corona, waardoor de gehele voorjaars- en 

zomerkalender - zowel provinciaal, landelijk als internationaal - verscheurd kon worden. De 

Brabantse kampioenschappen van 2020 zijn dan ook allemaal nog niet gespeeld. Op dit 

moment is nog onduidelijk hoe, of en wanneer dit zal gebeuren. Als de situatie in de 

komende start van het 'snotterseizoen' stabiel blijft, dan zou een kampioenschap nog wel 

haalbaar moeten zijn, zij het met een zeer beperkt aantal begeleiders nog  

 

Maar ook zonder Corona is het een verhaal van plussen en minnen. Positief is dat de 

jeugdafdeling van Heijmans Excelsior zich krachtig heeft ontwikkeld en de eerste spelers 

zich voorzichtig in de Nationale Competitie gemeld hebben. Daar staat tegenover dat de 
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jeugdafdeling van D.A.M. Dongen niet meer actief is. De resterende spelers hebben 

onderdak gevonden bij Dammend Tilburg. 

 

Vanuit de KNDB verwachten wij de komende tijd initiatieven die de drempel voor clubs 

verlagen om met jeugd aan de slag te gaan. Voor de continuïteit van het damleven in 

Brabant op de langere termijn is het in ieders belang hier serieus naar te kijken. Vanuit de 

PNDB zullen we dus zeker de verenigingen hierover verder informeren, betrekken en 

stimuleren samen te werken. 

HED meldt dat het A vd Elzen toernooi op 28 december, voor zover we dit nu kunnen 
voorzien, doorgaat. 
 

11. Brabants Damnieuws 

Dit is al eerder aan de orde geweest. Maar het kan niet genoeg herhaald worden: stuur als 

vereniging al het nieuws daarom heen in 

 

12. Bestuursverkiezing 

In het afgelopen jaar is Harm van der Veen noodgedwongen teruggetreden, Op a. i. basis 

heeft Martien van Erp het voorzitterschap toen overgenomen. Harm van der Veen had nog 

een jaar te gaan als voorzitter. Martien is bereid om in ieder geval tot aan de volgende 

verkiezing de voorzitterstaak over te nemen. Dat vereist wel, volgens de statuten van de 

PNDB, goedkeuring van de verenigingen. (luid applaus) Unaniem in functie aangenomen.  

Verder heeft Martien zijn taak als secretaris aan Henk van der Heijden overgedragen, en ook 

Henk wil de komende drie jaar deze taak overnemen, mits… (applaus) Ook Unaniem in 

functie aangenomen. Ties was aftredend maar heeft aangegeven dat ook hij nog zeker drie 

jaar verder wil als Wedstrijdleider. (applaus) De taken worden overigens, buiten de voorzitter, 

binnen het bestuur verdeeld. Praktisch is het om de verdeling van de taken, zoals die nu is, 

zo te laten. 

  

13. Rondvraag en sluiting 

Joop: met betrekking tot de ere penningen (speldjes) en de oorkondes. Joop is de afgelopen 

jaren nogal eens benaderd door clubsecretarissen met de vraag; check even of die en die 

om te kijken of die 40 jaar lid zijn etc.. Probleem is  dat de provinciale leden administratie niet 

betrouwbaar is, als het gaat om de lengte van een lidmaatschap bij de KNDB. Wat doen wij 

als we geen juiste datum weten, dan is de begindatum bij de PNDB de datum van 

aanmelding. De KNDB geeft aan dat zij de leden administratie en de voordracht van de PNDB 

volgt. Wij hebben nu de duidelijkheid hoe er door de KNDB mee omgegaan wordt. Blijft 

natuurlijk staan dat de verenigingen verantwoordelijk zijn in deze. Het gaat dus om de duur 

van het KNDB lidmaatschap, ononderbroken lid van de KNDB, maar de KNDB gaat daar 

coulant mee om. 

Martien geeft ook nog aan dat er nog twee bekers worden na geleverd voor David Riupassa 

en Jacques Brouns. En een speldje voor Anton van Berkel wordt meegegeven aan Toon 

Dielen. 

 

Martien sluit om +/-12.00u de vergadering en bedankt iedereen voor zijn inbreng. 

 

Henk van der Heijden. 



  

- 23 - 

 

Op 25 augustus werd, omdat het eind juli zo goed bevallen was, nu bij Martien van Erp een 
regen/ gras snel dam toernooi gehouden. Zes geïnviteerde spelers kruisten in de buitenlucht in 
de tuin van Martien, onder een afdak, bij zo nu en dan een bui regen, maar verder bij een prima 
temperatuur, wederom geheel “corona proof”, de dam degens.  
Deze keer was Jan Don wegens gezondheidsredenen niet aanwezig en daarom was Fred 
Passchier “ingevlogen” om Jan te vervangen. Fred  was op voorhand, voor mij,  de grote favoriet. 
Daar was niet iedereen het mee eens en dat wilde men dan ook bewijzen. Maar…. de titel met als 
prijs de “eer” mag Fred nu de rest van dit jaar dragen. Gastheer Martien wist een verdienstelijke 2e  
plaats te behalen en de rij werd gesloten door Henk van der Heijden die een slechte middag had 
qua dammen, maar verder wel een gezellige middag had. Een middag die goed verzorgt was door 
Martien en zijn vrouw, en ook Jacques had weer een doos chocolade versnaperingen 
meegebracht. 
  
De einduitslag: 
1. Fred Passchier 
2. Martien van Erp 
3. Leo van Vlerken 
    Jacques Brouns 
5. Piet van Erp 
6. Henk van der Heijden 

 

 

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

 
 
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. Restaurant, De helden van Kien, Bremhorst 1, 5491 LR Sint Oedenrode. Tel. 0413-322598 

   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  
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Oplossing Diagrammen Brabantse (Partij)-Problematiek. 
 

Dia. 1   1. 49-43 40x49  2. 25-20 15x24  3. 19x30 35x24  4. 13-09 04x13  5. 14-10 05x14  6. 38-33 
49x21  7. 33x11 36x27  8. 26x10 16x07  9. 10-05 Hier is het uit. Een variant is 29-34 10. 05x30 
34x25 11. 39-34..  
 
Dia. 2    1. 48-43 38x47  2. 33-28 22x33  3. 29x38 47x50  4. 43-39 50x30  5. 34x03 45x34  6. 15-
10 05x14  7. 03x22 12-17  8. 22x11 06x17  9. 26-21 17x26 10. 49-44.. 
   
Dia. 3  1. 38-32 27x38  2. 11-07 12x01  3. 16-11 36x27  4. 49-43 38x40  5. 29x38 40x29  6. 24x33 25x34  

7. 33-28 22x42  8. 11x04 14x25  9. 04x02.. mooie Spanjaard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


