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ADRESSENLIJST  PROVINCIALE  NOORD-BRABANTSE  DAMBOND 
 
 

VOORZITTER 
Martien van Erp,  Zwembadweg 11A, 5491 HP Sint Oedenrode. Tel. 0413-476407 
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 
 

 

Brabants Damnieuws 
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.  

mailto:wiebe.cnossen@gmail.com
mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:wiebe.cnossen@gmail.com
mailto:webmaster@pndb.nl
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 + teru0Noord-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   - D.A.M.              St. MICHIELSGESTEL  - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - DC BRAINSPORT  St. OEDENRODE       - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG        - Dammend Tilburg   
OUDENBOSCH - DE VARIANT  UDEN        - D.O.G. 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF    
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-------------------------------------------------------------------------- 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
moet UITERLIJK  1 mrt. 2021  a.s.  bij de redactie binnen zijn. 
 
Van de redactie Brabants Damnieuws en webmaster P.N.D.B. 

  
Natuurlijk is de redactie en de webmaster erg afhankelijk van wat hem aangedragen wordt door 
het bestuur, leden en verenigingen. Omdat nu alles stil staat vwb dammen, snap ik dat er weinig 
te melden is. 
 
 
Redactie en  (webmaster@pndb.nl)  
Henk van der Heijden.  
 

mailto:webmaster@pndb.nl
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Van de voorzitter                                                                 december 2020 
 

Het is voor onze redacteur Henk van der Heijden bij elke uitgave van Brabants 
damnieuws weer een uitdaging om deze goed te vullen.  
Maar om het december nummer te vullen met interessante damzaken terwijl 
het damleven bijna tot stilstand is gekomen is echt een heidens karwei. De 
actualiteit van corona en een goed gevulde oude doos brachten uitkomst. 
Complimenten aan Henk; het is hem weer gelukt om dit nummer meer dan 
lezenswaardig te maken. Dat neemt niet weg dat de oproep tot het inleveren 
van kopij onverminderd van kracht blijft. 

 
Het coronavirus houdt ons nog steeds in een ijzeren greep. Medio september waren we nog 
enigszins optimistisch gestemd en begonnen de meeste verenigingen weliswaar met de nodige 
beperkingen en aanpassingen aan de interne competitie. De damprotocollen tijdens 
coronapandemie spreken voor zich. Ook de KNDB startte onder voorwaarden met de landelijke 
competitie. Daarbij moet wel worden aangetekend dat een aantal clubs om uiteenlopende redenen 
hun team (tijdelijk) terug hebben getrokken. Ook zijn er teams die met toestemming hun wedstrijden 
hebben uitgesteld. Aan begrip en coulance van de KNDB ontbreekt het niet tijdens deze 
uitzonderlijke omstandigheden. 
 
De Provinciale Noord Brabantse Dambond had tijdens de ALV in augustus reeds besloten om de 
situatie een aantal maanden aan te kijken. Op z’n vroegst zullen er ergens in het begin van het 
nieuwe jaar weer provinciale damactiviteiten plaatsvinden. Zie daarvoor ook mijn corona updates 
op de site en elders in dit blad. 
En toen kwam de 2 de golf……... Alle dam competities en kampioenschappen werden weer op hold 
gezet in afwachting van betere tijden. De enige wedstrijden die gespeeld worden vinden online 
plaats. Voor een groot aantal spelers is dat een pleister op de dam wond maar het merendeel, m.n. 
de oudere spelers, hebben hun weg daarin nog niet gevonden. Een damwedstrijd is immers pas 
echt als die fysiek achter het bord plaats vindt. Bovendien hunkeren veel spelers naar de sociale 
beleving van een clubavond. Maar er is ook positief nieuws; er lijkt een lichte daling te zitten in het 
aantal ziekenhuis opnames en er is inmiddels concreet uitzicht op een vaccin. 
 
Afgelopen 12 september heeft onder leiding van KNDB voorzitter Frans de Jonge een 
voorzittersoverleg plaats gevonden. Alle provinciale bonden waren hiervoor uitgenodigd en wordt 
algemeen als positief ervaren. Uiteenlopende onderwerpen kwamen in dat overleg aan bod zoals 
o.a. dammen tijdens corona, de relatie tussen de KNDB en de provinciale bonden, VOG 
verklaringen voor degenen die damactiviteiten ondernemen met minderjarigen, samenwerken aan 
groei van de damsport door de jeugd te stimuleren enz. 
 
Van dat laatste is DAMZ is een voorbeeld.  
De KNDB heeft 10.000 sets aangeschaft en uitgezet over heel Nederland waarvan 600 in Brabant. 
Kortom er is nog genoeg te doen. 
 
Rest mij de wens uit te spreken dat we snel weer op een genormaliseerde wijze kunnen gaan 
dammen, dat we allen mogen genieten van de (aangepaste) feestdagen en gezond aan het 
volgende kalenderjaar mogen beginnen. 
 
 
 

Martien van Erp.  
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----------------------------- 

 

 

 

Terugblik 

30 september 2020 

Beste dammers, 

Tijdens onze ALV op 29 augustus hadden we de stille hoop dat we in november of december weer 
voorzichtig zouden kunnen starten met de 4-tallen competities van de PNDB. De recente 
maatregelen m.b.t. het weer oplaaien van het Coronavirus dwingt het bestuur opnieuw tot grote 
waakzaamheid. De horeca sluit om 10 uur, een aantal speelzalen zijn beperkt beschikbaar, het 
niet strikt noodzakelijk reizen wordt afgeraden enz.,  enz. Bovendien moeten we de spelers van 
een team niet in verlegenheid brengen. Gelet op alle onzekerheden en beperkingen heeft het 
bestuur besloten om de 4-tallen competities wederom op te schorten. Het individuele 
kampioenschap lijkt iets eenvoudiger te liggen omdat het een individuele keuze van de 
deelnemers is. Desondanks zal het voor velen een te hoge drempel zijn om in te schrijven en 
verwachten we een minimaal  deelnemersveld. In het meest gunstige geval zal er begin november 
sprake zijn van enige duidelijkheid en besluit het bestuur om zowel de 4-tallen competitie als het 
individueel kampioenschap naar 2021 op te schuiven. 

Namens het PNDB bestuur,  

Martien van Erp, Voorzitter. 
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Corona update 4,   
19 november 2020 
Beste dammers, 
 
In mijn update van 2 oktober sprak ik de hoop uit dat er 
in november  enige duidelijkheid zou zijn omtrent het 
kunnen denken aan het optuigen van de 4-tallen 
competitie en het individuele kampioenschap van 
Brabant. De meest recente berichten van de 
rijksoverheid geven vooralsnog weinig reden tot 
optimisme. De KNDB hoopt op 9 januari de nationale 
competitie te kunnen hervatten maar ook dat is 
allerminst zeker. 
Het PNDB bestuur had al een besluit genomen om de 
provinciale wedstrijden door te schuiven naar 2021 
maar gelet op de meest recente maatregelen en 
ontwikkelingen zal dat er zeker in het begin van 2021 
niet in zitten. We hopen echter dat de clubcompetities wel opgestart kunnen worden zodat we 
langzamerhand kunnen toewerken naar een min of meer genormaliseerde situatie. 
Het goede nieuws van deze 2de golf is echter dat we een voorzichtig dalende lijn zien in het aantal 
ziekenhuis opnames en dat de vooruitzichten op een vaccin steeds concreter worden. 
We moeten nog even volhouden en hopelijk brengen de feestdagen weer enig licht in de corona 
duisternis. 
 
Namens PNDB bestuur, 
Martien van Erp, Voorzitter. 

 

(Partij) Problematiek (HH16) Henk van der Heijden 

Brabantse problemisten 
 

 .     .     . 
  Henk vd Heijden, Oss  5x5            Henk vd Heijden, Oss  7x7            Henk vd Heijden, Oss  8x8 

  Dia.1                        Dia. 2,            Dia 3,      
      

Oplossingen verderop in dit blad. 
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Mooie combinatie van Simon Harmsma, 
En….. Simon is pas 13 jaar…! 
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Brabants  Probleem. 
Op 29-10-2020 heb ik op de Facebook pagina,  

PNDB. Brabants Dam Nieuws en 

problematiek, 
een probleem gezet ter oplossing.  
Het is weer donderdag en nog lang geen zicht op clubdammen. 

Vandaar toch maar weer een probleempje. Oplossing volgt 

later. 

Wit speelt en wint. (Henk van der Heijden, Oss 29-10-2020) 

 
        11x11….HH 
Daar kwam een reactie op. 
     

  
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  hier links staat het resultaat, na dit 
                                                                                                     sparren met Leen de Rooij. 
 
 
Alweer een leuke samenwerking.       
Henk vd Heijden 
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Het NK 2020 is niet komen te vervallen, 

maar is uitgesteld. De speeldatum is 

veranderd, en dat het nu in 2021 valt, 

maakt voor de naam van het toernooi 

niks uit. Het mooiste zou zijn, als er 

later in het jaar nog een NK2021 

gehouden zou worden, voorafgegaan 

aan de Halve Finales 2021, maar dat zal 

wel teveel gevraagd zijn... 

 

 

 

 

 

 

 

Team NL KNDB,    er wordt 

weer hard getraind. 

 

 
 

 

Ja, topsporters hebben geen 
last van de beperkingen. 
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Uit de oude doos. 
 

(Denk) sporten tegen 
dementeren.  

 

Martien van Erp stuurde  

een oud krantenartikel uit 

de verzameling van zijn 

broer Piet van Erp. 

 

Hoewel het artikel 

inmiddels oud en vergeeld 

is, heeft het niets aan 

actualiteit ingeboet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DAM Z, dam sets 
 
De KNDB heeft  zo’n 10.000 DAM Z 
damspellen ingekocht om het 
jeugddammen te bevorderen. Via zo’n 25 
tot 30 distributiepunten verspreid over 
Nederland moeten deze uiteindelijk bij de 
jeugd terechtkomen. Voor onze regio heeft 
Piet van Erp zich bereid verklaard om deze 
op te slaan. (20 dozen ,400 spellen, circa 
1m3) 
Hij had nog wel een plekje over. 
Hedenmiddag zijn deze afgeleverd door 
Marcel Kosters (damclub Haarlem) die 
behalve de distributie ook de daarbij 
behorende administratie zal verzorgen. 
Voor deze actie was Fred Passchier 
intermediair naar de zoektocht voor de 
opslag. 
  
Bijlage: foto moment na de aflevering met (L) Piet van Erp en (R) Marcel Kosters. 

Alle bestellingen lopen via: 

 

Marcel Kosters 

Binnenkort komt daar meer duidelijkheid over. 

https://www.facebook.com/groups/256769247850277/user/660271718/?__cft__%5b0%5d=AZVYmCzZ9JEC95UCWgkaGGvtM7GCoLSAlo7OPqQGgucjB0YWsDhsJqF9QfeQoU1UJBaDciMAg-MPAVRrp3Mdz1RFhLHxULgaOZaPgXZYZ9kBWW-yMahU0_FhNmgCfh8YvJXK9M5bI9j94xsi34-3lILGm8onQS8ARHQKP5Q1WUvUTL85rT1_s_vqYWczAfAtEbk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/256769247850277/user/660271718/?__cft__%5b0%5d=AZVYmCzZ9JEC95UCWgkaGGvtM7GCoLSAlo7OPqQGgucjB0YWsDhsJqF9QfeQoU1UJBaDciMAg-MPAVRrp3Mdz1RFhLHxULgaOZaPgXZYZ9kBWW-yMahU0_FhNmgCfh8YvJXK9M5bI9j94xsi34-3lILGm8onQS8ARHQKP5Q1WUvUTL85rT1_s_vqYWczAfAtEbk&__tn__=-%5dK-R
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Uit de oude Doos, 10 jaar geleden. 
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Uit de oude doos, Jaar 1976 Damclub Volharding Eindhoven, Gong Toernooi. 
                                                     (door Fred Passchier op FB) 

 
Boven:  Links, Ruud Arts    Rechts, Ingo Greveraars 
 

                                 Onder: links, Peter Arts           rechts, Fred Passchier   
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Beste Turbo Dambase gebruiker, of nieuwe gebruiker. 

 

Turbo Dambase 10 

De nieuwe versie van Turbo Dambase is vanaf 21 december verkrijgbaar. 

Je kan hem alvast vooruit bestellen in de winkel: 

 

https://www.tdambase.com/nl/shop/shop.php 
  

Kies 'Turbo Dambase 10 - Upgrade vanaf versie 5' als je versie 5 hebt. 

Kies 'Turbo Dambase 10' als je een oudere versie hebt. 

 

Je kan ook 'Abonnement 2021' alvast bestellen. 

Dan ben je helemaal klaar voor het nieuwe jaar. 

 

Kan ik Turbo Dambase 5 blijven gebruiken? 

Uiteraard.  

Kies in dat geval 'Abonnement 2021' als je een abonnement wilt nemen.  

Of kies 'Mega Database 2021' als je een heel oude database hebt die je 

graag wilt bijwerken. 

 

Ik zou het prettig vinden als je me laat weten of je belangstelling hebt 

voor versie 10 (als je bestelt zie ik dat vanzelf). 

Als je geen bericht meer wilt ontvangen over versie 10, laat het me weten, 

dan haal ik je van de verzendlijst. 

 

Groeten, 

Klaas Bor. 

 

Laatste nieuws 
 

Frans de Jonge.   17-11-2020 
 

Op kleine schaal kan er weer een clubavond gehouden worden.  
Er mag geen competitie worden gespeeld. De externe competitie is dus nog niet 
mogelijk. Check altijd bij de beheerder of dit wel mag. Max. 30 dammers op goede 
afstand van elkaar in één ruimte. Als je de clubavond weer herstart, neem alle 
veiligheidsmaatregelen. Pas goed op! Sneldammen is niet toegestaan. Zie verder 
de website van NOC*NSF: 
De sinds 4 november aangescherpte maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus worden niet verlengd en we gaan per 19 november 00.00 uur 
terug naar de maatregelen zoals die gelden sinds het instellen van de 
gedeeltelijke Lock down van 13 oktober. Dat heeft het kabinet dinsdagavond 
laten weten. 
Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten 
op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in groepjes van maximaal 
vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en 
kleedkamers zijn gesloten. 

 
 

https://www.tdambase.com/nl/shop/shop.php
https://www.facebook.com/groups/160444694428732/user/1338556875/?__cft__%5b0%5d=AZXzTV4uR5xYEmyDC0_jeF9KkqRd2F5yboEoNvPxXBNhQfk1cCu6YJPB2TmW2Jss0CJYC4yaV3l5Khuk9-XbufoObJZk0-QjjFtLL8Et35Hf2FeIRo8EGaYmzBiPp1dr0ipz9a4pRKtScqnz_aGlqt_DEpkht17yNPCsZTHMR0wX50mRPoBjMRaMsAoebONZWjk&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/160444694428732/user/1338556875/?__cft__%5b0%5d=AZXzTV4uR5xYEmyDC0_jeF9KkqRd2F5yboEoNvPxXBNhQfk1cCu6YJPB2TmW2Jss0CJYC4yaV3l5Khuk9-XbufoObJZk0-QjjFtLL8Et35Hf2FeIRo8EGaYmzBiPp1dr0ipz9a4pRKtScqnz_aGlqt_DEpkht17yNPCsZTHMR0wX50mRPoBjMRaMsAoebONZWjk&__tn__=-UC%2CP-R
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Op 12 november is oud lid van CTD Arnhem,    
Fred Toetenel (76), overleden. R. I. P. 
 
        
Velen van ons zullen Fred nog wel kennen als dammer. 
 
   

 
Yuriy Anikeev en Aygul Idrisova wereldkampioenen rapid. 
 

De mannen speelden 7 ronden Zwitsers, een rondtoernooi 
was met deze snelheid niet meer mogelijk. Of 7 ronden het 
ideale aantal is bij een kleiner aantal spelers als het 
deelnemersveld erg sterk is, is de vraag. Feit is dat na 7 
ronden Yuriy Anikeev de sterkste bleek te zijn, voor Nicolay 
Germogenov en Sergey Belosheev. Germogenov had 
weliswaar evenveel wedstrijdpunten maar wel 2 hele 

Solkoffpunten minder. Punten die je in het dagelijks leven kunt missen als kiespijn maar nu even 
niet. Anikeev wist niemand minder dan Alexander Georgiev en Murodullo Amrillaev aan zijn 
zegekar te binden en heeft ongetwijfeld nog lang trots met hen door de Turkse straten gereden. 
Wereldkampioen blitz Ainur Shaibakov moest genoegen nemen met een 6e stek. De deelnemende 
Turk wist zijn score bij het sneldammen niet te verbeteren: dat wordt nog flink oefenen voor 
volgend jaar. 

De dames waren wat minder lui dan de heren en wisten 9 
rondes af te werken. Hier werd Aygul Idrisova de 
wereldkampioene voor Tamara Tansykkuzhina en Christina 
Osipova. Opvallend was de klassering van kersvers 
wereldkampioene blitz Alia Aminova op de twee-na-laatste 
plaats. De overwinning te groots gevierd? Wat voor de Turk 
gold, gold (hoera, zo hebben beiden toch nog goud behaald .. 
okee, vergezochte woordgrap, ik verzin het ook maar ter 
plekke) ook voor de Turkse. 

Anton van Berkel, 145 november 2020 
Bron Anikeev: anikeev-yuriy.livejournal.com 
Bron Idrisova: KNDB. 

 

NK vrouwen 2020 
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2020 

Vanaf: maandag 30 november 2020 09:00 

 Einde:  zaterdag 5 december 2020 
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NK clubteams jeugd 2020 (alle categorieën) 
Laatst gewijzigd op: 1 mei 2020 

Vanaf: zaterdag 19 december 2020 09:00 

 

 

Tweekamp wereldtitel Georgiev – Boomstra 
Laatst gewijzigd op: 13 november 2020 

Vanaf: donderdag 28 januari 2021 09:00 

 Einde:  vrijdag 12 februari 2021 

 
BOEKEN 

#  Andrew Tjon A Ong 
Het nieuwe boek van Bulat en zijn team is uit!! De opvolger van "The golden key of tactics in 

draughts"  "In de creatieve laboratoria van uitmuntende dammers." 

Dit boek kost € 25,-- en is binnenkort verkrijgbaar bij: 

https://marktplaza.nl/winkels/damboekshop 

De auteurs van de boekenreeks, populair bij damcomponisten en beoefenaars, demonstreerden in 

specifieke posities hoe werken van echte kunst worden geboren in de creatieve laboratoria van de 

uitstekende damspelers van onze tijd, hoe complex en soms het pad van het thema verdraaien dat is 

bedacht door de auteur, ideeën tijdens de periode van implementatie, hoe moeilijk hun 

implementatie soms wordt. 100-cel bord. De composities van de bekende problemisten V. Bulat, B. 

Morkus, M. Levandovsky, I. Kobtsev, V. Guzikov en een aantal anderen werden als voorbeeld 

gekozen. 

"In the creative laboratories of outstanding checkers." 
 

 
 

https://marktplaza.nl/winkels/damboekshop?fbclid=IwAR1wJFKk9BdYzEs6FWSA9Bl9oFtjf28XHEhMO0z5UVskbVb7nrzkx7XFARs
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Nieuw Damboek: Dodelijke Dreiging 

 

Zainal Palmans & Michel Stempher             1e druk 2020 

 

Zainal Palmans en Michel Stempher hebben hun eerste 

damboek geschreven, waarbij dreiging het thema is. Erg 

leerzaam! 

Dit damboek telt 156 bladzijdes en bevat 98 studiestanden 

uit partijen en 246 puzzels waarin je de dreiging zelf kan 

proberen te vinden. 

Het is in A5 formaat, garenloos ingebonden en met een 

fraaie softcover. Prijs € 15,-- 

Het boek is geschikt voor zowel de beginnende als de 

ervaren dammer. Leerzaam en luchtig opgeschreven! 

 

Neem een een kijkje op de link om te 

bestellen: https://marktplaza.nl/dodelijke-dreiging-93787454 

 
 

 
 #  Andrew Tjon A Ong 
Er is weer een mooi uniek boek verschenen:  

"802 Opening combinations" 
Ewgeni Kondrachenko 

Prachtig boek met maar liefst 805 openingscombinaties 

1e druk, 2020 

222 pagina's en kost 13 euro. Te verkrijgen in de Damboekshop! 

https://marktplaza.nl/winkels/damboekshop 

“Opening combinations” by Evgenii Kondrachenko. 802 

combinations at the beginning of the game. Unique collection. 

Each with begging moves and diagram 

222 pages, softcover € 13,--, 

https://marktplaza.nl/802-opening-combinations-93856289 

 
Frans de Jonge 
International Draughts 
 

Nu weer heel voorzichtig buiten de deur mag 
worden gedamd heeft een supermarkt (AH) ook 
aan de thuisdammers gedacht. Thuis beginnen, 
en in het voorjaar kan de jeugd dan 
schooldammen op de nieuwe DamZ!-damsets die 
recent met de stoomboot bij Marcel Kosters zijn 
gearriveerd.  
De oudere jeugd zal weer doorgroeien naar de 
houten wedstrijdborden bij de verenigingen.  
De (lange) lijn is gezet voor komend jaar.  
En dat het bord verkeerd ligt zien we door de 
vingers. Wel slordig. 

https://marktplaza.nl/dodelijke-dreiging-93787454?fbclid=IwAR1wJFKk9BdYzEs6FWSA9Bl9oFtjf28XHEhMO0z5UVskbVb7nrzkx7XFARs
https://marktplaza.nl/winkels/damboekshop?fbclid=IwAR1WF0PWlQb2tTHxLBGYkM-Y2n8ajPfhVP0u28XQDloFULmExRBJogX8Nno
https://marktplaza.nl/802-opening-combinations-93856289?fbclid=IwAR2IazIkOcIx8BEAymmIS2yLQhbkGV4Fo6HETm7i4VRqsyECiV85hlm2Dq0
https://www.facebook.com/frans.dejonge.77?__cft__%5b0%5d=AZUOt-3PN2L45fUtdpwGHlJ8ZYlu74jFvVKe6aaOIFlE6KiLf_WSwD59h4rXIUvvNo_TgDLAOIU4-_a3yhZfZDS7Wg-9zlpGKoofNs40GJNM2vNTthsojmoLY-LiG2zP8SMFNtIEYPI_CEoLKuorSoi623XmgEEBlm1BSdllevk5t2_yBQKXNDIOG5x78V8ziHfYj28mmJ1RMUF3sa7bnprG&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/160444694428732/?__cft__%5b0%5d=AZUOt-3PN2L45fUtdpwGHlJ8ZYlu74jFvVKe6aaOIFlE6KiLf_WSwD59h4rXIUvvNo_TgDLAOIU4-_a3yhZfZDS7Wg-9zlpGKoofNs40GJNM2vNTthsojmoLY-LiG2zP8SMFNtIEYPI_CEoLKuorSoi623XmgEEBlm1BSdllevk5t2_yBQKXNDIOG5x78V8ziHfYj28mmJ1RMUF3sa7bnprG&__tn__=-UC%2CP-y-R
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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. Best Western Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten. 
   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 :  dammendongen@hotmail.com 
   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  

 

 

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:dammendongen@hotmail.com
mailto:mjcvanberlo@onsbrabantnet.nl
tel:0031413322598
mailto:tiencee@home.nl
mailto:ad.vervoort@home.nl
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Oplossing Diagrammen Brabantse (Partij)-Problematiek. 
 

Dia. 1   1. 37-32 27x49  2. 26-21 49x19  3. 21x23..  
 
Dia. 2  Wit kan op twee manieren het eindspel winnen. 
1. 37-31 36x27  2. 32x21 43x23  3. 33-29 16x27  4. 29x09 04x13  5. 15x04 13-19  6. 04x36 34-40  
7. 36-22 40-45  8. 22-50 19-23  (A)9. 49-44 23-28 10. 44-40 45x34 11. 50x22 34-40 12. 22-39  
40-45 13. 39-50.. 
A. 9. 49-43 23-28 10. 50x06 45-50 11. 43-39 50x11 12. 06x50... 
   
Dia. 3  1. 22-17 11x22  2. 32-28 22x33  3. 38x29 24x33  4. 42-38 33x42  5. 37x48 26x37  6. 48-42 37x48  

7. 40-34 48x30  8. 35x02.... 
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Geweldige schaakpromotie. 
 
 
 
Nu het dammen nog steeds stil ligt, heb je waarschijnlijk meer tijd over. 
Die tijd zou je eens kunnen gebruiken om eens te kijken naar de 
meesterlijke Mini serie op Netflix; The Queens Gambit. Prachtig. 
Goed gemaakt en heel realistisch. Zo worden er Echte partijen gespeeld. 
Gary Kasparov was een adviseur van de serie. 
 
The Queen's Gambit is een Amerikaanse dramaserie gebaseerd op de 
gelijknamige novelle van Walter Tevis uit 1983. De miniserie bestaat uit  
7 afleveringen en werd op  
23 oktober 2020 uit gebracht op Netflix. 
 
Nu nog zo een serie over het dammen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


