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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.  
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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    
 

INHOUD van dit blad, o.a, 
 
Inhoudsopgave      
Van de voorzitter 
Van het bestuur van de PNDB, de nieuwjaar’ s wensen   
Nieuwjaarswensen en verslagen vanuit de verenigingen 
Hoe gaat het nu met… 
Beloften toernooi tijdens NK dammen  
NK Dammen wordt gehouden op donderdag 27 mei 2021 
Problemen  
Rating lijsten  okt. 2020 
Fragmenten uit de EAD clubavond 
Ontwikkelingen WK match 
Verliespartij Ton Sijbrands 
KNDB nieuws 
In MEMORIAM Jo van Lent, DOG  Uden 
Adressen secretarissen verenigingen.  Oplossingen 

De KNDB damkalender van seizoen 20-21 

BOEKEN   
-------------------------------------------------------------------------- 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS 
moet UITERLIJK  1 jun. 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. Veel verenigingen hebben gehoor gegeven aan de 
oproep door de redactie, om een stukje aan te leveren. We waren zeer verrast. 
Dit moeten we vasthouden, dus voor de volgende uitgave van het BDN kunt u wederom een 
stukje aanleveren. Bedankt voor deze keer en alvast voor de volgende keer. 
 
Redactie en  (webmaster@pndb.nl)  
Henk van der Heijden.  
 

mailto:webmaster@pndb.nl
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Van de voorzitter                                                                 maart 2021 
 

De (dam)wereld wordt nog steeds beheerst door corona; we zitten inmiddels  in de 3de golf 

met varianten uit Engeland, Zuid-Afrika en Brazilië. Maar er gloort ook hoop aan de 

horizon. In toenemende  mate komen er vaccins op de markt en wordt er inmiddels volop 

geprikt. Gaandeweg zal onze bewegingsvrijheid weer gaan toenemen en met de lente en 

zomer in het vooruitzicht durven we weer te denken aan het actief en fysiek te gaan 

dammen en hopelijk te vergaderen. Maar voor het zover is, is het nog steeds oppassen 

geblazen en is voorzichtigheid troef. 

Omdat het damleven nagenoeg tot stilstand is gekomen was het weer lastig  het maart nummer van BD te vullen. 

Om die reden hebben we (Henk en ondergetekende) alle clubs individueel benaderd om iets te schrijven over het 

afgelopen jaar. Gelukkig is daar na enig aandringen vrij massaal gehoor aan gegeven en ligt er voor u weer een 

uitgave die het lezen meer dan de moeite waard maakt. Het heeft er zelfs toe geleid dat we met onze vraag een bron 

van te publiceren problemen voor de volgende nummers van BD hebben aangeboord bij Cees Pot van de Schijf. 

Waarvoor hulde. 

Ook de bijdrage van onze vorige voorzitter Harm is meer dan welkom. Hij gaat in chronologische volgorde uitgebreid 

in op het traject dat hij door loopt nadat bij hem ongeneeslijke  slokdarmkanker met uitzaaiingen is geconstateerd. 

Je zou bijna in wonderen te gaan geloven. 

Joop Achterstraat zorgde voor goed en minder goed nieuws. Het goede nieuws is dat we op financieel gebied een 

royaal bedrag gaan overhouden over het afgelopen corona jaar. Diverse kosten hebben we niet hoeven te maken 

terwijl aan de opbrengstenkant de teller is doorgelopen. In de eerstvolgende ALV zal dit nader worden toegelicht. 

Het minder goed nieuws is dat het ledental fors is teruggelopen naar een historisch dieptepunt. Het spreekt voor 

zich dat dat tegenstrijdig overkomt nadat we een jaar geleden nog een groei van 10% hadden gerapporteerd. Een 

niet up-to date input van de verenigingen heeft echter hiertoe geleid.  

De ledenadministratie van PNDB is afhankelijk van het juist rapporteren van haar verenigingen  en doet dan ook een 

beroep op alle clubs om hier meer aandacht aan te geven. Als een vereniging niet betrouwbaar haar af- en 

aanmeldingen doorgeeft  is het voor het bestuur van de PNDB onmogelijk om een betrouwbare ledenadministratie 

te voeren.  

Op wedstrijdgebied is er nog weinig te melden. Het zal nog even duren voordat we weer fysiek kunnen gaan 

dammen. Wellicht dat er op het gebied van het jeugddammen al eerder wat mogelijk gaat worden. Bij de KNDB 

wordt dit nader bekeken.  

En dan nog dit: Henk van der Heijden is druk doende om een nieuw huis te betrekken in de komende maanden. 

Daarvoor komt mogelijk het juni nummer met de daarbij behorende voorbereiding een beetje in de knel en gaat 

wellicht  ietsje later verschijnen. Op voorhand vragen  we bij de trouwe lezers van het BD om begrip. 

Verder hopen we iedereen weer gezond en wel te zien op de komende ALV. De datum en locatie zal afhankelijk van 
de corona ontwikkelingen nader worden gecommuniceerd. 
 

Martien van Erp.  
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Van het bestuur van de PNDB, 
de nieuwjaar’ s wensen. 

Alle goeds in het nieuwe jaar 
Het oude jaar vol harde noten 
Wordt met champagne overgoten 
en hoopt van harte dat we snel weer kunnen gaan dammen, echt waar 
Het PNDB bestuur wenst alle leden een voorspoedig, gelukkig en gezond 2021, een 
nieuw jaar,                                                                                     
                                                                                                                                     

Wat 2021 ons zal brengen 
weten we nog niet 
Hopelijk ligt er voor ieder 
iets positiefs in ’t verschiet 
  
Dat het nieuwe jaar jullie veel moois mag brengen  
en dat je in moeilijke tijden ook licht kan blijven zien. 
                                                                                                                                     Nieuwjaarsprobleempje. 
                                                                                                                                                                                                       Henk vd Heijden Oss 

 
Brabantse damverenigingen tijdens de corona pandemie. 

 
Nieuwjaarswensen en verslagen vanuit de verenigingen. 

 
 
 

RDS Sint Oedenrode 

 

Beste leden van RDS, 
Geen dammen, geen schaken geen kersttoernooi; corona heeft hard toegeslagen 
Met kerst  in zicht en een vaccin op komst hopen we op betere dagen 
Om het gemis van onze mooie denksport te compenseren 
Heeft het bestuur besloten om een kerstattentie aan alle leden te presenteren 
Hiermee willen we iedereen  een hart onder de riem steken   
En hopen we vurig dat er snel betere tijden aanbreken 
Wij wensen jullie prettige feestdagen en veel gezondheid 
bovendien 
We kijken er naar uit om jullie weer snel  achter het bord te zien 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4118455828183367&set=gm.1518833098310546&__cft__%5b0%5d=AZUXZ8bbmVQDqqvuaAbCs5e9mP-ZB7zsV0xPiD-Jjep9pami-CoCDW-Gpz_8YYpfAmdz6xg1Hmk0jxsnwRiIH60N3Be7vzY65OJ6X9NjQM5OsuI8hWbUowLMUVUvYXEmgjt2rRGzekGSZuiZGcrEHDHF&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4118455828183367&set=gm.1518833098310546&__cft__%5b0%5d=AZUXZ8bbmVQDqqvuaAbCs5e9mP-ZB7zsV0xPiD-Jjep9pami-CoCDW-Gpz_8YYpfAmdz6xg1Hmk0jxsnwRiIH60N3Be7vzY65OJ6X9NjQM5OsuI8hWbUowLMUVUvYXEmgjt2rRGzekGSZuiZGcrEHDHF&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4118455828183367&set=gm.1518833098310546&__cft__[0]=AZUXZ8bbmVQDqqvuaAbCs5e9mP-ZB7zsV0xPiD-Jjep9pami-CoCDW-Gpz_8YYpfAmdz6xg1Hmk0jxsnwRiIH60N3Be7vzY65OJ6X9NjQM5OsuI8hWbUowLMUVUvYXEmgjt2rRGzekGSZuiZGcrEHDHF&__tn__=EH-R
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Met 4 RDS bestuursleden werden maar liefst  
55 dammers en schakers bezocht. 
Gelukkig kregen zij hulp van de kerstman.     
 

 
 
 
 

 

Dam vereniging DOG, 
 

 
 
 
Tegen de Kerst (2020) hebben enkele bestuursleden van DOG een 
kerstpresentje naar de leden gebracht.  

 

Romantiek van Kerstmis 
 

De romantiek van Kerst. 
Is toch wel een heel klein wonder. 
De romantiek van Kerst. 
Maakt ons corona leven heel even bijzonder. 
De kerstboom staat, de kaarsjes branden. 
De beste wensen worden uitgesproken voor het nieuwe jaar. 
En we beseffen dat dit Kerst bijzonder maakt: 
we hebben even, heel even op het einde van dit jaar, 
weer aandacht voor elkaar… 
Geen dammen, die rust, die tijd, die stilte, die warmte. 
Eigenlijk kunnen we toch niet zonder? 
Als we die aandacht voor elkaar weten vast te houden. 
Is de romantiek van Kerst niet een klein, 
maar juist een heel groot wonder… 

= Met deze wens en geschenk willen we iedereen  een hart onder de riem steken, 
En hopen we vurig dat er snel betere tijden aanbreken 
Wij wensen jullie prettige feestdagen en veel gezondheid bovendien, 
We kijken er naar uit om jullie weer snel  achter het bord te zien. 
                            HH 

 Het bestuur: Joop, Jozef, Geert, Ad en Henk 

 
 
 
Tijdens de eerste Lock down 
hebben twee leden van DOG 
meegespeeld in het online 
Summercup toernooi op Lidraughts. 
 
Beiden, Arno Bloks en  
Henk vd Heijden, hebben het hier 
niet onverdienstelijk gedaan. 
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Heijmans Excelsior Damvereniging 
(door Pieter Wijn) 

 

 

 

Bij Heijmans Excelsior Damvereniging hebben in 

coronatijd Ties Slagter, voor wat betreft de 

senioren, en Arfidah Beset, voor wat betreft de 

jeugd, enkele malen getracht om de interne 

competitie, inclusief alle voorzorgmaatregelen, 

weer vlot te trekken. Dit viel nog niet mee en de 

opkomst was vanwege angst bij een groot aantal 

clubleden nog behoorlijk laag. Donderdag 10 

december 2020 was bij ons vanwege de lockdown de 

laatste clubavond dat er in De Biechten nog 

onderlinge competitie kon worden gespeeld. Op 

deze avond speelde ik, met zwart, voor de onderlinge competitie tegen Ad 

de Hoon. Na een wat vlakke opening, waarbij er voor beide spelers nog 

helemaal niets aan de hand was, was bij Ad de aandacht kennelijk wat 

verslapt. Op de 26e zet greep hij plotseling mis: 

 

 

 

Na 26. 33-29? kreeg zwart met 26. .....  (18-

22)!! 27. 27x20 (15x35) zomaar een schijf cadeau. 

Ad schoot hiervan duidelijk wakker en begon 

vervolgens heel scherp te spelen om nog te redden 

wat er te redden valt. Op de 37e zet  leek hij 

hierin te slagen met de zet  37. 31-26! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 37. ..... (21-27) 38. 41-36  krijgt wit in elk 

geval zijn schijf terug. Zwart heeft hier twee 

reële opties om toch voor de winst te gaan 6-11 

of 8-12. Na 38. ..... (06-11) kan immers volgen: 

 

 

 

 

 

39. 26-21 (27-31) 40. 36x27 (18-22) 41. 27x18 16x27 met doorbraak voor 

zwart. Het is verdraaid moeilijk om achter het bord te zien of deze 

doorbraak goed is. Het oogt wel goed maar is het dat ook? 
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Bij analyse toont Flits razendsnel aan dat deze doorbraak niet wint. Met 

een paar kracht zetten van wit is het snel remise: 42. 33-29 (27-31)  

43. 29-24 (31-36) 44. 39-34 (36-41) 45. 34-30! en zwart kan niet meer 

winnen. 

 

 
 

In de partij koos zwart, met meer geluk dan wijsheid, voor 38. .. (8-12)  

 

 
 

en na 39. 26-21 voor 39. ..... (27-32)! 40. 38x27 (18-23)! 
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Wit heeft zijn schijf terug maar zijn schijven staan behoorlijk 

opgesloten. Hoe moet wit hier verder? De principiële keuze is hier 

tussen 39-34 en 44-40. Eerst 36-31 maakt hierbij eigenlijk niets uit 

omdat zwart ook kan wachten met (6-11) of (14-20). In de partij koos wit 

voor 41. 36-31 14-20 42. 44-40 35x44 43. 39x50 en kon hij na 43. ..... 

(20-24) 44. 50-45 (6-11) 45. 45-40 (11-17) 46. 31-26 (23-29) 47. 33-28 

(24-30) 48. 40-35 (30-34) opgeven.  

 

 
Was 39-34 voor wit dan nog wel een redding? Jazeker, maar wel een hele 

moeilijke die nauwelijks is te zien achter het bord. 41. 39-34 14-20 42. 

36-31 06-11 43. 31-26! 20-24 44. 44-39!  

 

 
En wat zwart ook probeert, de partij loopt altijd remise. Gaat u maar 

na. Een mooi voorbeeld is 

44. ..... (23-29) 45. 34x23 (35-40) 46. 33-28 (40-45) 47. 39-34 (24-29) 

48. 28-22 (29x40) 49. 23-18 (12x23) 50. 21-17 (45-50) 51. 17x06 (50x17) 

52. 06-01 (40-45) 53. 01x29. Wat is dammen toch mooi, maar ook verdomd 

moeilijk. 
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Bijdrage van D’Amateurs   (door Peter van Rijsbergen) 

 
Bij deze een kort verslagje voor het nieuwsblad van de provinciale dambond. 
Hoe komen we als damclub D’Amateurs de coronagolven door?! 
Een lastige vraag gezien de enorme impact van de pandemie maar op de één of andere wijze 
blijven we bij onze vereniging binnen de gestelde kaders toch wel contact houden: 
  
· Omstreeks de eerste golf werd er een digitaal damtoernooi georganiseerd voor 8 (ex-)leden van 
onze vereniging. Dit is leuk en sportief verlopen. 
· Sommige spelers nemen het voortouw om in de groepsapp lief en leed te delen. Dit zorgt dan 
weer voor de nodige reacties.  Dezelfde app wordt ook gebruikt om allerlei maatschappelijke 
ontwikkelingen op soms luchtige wijze op de korrel te nemen. Hier zie je dus m.n. terug dat we 
een vriendenclub zijn waar humor een belangrijk ingrediënt vormt. 
· Zowat gemiddeld wekelijks biedt onze Jos van der Wielen enkele  damproblemen 
(+analyse  achteraf)aan. Hier wordt door veel leden naar gekeken! 
· Tijdens de feestdagen heeft het bestuur alle leden een grote Kerststol aangeboden. Een attentie 
waar allen zeer blij mee waren. 
  
Velen zitten te smachten om weer ouderwets een potje te gaan dammen. De gezellige soms wat 
luidruchtige sfeer wordt enorm gemist. 
 

Bijdrage van de Variant  (door Ad Vervoort) 

  

WAT DE CORONA BETREFT LIGT ONZE CLUB STIL, EN IEDEREEN ZIT TE WACHTEN TOT ZE WEER KUNNEN 

DAMMEN. WE HEBBEN NOG WEL EEN SINTERKLAASATTENTIE RONDGEBRACHT EN EEN KERSTKAART 

GESTUURD OM EEN BEETJE DE BINDING TE HOUDEN MET DE LEDEN. VOOR DE REST IS ER NIETS 

GEORGANISEERD, SINDS DE 2E LOCK-DOWN, TOEN OOK DE EXTERNE COMPETITIE OPHIELD VAN DIT 

SEIZOEN. AAN HET EIND VAN VORIG SEIZOEN HEBBEN WE NOG WEL EEN ONLINE SNELDAMTOERNOOI 

GEHOUDEN. WAT DE LEDEN BETREFT, DEZE BLIJVEN WEL ENTHOUSIAST, EN ER IS GEEN SPRAKE VAN 

LEEGLOOP, ALS U DAT BEDOELT. VOLGEND SEIZOEN, ALS WE WEER MOGEN DAMMEN, ZULLEN WE ZEKER 

WEER MET EEN TEAM AANWEZIG ZIJN BIJ DE LANDELIJKE BONDSCOMPETITIE. VOOR DE PROVINCIALE 

COMPETITIE LIGT HET MOEILIJKER, VANWEGE DE LANGE REISAFSTANDEN, S ‘AVONDS IN DE WEEK, MAAR WE 

HEBBEN OOK EEN VIERTAL, DIE TEGENWOORDIG MEEDOET AAN DE BRABANT CUP, DIE VOLGEND SEIZOEN, 
INDIEN MOGELIJK, ENTHOUSIAST IS OM HIER WEER AAN MEE TE DOEN. TOT ZOVER MIJN UPDATE.  MET 

VRIENDELIJKE GROETEN, 
A.C. VERVOORT  

SECRETARIS DAMVERENIGING DE VARIANT  

 

Bijdrage van Damvereniging de Schijf,  Roosendaal (door Cees Pot) 
 

Ook al gebeurt er dit seizoen zo goed als niets op damgebied binnen de verenigingen, het is toch 

belangrijk om regelmatig wat van elkaar te horen en ons blad Brabants Damnieuws is daar een goed 

middel voor. Het kost de redactie in deze tijd moeite om ons Bondsblad gevuld te krijgen en daarom 

geven we graag gehoor aan de oproep om eens wat uit het West-Brabantse te laten horen en dan 

met name over het wel, en op dit moment vooral het wee, van de Roosendaalse damvereniging De 

Schijf. 

Op clubniveau liggen alle activiteiten na een korte, aarzelende start in september volledig stil. We 

informeren onze leden over de mogelijkheden om digitaal een partij te spelen, maar hiervan wordt 

nauwelijks gebruik van gemaakt. Onze 10 leden zijn veelal mensen die het sociale aspect van een 

clubavond net zo belangrijk vinden als het dammen zelf, en daarbij is niet iedereen in bezit van een 

computer. De meeste van onze leden hebben elkaar helaas lange tijd niet gezien, maar we weten dat 
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het met iedereen goed gaat. 

Natuurlijk missen we de clubavonden en ook de competitiewedstrijden tegen de Brabantse 

damvrienden verenigingen elders in de provincie. Hiervoor heeft De Schijf één team dat meespeelt in 

de Eerste Klasse van de Bondscompetitie; we zijn we net in staat om hiervoor 6 spelers bij elkaar te 

krijgen. Hierin speelt mee dat we in Roosendaal toch in een uithoek zitten en meestal behoorlijke 

reizen moeten ondernemen voor uitwedstrijden. Zoals bij elke club zijn onze leden, op een enkele 

50-er na, niet meer de jongsten en daardoor wordt het voor sommigen bezwaarlijk om ‘s avonds laat 

terug te komen van een verre uitwedstrijd. 

Tot begin jaren ‘90 was Piet Jongeneelen lid van De Schijf, een goede dammer en daarbij ook zeer 

actief en bekend als problemist. En wel zo bekend dat zijn damproblemen in het Algemeen Dagblad 

werden gepubliceerd en hieraan ook op de Belgische televisie aandacht is geschonken. Van zijn hand 

verscheen een boekje “500 damproblemen”, waarvan we er hierbij een paar laten zien. Vanaf de 

opgenomen stand geldt: wit speelt en wint. Hoe dit gebeurt staat in de oplossingen, voor het geval je 

er niet zelf helemaal uit kunt komen. 

 Dan nog een kleine persoonlijke anekdote uit de tijd dat ik in het Bondsbestuur zat, Zoals iedereen 

weet, op deze felbegeerde en goedbetaalde plaats kom je nog eens ergens en zie je nog eens 

iemand. Zo ontmoette ik een keer, op 29 mei 1998, Ton Sijbrands, één van mijn jeugdidolen van wie 

ik foto’s in mijn schoolagenda had geplakt. Ik vroeg hem naar de beste openingszet en op een 

bierviltje, een stukje papier dat bij die gelegenheid het gemakkelijkst voorhanden was, schreef hij: 1. 

31-27 (!). Enkele jaren daarna kwam ik bij een andere officiële gelegenheid als Bobo van het PNDB- 

bestuur Harm Wiersma tegen en liet hem de openingszet van Ton zien met de vraag wat hij hierop 

het beste antwoord vond. Harm bekeek het bierviltje en zei dat bij zijn weten Ton Sijbrands nog 

nooit 31-27 als openingszet heeft gespeeld. Maar mocht dit eens voorkomen dan vond Harm als 

beste antwoord 1: 17-21, “op zoek naar complicaties” schreef hij erbij op toevalligerwijs weer een 

bierviltje. In mijn verdere damcarrière heb ik deze zetten nooit gespeeld, maar wel ben ik volop 

complicaties tegengekomen en meestal zonder daarna op zoek te zijn geweest. 

We hopen dat iedereen goed uit deze corona-tijd zal komen en we zien ernaar uit elkaar spoedig 

weer achter de damtafel te kunnen ontmoeten. 

Groeten van, de Roosendaalse damvereniging De Schijf, 

Cees Pot.                                                                                       De bierviltjes staan hieronder. (redactie) 

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

Op 28 mei 2019 kwam Toine Brouwers – oud lid van De Schijf – ter afsluiting van ons seizoen 

simultaan spelen tegen de leden van De Schijf. 

Ons clubje is niet meer zo groot, we waren met 10. 

Zoals te verwachten zou Toine niet veel punten verspelen, achteraf bekeken welgeteld 1 ! 

Onderstaand de integrale partij tussen John Abelshausen (met wit) en Toine. 

 

1. 33-29 17-22 28. 21-27 wat anders? 

2. 39-33 11-17 29. 22X31 08-12 schijfwinst voor wit 

3. 44-39 06-11 30. 42-38 13-18                                         

4. 50-44 01-06 31. 32-28 23X32 

5. 32-28 19-23 32. 38X27 11-17 

6. 28X19 24X23 33. 48-42 17-21 

7. 31-27 22X31 34. 42-38 21X32 

8. 36X27 10-14 35. 38X27 12-17 

9. 35-30 20-25 36. 41-36 17-21 

10. 40-35 05-10 37. 27-22 18X27 

11. 37-32 14-20 38. 31X22 07-11 

12. 41-37 17-21 39. 34-30 25X34 

13. 33-28 11-17 40. 40X29 11-17 

14. 28X19 13XX33 41. 22X11 06X17 

15. 39X28 21-26 42. 39-33 09-13 

16. 44-40 17-21 43. 35-30 21-27 
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17. 49-44 09-13 44. 43-38 17-21 

18. 44-39 03-09 45. 38-32 27X38 

19. 38-33 07-11 46. 33X42 13-18 

20. 46-41 09-14 47. 37-32? 15-20! hier ging ik in de fout 

21. 42-38 04-09 48. 24XX4 21-27! 

22. 47-42 18-23 49. d4XX31 26XX48 

23. 28X19 14X23 

24. 30-24 20X29 Remise voorstel van Toine geaccepteerd. 

25. 33X24 12-17 Voor de liefhebbers, heb ik de winst ergens laten liggen? 

26. 38-33 02-07 

27. 27-22! 17X28 

28. 33X22 

En na deze ruil moest Toine een schijf prijsgeven. Stand na 28 ste zet: (13 om 13) 

Zwart 6-7-8-9-10-11-13-15-16-21-23-25-26 

Wit 22-24-32-34-35-37-39-40-41-42-43-45-48   

 

Stand na 46 ste zet: (6 om 7) Diagram hieronder. 

Zwart 10-15-16-18-21-26 

Wit 24-29-30-36-37-42-45 

 
Ik kan hier geen winst meer vinden…                     

Eindstand na 49 zetten: (2 om 5)   

Zwart 16 en dam op 48 

Wit 29-30-32-36-45 

Het was de laatste partij die nog aan de gang was en met dit (misschien wel 

winnend?) eindspel tot remise besloten. 

Daarmee de eer van onze vereniging gered. 

Het was weer een gezellig avondje dammen, hopelijk mogen we snel weer ! 

 

Met vriendelijke dammersgroet. 

 

John Abelshausen – voorzitter De Schijf                     De volgende keer, Problemen van Piet Jongeneelen. 
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Hallo Brabantse dammers, 
Geen nieuws van het westelijk front, Dammend Tilburg. 
 Ik had jullie vraag om een klein stukje te schrijven voor Brabants Damnieuws al eerder met Toon 
Dielen besproken. Er is helemaal geen zinnig nieuws te melden. Omdat we in een 
horecagelegenheid spelen hield het dammen voor ons meteen op toen de horeca op slot ging 
(was dat niet ergens eind september of begin oktober - ik weet het niet eens meer met al die 
lockdowns). Enkelen hebben toen nog wel wat online gedamd via Lidraughts, maar daar heb ik 
helaas geen informatie van. We zitten als club gewoon te wachten op het moment dat er weer 
dingen mogen. 
Wanneer er weer gedamd wordt valt er hopelijk wel wat te melden. Ik zal proberen of ik dan voor 
jullie een klein stukje kan schrijven. 
 
Vriendelijke groet,  Frank Swagemakers. 

 

 

Bijdrage van Damvereniging Dongen.   (door Simon Rompa) 

 
Ongeveer een jaar geleden kregen we te horen van het Coronavirus. In dat jaar is er veel 
veranderd. 
We moeten afstand houden van elkaar, dus kun je als club niet meer samenkomen. De horeca is 
gesloten, dus onze speellokalen hebben het ook lastig. Allemaal begrijpelijke maatregelen, maar 
helaas niet de leukste. 
Als club hebben we er het beste van geprobeerd te maken. Waar het kon hebben we nog 
geprobeerd te spelen aan het begin van het nieuwe seizoen, maar dit was slechts van korte duur, 
en het ziet er niet naar uit dat dit snel weer eens kan. Wel heeft onze voorzitter, Ton Sprangers, 
elke maandag trouw een server toernooi open staan op lidraughts.org. Hier kan iedereen op 
maandagavond om 20.00 aansluiten voor een paar korte partijtjes dammen online. Iedereen is 
welkom om aan te schuiven: lid of niet, ervaren in het spel of niet. Voelt u zich vooral vrij, want in 
deze tijd is er al zo weinig om te doen in de avonden. 
In de maand januari heeft ons ervaren lid Simon Rompa deze avond gedomineerd. Hij won niet 
elke partij, maar hij won er genoeg om bovenaan onze clubladder te komen.  
Gefeliciteerd!  
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Hoe gaat het nu met………          

 
De huidige voorzitter van de PNDB Martien van Erp vroeg mij 

als oud voorzitter of ik in deze periode 

van schaarste aan kopij voor het Brabants Damnieuws niet zou 

kunnen zorgen voor een bijdrage. Hij 

dacht dat de leden van de PNDB het misschien wel interessant 

zouden vinden om te vernemen hoe het mij de afgelopen 

anderhalf jaar vergaan is. Ik wil daar graag gehoor aan geven en 

U hopelijk niet vervelen met mijn min of meer chronologisch 

relaas. 

Zoals U bekend werd er in augustus 2019 bij mij 

slokdarmkanker geconstateerd met ook uitzaaiingen naar longen, 

lever en botten. Ik was plotseling zeer ernstig ziek en had ook 

veel pijn. Ik heb toen de overige bestuursleden van de PNDB op 

de hoogte gesteld en gezegd, dat ik min of meer per direct mijn 

functie wilde neerleggen, maar hoopte toch dat ik tijdens een 

door mij ingelaste vergadering van het bestuur te 

bewerkstelligen dat er een opvolger voor mij kwam. Gelukkig 

was Martien toen bereid om het stokje van mij over te nemen.  

Mijn huisarts en ook mijn oncoloog hebben er direct een 

spoedklus van gemaakt. Ik kreeg meteen een neussonde begin 

september omdat ik aan de bestraling moest en dat ging 

doorgaans gepaard met een groei van de gezwellen. En omdat het al een behoorlijk groot gezwel was in mijn 

slokdarm moest dat eerst gebeuren, omdat ik anders misschien helemaal niet meer zou kunnen eten. Ik heb 

toen ruim een week lang iedere dag een bestraling gehad. Hierna een scan en zo spoedig mogelijk 

daarna aan de chemokuren. 

Voor de pijnbestrijding gebruikte ik in september 8 paracetamols per dag en daarnaast nog morfine. 

Daarmee was in ieder geval de pijn draaglijk. Vrijwel meteen na de start van de chemo in september 

nam de pijn af. Na de tweede chemo half oktober bleek dat ik zeer goed hierop reageerde. De pijn 

was ook direct minder en ik liet de additionele morfine staan. De morfinepleister gebruikte ik nog 

wel. De bloedwaarden zagen er allemaal al veel beter uit dan begin september. Zelfs de leverfunctie 

was verbeterd. Zowaar een goed begin van de chemo sessies. 

Halverwege december 2019 is mijn neussonde weer verwijderd. Er was ruimte genoeg gekomen om 

weer normaal te kunnen eten. Ik had ook wel genoeg aan al dat vloeibare voedsel en was blij dat ik 

weer iets kon proeven. In het begin proefde ik nog weinig smaak aan het eten, maar dat werd al snel 

beter en de smaak kwam gelukkig weer helemaal terug. De pijn was ook nagenoeg weg en daarom 

stopte ik met het gebruik van de morfinepleisters en paracetamols. Vanaf begin 2020 heb ik ze niet 

meer nodig gehad. 

Eind januari 2020 had ik acht chemokuren gehad. De uitslag van de scan hierna was wederom 

beter dan de scan na 4 kuren. De oncoloog was verwonderd dat het steeds beter ging na de 

kuren, want de ervaring leerde, dat de meeste personen de kuur na verloop van tijd slechter 

verdragen. En bij mij leek het juist net andersom. Maar schijn bedriegt, want blijkbaar wordt 

er binnen in je lijf vooral in het beenmerg de nodige schade aangericht, die zich toch eens zal 

openbaren. In ieder geval mocht ik niet meer dan 12 chemokuren hebben. 

Na de negende kuur gingen we maar eens genieten van een korte vakantie naar Tenerife. 

We vertrokken 10 februari en hebben ontzettend genoten van vooral het goede weer. We 

hebben zelfs een tweetal excursies gemaakt. Die hebben we ter plekke nog geregeld, omdat 

mijn conditie het eigenlijk wel toeliet om weer iets te ondernemen. We hebben de vulkaan, 

de Teide bezocht en een rondreis over het eiland gemaakt. We zijn de 17e februari weer 

terug gevlogen, net op tijd, want een dag later werd het vliegveld van Tenerife gesloten 

vanwege het uitbreken van corona. 
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Eind maart 2020 had ik mijn 12e en laatste chemokuur. Daarop volgde weer een CT-scan. Daaruit 

bleek in vergelijking met de scan van januari nauwelijks meer verbetering. Achteraf gezien hadden de 

eerste vier chemokuren het meeste effect gehad. Het aantal kankercellen was na 4 kuren al drastisch 

naar beneden en nadien ging het nog slechts mondjesmaat. Je mag toch dankbaar zijn dat je van een 

totaal van 6600 begin september 2019 teruggaat naar 24 nu. Om te proberen de situatie stabiel te 

houden hebben we in overleg met de oncoloog gekozen voor een immuuntherapie, een eiwitkuur, 

die ik om de drie weken zal krijgen ook via de picc-lijn. Deze werd 2 december 2019 geplaatst bij mij, 

omdat het heel moeilijk bleek om bij mij een fatsoenlijk infuus te prikken door mijn kromme aders. Ik 

moest per sessie, die 2 dagen duurt, steeds een tweede keer geprikt worden en dat vond men niet zo 

fijn met al die chemo…. 

    

Eind mei 2020 werd na 4 kuren weer een scan gemaakt. De uitslag van de scan was erg hoopgevend. 

De kankercellen zijn niet gegroeid. De bloedwaardes zijn verbeterd en ik krijg meer conditie. Ook het 

gewicht neemt weer toe. Daar moet ik erg mijn best voor doen. Veel tussendoortjes eten. Ik ben echt 

een oude snoeper geworden dus. Vóór de constatering van de kanker was ik zo rond de 93 kg. en op 

het dieptepunt eind november 2019 nog maar 65. Nu eind mei ben ik weer rond de 70 kg. Daar mag 

nog wel iets bij, maar het afvallen is gelukkig gestopt. We besluiten door te gaan met de kuren, die ik 

de laatste 4 keren gehad heb. 

Eind augustus 2020 bleek uit de scan na weer 4 kuren dat het er allemaal nog heel stabiel uit zag. 

De kankercellen zijn nagenoeg niet gestegen en ook de uitslagen van het bloed waren weer 

grotendeels gelijk gebleven of zelfs hier en daar beter. Alle reden dus om blij te zijn dat de 

kanker onder controle blijft. We kunnen met een gerust hart 14 dagen met vakantie. Deze 

keer naar een camping in Duitsland. In Saarburg aan de Moezel. Dat was de eerste camping 

waar wij in 1980 heen gingen met de kinderen in een vouwwagen. Een soort van nostalgie 

dus. De vouwwagen werd al gauw ingeruild voor een caravan toen de kinderen niet meer 

met de ouwelui op vakantie wilden. Vorig jaar september hebben wij de caravan verkocht, 

omdat mijn vrouw het niet zag zitten er alleen op uit te gaan met de caravan…. Achteraf 

gezien hebben wij er dus iets te snel afscheid van genomen. Om weer het kampeergevoel te 

proeven hadden wij nu een stacaravan gehuurd. En dat is op zich goed bevallen. Zaterdag 12 

september kwamen wij weer thuis. Direct de week erna kon ik weer door met de kuren. 

Op 13 november 2020 zijn mijn vrouw Piety en ik weer bij de oncoloog geweest. Er was woensdags 

ervoor een hartfilmpje en een scan gemaakt en hiervan kregen wij de uitslag. Ook had ik weer bloed 

moeten laten prikken. De bloedwaardes waren allemaal in orde, in ieder geval niet slechter dan de 

vorige keren. Uit het hartfilmpje bleek dat de pompfunctie van het hart was afgenomen. Eigenlijk 

wilde de oncoloog even stoppen met de kuren. Omdat ik erop aandrong om toch door te gaan werd 

er besloten tot nog 4 kuren. Er moet bij de volgende scan dan wel ook weer opnieuw een hartfilmpje 

worden gemaakt. Mijn picc-lijn was 3 weken geleden verwijderd, omdat er al een paar weken geen 

bloed terug te halen was en de oncoloog het beter vond, aangezien deze er toch al een heel eind uit 

lag na een eerder ongelukje om de picc-lijn dan maar tijdelijk te verwijderen. De uitslagen van de 

scan waren ook redelijk goed, de kankercellen groeiden nog steeds nauwelijks. Als het zo min of 

meer stabiel blijft, kan ik het nog wel even volhouden. Dus vol goede moed op naar mijn 25e kuur 

gegaan, die de week hierop start. Er werd eerst weer een nieuwe picc-lijn (red: onderhuids aanprikpunt) 

geïnstalleerd en daarna 

kon de kuur weer aangesloten worden. Een paar uurtjes in het ziekenhuis en dan 2 dagen weer een 

kastje mee naar huis. Het begint gesneden koek te worden en is op deze manier prima vol te houden 

zo één keer per 3 weken 2 dagen kuren.   

 

Op dinsdag 2 februari 2021 kreeg ik telefonisch de uitslag van de oncoloog. Vanwege corona was het 

beter om niet naar het ziekenhuis te komen. Het hartfilmpje en de scan waren beide gepland op de 

woensdag ervoor. Dinsdags werd ik echter gebeld dat het scanapparaat kapot was. Er moest 

een nieuw onderdeel voor komen en dat zou pas eind van die woensdag komen, dus de scan 

moest noodgedwongen worden uitgesteld. Dat werd verplaatst naar afgelopen vrijdag. Het 

hartfilmpje werd woensdag wel gemaakt. Ook had ik weer bloed moeten laten prikken. De 
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bloedwaardes waren allemaal weer beter, dus dat gaat nog steeds excelsior. De uitslagen 

van de scan waren ook nauwelijks afwijkend van eind november, dus het blijft tot nu toe 

gelukkig allemaal stabiel. Ook het hartfilmpje was niet veel afwijkend van de vorige keer in 

november, dus de oncoloog vond haar bezorgdheid hierover dus achteraf ten onrechte. Er 

werd wel afgesproken, dat wanneer ik klachten met betrekking tot het hart zou krijgen, dat 

ik direct aan de bel zou trekken. Het hart vormt dus vooralsnog gelukkig geen belemmering 

om de kuren gewoon te vervolgen. Dat gaat vanaf volgende week dinsdag weer gebeuren. 

Kuur 29 starten we dan. Eind april staat na wederom 4 kuren weer een scan gepland. Er 

wordt dan niet meer een hartfilmpje gemaakt. 

Tenslotte wil ik jullie nog maar eens hartelijk bedanken voor al het medeleven dat ik vooral 

in het begin veelvuldig kreeg. Ik werd toen overstelpt met van alles: kaarten, mails, sms-jes, 

apps, bloemen en bezoekjes. Er werden ook heel veel kaarsjes voor mij aangestoken en ik 

werd in vele gebeden bedacht. Het was kortom overweldigend. Het heeft mij en ook mijn 

vrouw ontzettend goed gedaan. Dus dank daarvoor. En hopelijk kunnen we binnenkort de 

damschijven weer uit de doosjes halen op de club. Tot ziens! 

                                                                                                  Harm van der Veen 

  

 

Beloften toernooi tijdens NK dammen 
 

Zoals bekend vindt van 27 mei tot en met 5 juni 2021 in Kraggenburg alsnog het NK 
van 2020 plaats. In de weekenden van dit toernooi wordt een prestigieus beloften 
toernooi voor de beste jonge vrouwen/meisjes van vier provincies gehouden. Dit 
evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Basalt Bouwadvies- de 
Rekenmeesters. 
 
De deelnemers zijn: - Yulia Bintsarovska (Overijssel), - Lisa Scholtens (Drenthe), 
- Tanya-Marie Cnossen (Noord-Brabant), - Luise Gabbert (Gelderland) 
 
Het bestuur van de KNDB probeert de komende jaren een inhaalslag te slaan op het 
gebied van meisjes- en vrouwendammen. We zijn dan ook erg verheugd te kunnen 
melden dat we nu op hetzelfde podium als het grote NK algemeen vier 
meisjes/jonge vrouwen de kans geven hun krachten te laten zien.  
Meer informatie is te vinden via: https://aanzetdammen.nl/beloftentoernooi/. 

 

 
 

LAATSTE NIEUWS: Vanwege de overheidsmaatregelen heeft de Stichting 
Damevenementen Zeeland laten weten het NK Vrouwen van 22-27 maart te moeten 
uitstellen. Versoepelingen van de overheidsmaatregelen zijn op korte termijn niet te 
verwachten. De stichting zal in overleg met de directie van het Beachhotel en de 
KNDB met een nieuwe datum in het najaar komen. We gaan er van uit dat in het 
najaar in Zoutelande weer met toeschouwers gespeeld kan worden.  

https://aanzetdammen.nl/beloftentoernooi/?fbclid=IwAR2wGPEcjsPqUaJuGaSsJ54IBKXu3sXOjfTlaz6DRxkcx15eig1b8iqy05w
https://l.facebook.com/l.php?u=https://aanzetdammen.nl/beloftentoernooi/?fbclid%3DIwAR1_4Tvst_MxPWlWx1JGBnjwWUEjk03DLuGBmT5mwC-w8q5OGXY3YnH24V0&h=AT3u-qflDDZgXlvqARlpmDFuOvu_gGzO2_KgjjMl8VNejDIJhQst9cm6IElh5FKfUHKAYQ84wvSqEm8ik6YNvw79Aqw5bubKw_UzC0JKvDV2lH5izHuHgIf4JeBV4-t8NhNlNUA95T3hR_EtmYmA&__tn__=H-R&c[0]=AT1SZLZ2CMeJXChb7yRwWPdRRWFH0_7tDJlAMZ7ezJgFGn74oqYX_EWxqcGfyM7nPAeY7ywHG82x4IKQqROJpxd2Dr61Fzc64bLELkyNTmMgfEY_wG0ndh6ODTrmQMYaYa4o-XmDaNl2f-IK5QxTLmK2OIHehQvj6lfjXXkYSDCDLsBbOjEeEQ8g7zpXYClY3UC82LxCzahhNRqwdw
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NK Dammen wordt gehouden op donderdag 27 mei 2021  

tot en met zaterdag 5 juni 2021 

De Koninklijke Nederlandse Dambond en Stichting Aanzet hebben een nieuwe datumperiode vastgesteld 
waarop het uitgestelde NK dammen 2020 zal worden gehouden. Deze nieuwe planning is uiteraard onder 
voorbehoud van het feit dat de beperkende maatregelen voor het organiseren van sportbijeenkomsten zijn 
opgeheven. 
IJsbrand Haven           – Frans de Jonge 
Voorzitter St. Aanzet   – Voorzitter KNDB 

 

(Partij) Problematiek (HH16) Henk van der Heijden                     Brabantse problemen 

 

 .     .     . 
  Hein Wilsens11x11                        HvdHeijden7x7                              Piet Lauwen11x11 

  Dia.1                        Dia. 2,            Dia 3,      
                                      Oplossingen verderop in dit blad. 
                                      -------------------------------------------- 
 
 

Ratinglijsten 

De lijsten zijn in Excel-formaat. Hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijker zelf overzichten maken. 
Het is dan aan te bevelen het bestand op de eigen harde schijf op te slaan (via rechtsklikken en 
(doel) opslaan als) en het daarna vanaf de eigen schijf te openen. Een bestand wordt geopend in 
een nieuw venster. Met ctrl + F kan gezocht worden in een lijst. 

De KNDB-rating en de (virtuele) rating op Toernooibase zijn op elkaar afgestemd. De ratinglijst is 
geheel samengesteld op basis van de wedstrijduitslagen op Toernooibase. Provinciale 
competitieleiders (team en individueel) en organisatoren worden verzocht  – voor zover zij dat al 
niet deden – alle provinciale competities in te voeren op Toernooibase. Op Toernooibase is ook de 
actuele (virtuele) rating te vinden. 

Hier zijn de actuele ratingbestanden voor Toernooimanager te downloaden: Jan Masselink 

Correspondentie over de ratinglijsten uitsluitend via rating@kndb.nl. 

http://toernooibase.kndb.nl/
https://janm59.blogspot.com/
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Ratinglijsten per 1 oktober 2020 

201001ranglijsten.xlsx  bevat in afzonderlijke tabs de A-lijst, de alfabetische lijst, de 

snelste-stijgerslijst, en de vrouwenlijst 

201001clubs.xlsx  ranglijsten per club; de tabs zijn per provincie 

201001provincie.xlsx  ranglijsten per provincie 

201001details.xlsx  ranglijsten per speler, de tabs zijn per letter, er is een 

navigatie tab 

Gezien het betrekkelijk geringe aantal 

wedstrijden in het vierde kwartaal van 

2020 worden geen interim ratinglijst 

opgemaakt per 31-12-2020. 

 

 

 
Respect voor de Zorg…. 

(Fred Passchier) 
 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IeXJU3EbnwuyqBFg_EgD9O1TR23adsGU/view?rm=demo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13iU8kPh1n8oTswXMv03qhTQiUjX2x8Zq/view?rm=demo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DJqQRD6q9vZXLGGuRUP0K9Z_sXlA6B_w/view?rm=demo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VfwdawgNFfQPydKwJ-eTh_zRtlrTM56r/view?rm=demo
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Onderstaand artikel, is uit het ‘digitale’ EAD clubblad overgenomen. 
 
 

Fragmenten uit de EAD clubavond            (door Jules Martens)    
                

 

Online clubavond 29-01-2021. 
 

Jules Martens – Geert Jan Loomans 2-0.                

 
 
 
Vanuit het diagram speelde zwart...18-23  en na 38-33 12-18??  
27-21 16x29 47-41 23x32 34x1 25x34 40x29 24x33 37x39 was het klaar. Maar ik 
vlaste, vanuit het diagram, op ...11-17??  
Dat deze zet niet kwam is logisch want er volgt een eenvoudige combinatie met 
schijf winst door: 27-22 18x27 32x21 16x27 37-31 26x37 42x2 en 3-8 2x13 19x8 
30x19 14x43 48x39. Edoch er zit na 11-17?? ook een mooie slagzet in middels 
27-22 18x27 32x21 16x27 met het vervolg: 28-23 19x28 30x19 14x23 34-30 
25x34 40x18 12x23 37-31 26x37 42x2.  
 

 
Naast de clubavond, wordt er ook online op Lidraughts gespeeld 
 

Fragmenten Lidraughts 
 
Zodicla – Jules Martens 1-1.                                       Lidraughts 3 min+2s/zet. 

 
 
In deze (volle) stand moet wit een schijf verlies te 
accepteren. Dat kan het beste met 35-30. Wit koos voor 28-23, waarna ik via  
19x28 32x12 21x41 12x21 16x27 36x47 27x36 een schijf verkreeg. Fout is ook 
27-22 18x27 31x22 door 19-23 28x30 25x34 39x30 17x50 26x17 11x22 38-33 
50x28 32x23.  
Of, vanuit het diagram 28-22 17x28 32x14 (32x12 

21x41 36x47 8x17) ...21x41 36x47 20x9.   

 
 
 

 
Jules Martens – HG 2-0.                                               Lidraughts 3min+2s/zet. 

 
 
 
 
Na 16-21?? volgde een combinatie die in diverse variaties in mijn boek (deel 1) 
voorkomt  22-18 13x22 28-23 19x37 30x19 14x23 34-30 25x34 40x7 1x12 38-32 
37x28 33x11. 
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Ontwikkelingen rond de WK match. 
 

 
 

FMJD Soap:   Wereldtitel dammen in de wacht 
De huidige COVID-19 situatie maakt het helaas niet mogelijk om de wereldkampioenschappen in 

januari van start te laten gaan. We zijn in nauw overleg met de FMJD over wat nader besloten gaat 

worden. Alle mogelijkheden voor zowel het moment als de tegenstander voor Roel Boomstra worden 

overwogen. Zodra we meer weten worden alle partijen daarover geïnformeerd. 

Georgiev speelt niet, Yiming Pan speelt niet !  

Het lijkt me dat de nummer 3, Guntis Valneris, dan het recht te hebben? 

Maar zal wel niet gebeuren. 

Laatste Nieuws.    Boomstra speelt nu toch weer wel tegen Georgiev. 
 

Jean Marc Ndjofang   Players Committee FMJD 
  ·  

To the Attention of All. 
Members of Fmjd's Players Committee composed by:  
GMI Alexey Tchizov, GMI Alexander Schwarzman, GMI Yuriy Anikeev, MIF Vitalia Doumesh, 
GMIF Natalia Sadowska , GMIF Viktoriya Motrichko, GMIF Tamara Tansikkuzhina and GMI Jean 
Marc Ndjofang, 
 
Regarding the Issue of the World Title Match Men 2020 , have unanimously expressed their 
Opinion in favour of strict respect the Rules and Regulations of FMJD. 
That in case, GMI Roel Boomstra cannot play against GMI Georgiev or GMI Pan Yiming (Vice 
World Champion 2019) for various reasons, Right to play the match should go GMI Guntis 
Valneris who was third in World Champpionship 2019. 
This is the official and clear position of Players Committee expressed within Fmjd's Executive 
Board by Representative of Players Committee (PC). 
The last decision will be taken by FMJD's EB members trough a Vote regarding this issue. 
 
On behalf. of Players Committee, 
Jean Marc Ndjofang, The Chair. 

https://www.facebook.com/groups/518502282243998/user/1366975589/?__cft__%5b0%5d=AZWCXi8Wd-GIHklfFjDYEY1oWw3PURw7EajG9Ter__uthxwXIcGSi0UgAgw42_gLA-Uy5jVkyoBvhErwsQCxyVZIKYBasgi1zdwjFcBSsEpBOIgxd7JZEYuhq9fW3XCVipn4bR7wqeRNvatAXaS29ydCMO-qOpjcSbdxzdszB-Vc3VhTzeSuijt2o0dRSHnEu0n9yuwXU66QojaAj8df47Qr&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/518502282243998/?__cft__%5b0%5d=AZWCXi8Wd-GIHklfFjDYEY1oWw3PURw7EajG9Ter__uthxwXIcGSi0UgAgw42_gLA-Uy5jVkyoBvhErwsQCxyVZIKYBasgi1zdwjFcBSsEpBOIgxd7JZEYuhq9fW3XCVipn4bR7wqeRNvatAXaS29ydCMO-qOpjcSbdxzdszB-Vc3VhTzeSuijt2o0dRSHnEu0n9yuwXU66QojaAj8df47Qr&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Main Reasons of Creation of FMJD's Players Committee ( PC). 
The Players Committee (PC) was created by executive board of FMJD according  
to New Statutes and Rules of FMJD in accordance with International Olympic  
Committee recommendation. 
The PC Committee main's objective and mission is to defend and protect 
Rights of Players in the World, and also to advice and assist executive board in its  
decisions and actions in favor of promotion of Draughts sport around the world. 
Wordt vervolgd !! 

 
Hiernaast een van de weinige verliespartijn van Ton Sijbrands. 
En dat was tegen Tjalling Goedemoed. 
Tjalling een zeer sympathieke dammer, 
die helaas niet meer onder ons is.          
Een ernstige fout van Ton word door 
Tjalling meteen afgestraft..! 
ZWART AAN ZET, EN WINT. 
 
 
Oplossing verderop in dit blad. 
  
Bron: International Draughts   

 

   KNDB 
  

Beste secretaris, coronafunctionaris, 

 

In de bestuursvergadering van 30 november 2020 heeft het KNDB-bestuur het definitieve besluit moeten 

nemen dat de Nationale Competitie dit jaar niet (uit)gespeeld zal worden. 

We hadden nog een kleine hoop dat er in maart, april en mei nog in een iets andere vorm gedamd zou 

kunnen worden door de teams in de Nationale Competitie. 

Maar met de laatste kabinetsmaatregelen hebben we die hoop helaas moeten opgeven. Definitief dus géén 

Nationale Competitie in het seizoen 2020-2021. 

Het door de deelnemende verenigingen betaalde inschrijfgeld zal worden gecrediteerd. (Er was al een 

korting gegeven op het inschrijfgeld.) 

Nu heeft de KNDB al wel wat kosten gemaakt voor notatiebiljetten en verzendenveloppen. We zien ervan af 

die kosten in rekening te brengen op het inschrijfgeld. Dat materiaal kan volgend jaar weer gebruikt worden. 

De creditering van inschrijfgeld willen we administratief zo eenvoudig mogelijk uitvoeren. En dat is door 

het nú betaalde inschrijfgeld te verrekenen met volgend seizoen. Mocht blijken dat een vereniging volgend 

seizoen met minder teams uitkomt dan dit seizoen dan wordt dat vanzelfsprekend financieel correct 

afgehandeld. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Paul van de Veen 

secretaris KNDB 

 

KNDB 
 

  Maandag, 1-02-21, is duidelijk geworden dat er nog een erg lange weg te gaan is richting een 

https://www.facebook.com/kndbofficial/?__cft__%5b0%5d=AZUdfdwWYQsymuhWriGf1IVG2qG1fUHe6r_oqiVRg5NSSC-cgjH3Uvlz5w3dy-78GS22N2dq8XD_01jyVJNtAa_NFHtV-j43fnySASkMUijbe2bM_-6DjPjQNcMcSeWHH7r_yMao-dnWKRyZh_3mG_zsz-3wjSEeMFWTrZyoVu5rI2wb7B9magZr2ND0PkZdJZsQpbbCLCwb4DoAhPY51-fk&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/kndbofficial/?__cft__%5b0%5d=AZX30362Qt_SrYfN4H9XPN_BBakFdQfeMtSsuJcAlpfmI7t8cM2VYyqQyUWRJMFNHDmEcAZAqMYd0kKaiqhfudg80QILvT1v-3Dvk29hC7_qNQHtZmjW9-JX6zPtPSP-hNHDZTXKP6K9fgC_0zmoWVhkM7HXuF8bZotW_nCB1RX3AXD31F-7SlbJT1XQ3t1NXUIAV4z-CRRAHapOoVDtxadt&__tn__=-UC%2CP-y-R
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fysieke damcompetitie. Om de pijn een beetje te verzachten, worden er door het land heen 
prachtige online initiatieven uitgerold. Onder meer de Lidraughts variant van de Nationale 
Competitie, georganiseerd door Piet Bouma, is al volop bezig. De afgelopen tijd zijn er verder 
diverse online oefenwedstrijden tussen verschillende clubteams gerealiseerd. 
 
Mocht je behalve het dammen zelf toe zijn aan wat trainingsuren, dan is daar ook volop de 
gelegenheid voor.  
Bekijk maar eens de Facebookpagina van Constant Charlois Rotterdam voor een digitale training 
van Jasper Daems en de website van De Denksportdocent, waarop trainingen van Ron Heusdens 
en Ester van Muijen worden aangeboden. 
 
Hierbij de links ernaartoe: 
Constant Charlois: https://www.facebook.com/189936825160732/posts/885798385574569/ 

De Denksportdocent: https://dedenksportdocent.nl/training 

 

                                   

Laatste nieuws 
 

In Memoriam, Jo van Lent.            (door: Henk vd Heijden)  

 

Op donderdag avond 4-2-2021 is Jo overleden, donderdag avond, een 
avond waarop we normaal gesproken onze damclubavond zouden 
hebben.  
 
Afgelopen 1 december is Jo nog 90 jaar geworden. Geen feest kunnen 
vieren door de corona pandemie. 
Maar zijn 60 jarig huwelijksfeest heeft hij nog net kunnen vieren voor de 
corona Nederland bereikte. 
 
Jo was een markante, kleurrijke man.  
Jo, iemand waar je niet boos op kon worden, ook niet als hij weer eens 
het hoogste woord had (wat nogal eens gebeurde).  
En dat ging vaak vrij hard, omdat hij dan zijn hoorapparaatjes weer eens vergeten was.  
Iedereen binnen de vereniging had respect voor onze nestor! 
Een bevlogen dammer, maar vooral een uitbundige, fijne man, vader en Opa.  
Zo herinneren wij ons Jo, wij de dammers van de damclubs BDO Oss en DOG Uden.  
 
Jo heeft in zijn werkzame leven, tot aan zijn pensioen in1989, gewerkt als laborant op het 
bacteriologisch Lab. bij Hartog en later Zwanenberg (het huidige Unilever) in Oss. Hij vertelde ook 
graag, over b.v. zijn dienst tijd als beheerder van het brandstof depot, zijn  avonturen op de markt. 
Hiervoor kreeg hij een dag per week verlof van zijn werk op het lab. 
 
Jo was in 1975 medeoprichter van Damclub BDO. Toen woonde Jo tegenover het toenmalige 
clublokaal van BDO in de Hoefstraat. Dit was “de ouw keuke” van Bouwmans frituren in Oss.    
Als lid van damclub BDO was Jo lange tijd bestuurslid en penningmeester. BDO een club met een 
groot ledental toentertijd. En Jo hield alles bij op papier, zonder computer in een groot, nog echt 
kasboek. 
 
Jo speelde toen ook regelmatig in het eerste van BDO, en deed dit niet onverdienstelijk. Verder 
kan gezegd worden dat Jo een echte clubman was. Jo stond altijd gelijk klaar, om bv met een 
team mee te gaan dammen. Hij was er bijna altijd, dus een loyaal clublid.  
Jo was dus al lange tijd met pensioen, en genoot daar volop van samen met zijn Trees. Heel 

https://www.facebook.com/CCRLIJN/posts/885798385574569?__cft__%5b0%5d=AZX30362Qt_SrYfN4H9XPN_BBakFdQfeMtSsuJcAlpfmI7t8cM2VYyqQyUWRJMFNHDmEcAZAqMYd0kKaiqhfudg80QILvT1v-3Dvk29hC7_qNQHtZmjW9-JX6zPtPSP-hNHDZTXKP6K9fgC_0zmoWVhkM7HXuF8bZotW_nCB1RX3AXD31F-7SlbJT1XQ3t1NXUIAV4z-CRRAHapOoVDtxadt&__tn__=-UK-y-R
https://dedenksportdocent.nl/training?fbclid=IwAR32WuS-IDiCM04OKoMN85FX9Tyto-yqJjOetmEAhMiVQmpj0_wLAv2gE_k
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Europa werd bezocht door hun met de caravan. 
Nadat damclub BDO, door een te laag ledental ophield te bestaan, stapte Jo, met nog een drietal 
BDO’ers meteen van BDO Oss over naar DOG in Uden, want Jo wilde wel blijven dammen. En in 
Uden was het ledental op dat moment ook aan het zakken. Ook na zijn broodnodige heupoperatie, 
waar hij al eens eerder aan was geholpen, was hij snel, voor iemand van die leeftijd, weer terug 
om te komen dammen. Dat zijn de échte clubleden.  
De laatste tijd ging Jo wel achteruit, dat wil zeggen zijn geheugen liet hem steeds meer in de 
steek. Maar wonderwel ging het dammen hem vaak nog prima af. En als je over zijn kleindochters 
begon dan wist hij je heel veel te vertellen. 
 
Jo heeft menige sterkere speler in het stof laten bijten. Maar hoewel hij er graag voor ging zitten 
om te winnen, kwam hij ook voor de gezelligheid. 
Jo stond altijd al lang klaar als hij opgehaald werd om mee te rijden naar de clubavond in Uden.  
Jo was een snelle dammer, en snapte nooit waarom sommige dammers zolang over een zet 
moesten nadenken.  
 
Snel klaar betekende voor Jo dan, snel een of twee of…(Trees ziet het toch niet.) jonge borreltjes. 
Ook de inname van zijn rijbewijs kon hij heel moeilijk verkroppen, hij had immers heel Europa 
doorkruist! Een suggestie dat het heel misschien wel verstandig kon zijn om op zijn leeftijd niet 
meer te rijden, stuitte op onbegrip en verontwaardiging bij Jo. Vandaar dat hem wij hem zeiden het 
ook schandelijk te vinden hoe zijn rijbewijs was afgenomen. Maar gelukkig was daar dan weer die 
dampartij, waar Jo dan helemaal in op kon gaan. 
  Wij zijn verdrietig en bedroefd, maar hij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare indruk die hij 
achterlaat.  
  We leven mee met zijn vrouw Trees en de rest van de familie en bekenden. 
Jo, rust in vrede. Wij leden van DOG Uden, zullen jou ontzettend missen. 

 
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 

 
 

mailto:yuriy_lagoda@yahoo.com
mailto:secretaris@damateurs.nl
mailto:secretaris@dammendtilburg.nl
mailto:hheijden@gmail.com
mailto:j.martens03@chello.nl


  

- 24 - 

 

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  

 

 
 

Oplossing Diagrammen Brabantse (Partij)-Problematiek. 
 

Dia. 1   Mooi, ingewikkeld probleem, een 46/05. 
1. 29-23 28x30  2. 35x24 36x47  3. 33-28 47x49  4. 50-44 49x19  5. 48-42 22x44  6. 42x02 15x24  
7. 26x08 03x12  8. 43-38 32x43  9. 46-41 19x46 10. 02x05..  
 
Dia. 2  1. 49-44 17x26  2. 44-39 34x43  3. 42-38 43x32  4. 37x10 26x46  5. 25x14 46-23  6. 10-05 
23x10  7. 05x46... 
   
Dia. 3  Mooie spanjaard van Piet Lauwen. 

1. 31-27 32x12  2. 42-37 06x17  3. 37-31 36x27  4. 26-21 17x26  5. 30-24 19x30  6. 25x21 26x17  7. 16-11 
17x06  8. 40-34 39x30  9. 48x08 30-34 10. 35-30 34x25 11. 08-02.... 
 

Oplossing Sijbrands – Goedemoed:  
1.  ...  29-34  2. 30x39 24-30  3. 35x24 19x30  4. 25x34 13-18  5. 22x13 14-19  6. 13x24 20x49 
Oplossing J. Alidarso  - T. Wissink: 
1. 33-28 22x44  2. 43-39 44x33  3. 38x20 15x24  4. 27-21 16x27  5. 31x04... niet moeilijk, wel leuk. 
Oplossing: Rompa, S. - Verhoef, A.A: 
1. 30-24 (A)29x20  2. 28-23 19x28  3. 38-33 28x39  4. 40-34 39x30  5. 35x04.. 
A. ..19x30  2. 35x33 schijfwinst. 
 

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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De damkalender van seizoen 20-21 wordt in deze coronatijd zo veel mogelijk 
bijgewerkt…
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BOEKEN. 
Voor de liefhebbers is er in de serie van Gerard Benning nog het zeer pittige boek 3 om 2 in de 

aanbieding. Het is verkrijgbaar bij Damboekshop en kost 25 euro.    damboekshop@gmail.com 

3 om 2 

Benning G. 

1e druk 2015 

284 blz. Alle winnende standen met drie witte schijven tegen twee zwarte schijven en niet al te 

makkelijk winnend. Zeer pittige kost. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na bijna 4 jaar zal Gerard Benning straks zijn nieuwe boek "Eén-tegen-allen" uitbrengen. Zijn laatste 

boek stamt alweer uit 2017. Dat is het boek "Varia met vijf stukken" Het is een boek vol met mooie 

eindspelen met posities van 5 stukken totaal. Zeer leerzaam en zelfs volgens Sijbrands, "zware kost". 

Het boek is nog volop te verkrijgen in de Damboekshop of via een mailtje naar 

damboekshop@gmail.com 

A4 formaat, Eindspelboek, 240 pagina´s en kost € 25,- 

         


