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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, Sonate 14, 5344 CX, 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,  Sonate 14  5344 CX  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 o.a. 
 
  Inhoudsopgave  +  van de redactie    
  Van de voorzitter 
  Partij Problematiek 
  Corona Update 7 en 8 
  Notulen Algemene Ledenvergadering PNDB van 11 september 
  Wereld Kampioen Jannes vd Wal. 25 jaar geleden overleden 
  Provinciale clubcompetitie 
  Provinciaal bekertoernooi individueel 
  Boomstra – Schwartsman in Eindhoven 
     
  Adressen secretarissen verenigingen  
  Oplossingen 
   
   
-------------------------------------------------------------------------- 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
moet UITERLIJK  1 Mrt. 2022  a.s.  bij de redactie binnen zijn. 
 
Bij 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. 
  
 
Redactie en  (webmaster@pndb.nl)  
Henk van der Heijden.  
 
 
 
 
 

mailto:webmaster@pndb.nl
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Van de voorzitter                  december 2021                                         
 
Mooi om te zien dat Henk van der Heijden, onze secretaris en redacteur, er 
weer in is geslaagd om een goed gevuld kerstnummer te presenteren. 
 
In het vorige damnieuws was ik optimistisch gestemd m.b.t. het hervatten 
van het dammen. Mijn optimisme was helaas van korte duur. Na een 
voortvarende start van zowel de PNDB viertallen competitie, de individuele 
bekerwedstrijden als de interne competities bij de clubs is het tij weer 

volledig gekeerd. Hoewel de genomen corona maatregelen door de overheid begrijpelijk en 
volgens mij ook noodzakelijk zijn is het toch zuur. Uiteindelijk staat maar één ding centraal en dat 
is onze gezondheid. 
 
Inmiddels wordt er volop ingezet op de boosterprik en samen met de nieuwe maatregelen hoop ik 
dat we binnen afzienbare tijd toch weer achter het bord kunnen plaatsnemen. Ties Slagter schreef 
eerder in een mail m.b.t. tot de individuele bekercompetitie aan de deelnemers dat hij geen 
kristallen bol had en de 2 de ronde voor onbepaalde tijd moest uit stellen. 
Hoewel ook ik er geen voorspelling op los wil laten ga ik er toch voorzichtig van uit dat we in 
tegenstelling tot het vorige competitiejaar geen verloren jaar zullen krijgen. 
Als straks de samenleving weer open gaat zullen we creatief moeten zijn om onze wedstrijden te 
plannen in een kortere tijdsperiode. Mijn wens is dan ook om na dit seizoen toch een aantal 
diploma’s en/of bekers uit te kunnen reiken aan onze kampioenen. 
 
Evenals het afgelopen seizoen heeft dit alles ook zijn weerslag op de financiële resultaten van de 
PNDB. Er worden immers naar verwachting minder kosten gemaakt. Joop Achterstraat blijft dit op 
de voet volgen. Joop wist ook te melden dat het ledental is teruggelopen tot een dieptepunt. Dat 
baart zorgen voor de toekomst. Voor een groot deel is dit veroorzaakt door het afhaken van de 
jongste jeugd. Geen schoolactiviteiten betekent opdrogen van het jeugdreservoir. Het ( hopelijk 
voorlopig) terugtrekken van de Schijf met een 5-tal leden uit de bond is mede debet aan de 
terugloop van het ledenaantal. Het goede nieuws is dat de Schijf middels één lid wel het 
contact wil blijven onderhouden met de PNDB en de KNDB. En natuurlijk hoop ik dat deze 
maatregel tijdelijk is. Dit alles maakt het des te noodzakelijker dat er ingezet gaat worden op het 
schooldammen. 
 
Op de ALV van afgelopen september hebben we afgesproken dat Joop Achterstraat en Wiebe 
Cnossen het voortouw gaan nemen om met name voor het schooldammen initiatieven te 
ontwikkelen. In de onlangs gehouden bestuursvergadering is een eerste ruwe schets besproken 
over het hoe en wat, met vooral heel veel open eindjes. 
Corona hoeft het maken van een plan overigens niet in de weg te staan; de uitvoering van het 
plan is echter wel afhankelijk van hoe het virus zich gedraagt. 
 
Mede als kerstgedachte wil ik een oproep doen aan alle besturen en leden van de verengingen 
om tijdens deze damloze periode om met elkaar in contact te blijven. Zodra we deze coronagolf 
weer onder controle hebben willen we iedereen weer terugzien achter het dambord. 
 
Tot slot wens ik eenieder veel leesplezier, fijne kerstdagen en een goed en gezond nieuw jaar. 
 

 

 

Martien van Erp.  
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(Partij) Problematiek  (Henk van der Heijden)                     Brabantse problemen 

De tweede serie van Johan Konings 10 problemen, ter publicatie gekregen. 
 

 .     .     . 
  8x8 Joh. Konings                          8x8 Joh. Konings                             7x8 Joh. Konings    

  Dia.1                        Dia. 2,            Dia 3,      
                                       

                                                  
                                                        10x11 Joh. Konings                             

                                                Dia.4 
                                                
Oplossingen verderop in dit blad. 
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Notulen van de  

J A A R V E R G A D E R I N G   PNDB. 
------------------------------------------------------------------------ 

Op ZATERDAG 11 september 2021: 

Locatie: clubhuis DOG, “De Balans”, in Uden. 
 

Aanwezig:  Lambert v Vught D’Amateurs, Simon Rompa DAM Dongen,  
 Geert Hendricks DOG, Piet van Rens EAD, René van Oosterhout HED,  
 Piet van Erp RDS, Cees Pot De Schijf,  
 Frank Swagemakers Dammend Tilburg. 
 Toehoorder Arno Bloks.  

Afgemeld:  Brainsport, de Variant, HSDV. 
Bestuur:  Wiebe Cnossen, Joop Achterstraat, Ties Slagter,  
 Martien van Erp, Henk van der Heijden. 
 

1. Opening  

 De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en vraagt begrip voor de, door 
Covid19 veroorzaakte, verlate vergadering. (Volgens de statuten moet deze 
gehouden worden binnen een half jaar na het afsluiten van het verenigingsjaar) 

 De vergadering gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

 Met Harm vd Veen gaat het erg goed; hij gaat weer mee dammen in de RDS  
interne competitie, zelfs provinciaal.  

 De presentielijst gaat rond. 
 

2. Een moment stilte voor onze overledenen 
Met een minuut stilte worden herdacht: 

Jo van Lent  DOG 
Jan Peerenboom  RDS 
Ad Donders  Dammend Tilburg 
 

3. Huldiging voor de geleverde prestaties. 
 Door corona zijn er geen kampioenschappen gespeeld en titels verdiend. Er 

kunnen dus ook geen huldigingen plaatsvinden. 
 

4. Ingekomen stukken. 

 Info bulletin o.a. over wet bestuur-toezicht en rechtspersonen. Daar zullen we 
op dit moment niet al te veel op ingaan mede op advies van de KNDB. Iedereen 
heeft daar een mail over gehad. 

 Contributie in tijden van corona, Joop gaat daar nog verder op in, evenals de 
btw  
problematiek. De KNDB zal mogelijk btw moeten gaan heffen, komt Joop ook 
nog verder op terug.  

 Mail van Frans de Jonge waarin hij aangeeft waar de KNDB mee bezig is, o.a. 
over de aanpak jeugdbeleid. Daar komt Wiebe nog op terug. De KNDB wil de  
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daling in het ledenbestand ombuigen naar een stijgende lijn door bijv. 
schooldammen propageren. Frans de Jonge steekt veel tijd in het contact 
leggen met de provincies, is bij enkele bestuursvergaderingen van de PNDB 
aanwezig geweest en wenst ons veel succes met onze vergadering. 

 Het voorzittersoverleg is verzet van juni naar vandaag, 11 september. Hierdoor 
moet Brabant verstek laten gaan. O.a. VOG komt daar aan de orde.  

 Er is een uitnodiging binnen (heeft iedere club ontvangen) m.b.t. de digitale 
sessies, die de KNDB organiseert over nieuwe btw-regeling.  

 Verzoek van René van Oosterhout: denk eens na over een herziening van het  
ratingsysteem bij de Brabantse Kampioenschappen. Over de indeling zou je  
kunnen twisten maar het is een lastig verhaal omdat we in deze gelijk opgaan 
met het landelijke systeem. We nemen dit mee in een volgende 
bestuursvergadering.  
Ook bij de KNDB leeft dit onderwerp. 

 
5. Notulen 29 augustus 2020 

 Blz 1, spellingfoutje regel 4, word moet met dt. En even verder staat dat er  

 volgens het HR binnen een half jaar een ledenvergadering belegd moeten 
worden. Zonder referentiepunt kan dit niet. Moet zijn: binnen een half jaar na 
het sluiten van een verenigingsjaar. 

 Over blz 2, 3, 4 en 5 zijn geen opmerkingen 

 Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld.  
Dank aan de secretaris. 

 
6. Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris maakte een kort verslag, omdat er in het afgelopen coronajaar 
weinig activiteiten te beschrijven waren. Op blz. 3 staat een onjuiste, verouderde 
adressenlijst. In het Brabants Damnieuws van september staat een volledig 
bijgewerkte lijst. Verder geen opmerkingen en is daarmee het verslag vastgesteld. 
Dank aan de  
secretaris hiervoor. 

 
7. Financieel verslag 

Kalenderjaar 2020 en de begroting voor 2021. De cijfers worden slechts kort  
toegelicht, omdat er door de corona nauwelijks activiteiten hebben 
plaatsgevonden.  
Gevolg is, dat er slechts weinig uitgaven waren, waardoor er een overschot van  
ca. €1.000,- overbleef.  
  
De belangrijkste vraag over de financiën 2020 is wat er met het overschot moet  
gebeuren. Omdat het over geld van de leden gaat, legt het bestuur hiertoe enkele  
opties voor aan de ALV. Daarbij gaat het nadrukkelijk over het overschot m.b.t. 
het PNDB-gedeelte van de afgedragen contributies. Er zijn vragen van clubs, of 
de KNDB bereid is ook een deel van zijn contributie terug te betalen. De KNDB 
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heeft hierop al een document voorgelegd, waaruit blijkt dat er landelijk dusdanig 
veel  
vaste lasten zijn (salaris, huur), en dusdanig veel misgelopen inkomsten (bijv. de 
inschrijfgelden van clubs in de landelijke competitie), dat er geen teruggave van die 
kant te verwachten is. 
Optie 1:  Het overschot wordt teruggegeven aan de clubs. 
Optie 2:  Het overschot blijft bij de PNDB met een bijzonder doel, bijvoorbeeld 

het ombuigen van de daling van het ledental. Het bestuur bereid 
plannen voor  om in te haken op landelijke initiatieven tot 
bevordering van het schooldammen. Dit kan een goed thema zijn 
i.v.m. het 100-jarig bestaan van de PNDB in 2022. 

Optie 3:  Ideeën voor een goede bestemming vanuit de clubs. 
 
Piet van Rens (EAD) legt, in het kader van optie 3, het plan voor om het overschot 
in te zetten voor ondersteuning van clubs die misschien voor hogere kosten komen 
te staan door de invoering van btw op de KNDB-contributies. 
 
Na enige discussie kiezen de leden ervoor het geld bij de PNDB te laten met als 
doel het schooldammen te bevorderen of anderzijds aantal dammers op te 
vijzelen. Het idee om clubs te ondersteunen omdat hun begroting nog geen 
rekening houdt met eventuele invoering van btw, wordt sympathiek gevonden 
maar nog niet opportuun. De btw-invoering wordt namelijk pas in 2022 ingevoerd. 
Mochten er toch financiële moeilijkheden opduiken i.v.m. de btw, dan kan alsnog 
besloten worden een deel van het overschot daarvoor te gebruiken. 
 
Het besluit over de bestemming van het overschot wordt met grote meerderheid  
genomen, met dien verstande: 

 dat Frank Swagemakers (Dammend Tilburg) aangeeft dat de eerste keuze ligt 
bij teruggave aan de leden; 

 dat Cees Pot (De Schijf) aangeeft dat het voor de leden van zijn club een brug 
te ver is als de KNDB geen contributie restitueert. De leden van De Schijf 
hebben besloten het lidmaatschap van KNDB/PNDB op te zeggen. De voorzitter 
doet de suggestie om slechts één lid aan te melden bij de KNDB, zodat de club 
toch lid blijft en voeling blijft houden met de Brabantse en nationale damwereld. 
Cees Pot vindt dit een constructief plan en wil dit met zijn club welwillend in 
overweging nemen. 

 
Vanuit de leden komt nog de vraag waarom er op de begroting 2021 € 90,- aan 
bankkosten is opgenomen. Dit is aanzienlijk meer dan de afgelopen jaren.  
Het bestuur licht toe dat het voornemens is de PNDB in te schrijven bij de KvK, 
een wettelijke verplichting. Gevolg daarvan is dat de PNDB voor de bank een 
zakelijke klant zal worden, met hogere bankkosten als gevolg. 
 
Naar aanleiding van dit laatste punt worden ervaringen uitgewisseld over 
mogelijke extra inkomsten na KvK-inschrijving, die opwegen tegen de hogere 
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kosten. Zo heeft de Rabobank een clubactie waar je dan aan kunt deelnemen. 
Ook is het mogelijk in aanmerking te komen voor legaten na inschrijving bij de 
KvK. Ten slotte wordt clubs geadviseerd bijzondere acties in de gaten te houden. 
Zo loopt er momenteel een Plus-actie (landelijk), waar EAD aan deelneemt. Ook 
wordt de nog niet bij de KvK ingeschreven clubs geadviseerd te overwegen of ze 
dit toch moeten doen. Dit o.a. in verband met verzekeringen bij brand of diefstal. 
 
Als afsluiting van het punt Financiën geeft de penningmeester een korte toelichting 
op de invoering van de btw en de mogelijke gevolgen, en op de KNDB-plannen 
om de ledenadministratie te moderniseren en te komen tot een nieuwe vorm van  
contributie-inning. Deze punten zijn landelijk momenteel volop in discussie, zodat 
er ongetwijfeld van de zijde van de KNDB berichten over zullen verschijnen in de  
komende maanden.  

PAUZE 
8. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrole heeft plaatsgevonden op 22 juli jl. De kascommissie bestond uit 
Menno Hottinga (Brainsport), Fons van de Wouw (Dammend Tilburg) en Mies van 
Berlo (RDS). Mies kon door een misverstand niet aanwezig zijn, maar twee 
mensen is voldoende voor de controle. De stukken zijn akkoord bevonden, waarna 
het kascontroleformulier is getekend.  

 
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie voor het financiële jaar 2021 bestaat uit Mies van Berlo 
(RDS), Fons van de Wouw (Dammend Tilburg) en René van Oosterhout (HED). 

 
10. KNDB-nieuws 

Eerder in deze vergadering zijn de belangrijkste KNDB-zaken al aan de orde  
geweest (btw, aanpak jeugdbeleid, visie van de KNDB op teruggave contributie, 
nieuwe wijze van contributie-inning). Aanvullend wordt nog vermeld dat de  
landelijke wedstrijden op zaterdag 18-9-2021 beginnen; er zijn klassen met 10 
i.p.v. 12 clubs, zij starten in de derde ronde met hun wedstrijden.  

 
11. Wedstrijdzaken 

Helaas is er door corona weinig gebeurd op dit gebied in het afgelopen jaar. Voor 
het komende jaar wordt een normaal dam-jaar voorzien. 
Het programma 2021/2022 van de Brabantse competitie was al gereed maar 
wordt na deze vergadering aangepast, mede door het feit dat DOG met 3 i.p.v. 2 
teams  
uitkomt in de eerste klasse. Dit betekent dat er in deze klasse niet 5, maar 7 ronden 
worden gespeeld. Frank Swagemakers zit met een probleem met het 2e team van 
Dammend Tilburg (eerste klasse). Vier spelers willen graag deelnemen, maar  
beschikken niet over een chauffeur. De clubs stemmen ermee in dat  
Dammend Tilburg 2 alle wedstrijden thuis mag spelen. 
 
Het individueel bekertoernooi kan helaas niet gespeeld worden bij RDS  
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(bekerkampioen waren twee RDS leden). De Biechten wordt daarom de locatie 
waar  
ronde 1 gespeeld gaat worden. Mocht de deelname te groot worden dan spelen 
we de eerste ronde op twee avonden. De 1e ronde wordt op 14 oktober gespeeld  
(bij splitsing in twee avonden op 7 en 14 oktober).  
 
Het Brabants Kampioenschap geeft problemen met de beschikbare zaterdagen,  
mogelijk zijn we daarom pas in januari 2022 gereed. Tip, schrijf je als mogelijk 
winnaar al in voor de nationale beker. Het bestuur stelt een aanpassing van het  
speeltempo van het BK naar 50 + 1 voor, zodat we tijdig klaar zijn. De ALV gaat 
hiermee akkoord. 
 
De ALV besluit het sneldamkampioenschap 2021 te laten vervallen.  
Het kampioenschap 2022 vindt plaats op 9 april 2022 bij Brainsport in Eindhoven. 
 
De Brabant Cup wordt vanaf januari gespeeld. Dammend Tilburg biedt aan om dit 
toernooi op hun locatie te organiseren, hetgeen betekent dat de wedstrijden op  
vrijdagavond worden gespeeld.  

 
12. Jeugd 

Over 2020 zijn we snel uitgepraat, maar in 2021 is er gelukkig wel wat gebeurd. 
Toernooi in Eindhoven gehad, opvallend daar was dat niet zoals gebruikelijk de 
groep welpen het grootst was, maar de groepen met ‘oudere’ jeugdspelers. Dit is 
een ontwikkeling die je in heel Nederland ziet. Door het stilliggen van de hele  
damwereld groeien de jongste dammertjes door van welpen naar pupillen, terwijl 
er geen nieuwe aanwas is in de jongste categorie. De KNDB probeert daar met 
hun schooldamproject op in te spelen. Ook wordt gekeken naar het organiseren 
van regio cups voor de jeugd.  
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Al eerder is besproken dat de PNDB probeert aan te haken bij de jeugdplannen 
van de KNDB met inzet van het financieel overschot 2020. Geopperd wordt de  
mogelijkheid om scholen te steunen met dammaterialen. Te denken valt er ook 
over een vrijwilligersvergoeding voor de mensen die in de witte vlekken, waar geen 
dammen wordt gepraktiseerd, de kar gaan trekken.  
Het jeugd-NK is doorgegaan, zij het in een iets andere vorm dan normaal.  
Brainsport heeft dit jaar geen kampioenen kunnen leveren, maar wel diverse  
podiumplekken. Bij de pupillen jongens was Alexei Ovsyanko tweede, bij de  
pupillen meisjes werd Tanja Marie Cnossen tweede en Alexandra Chumachenko 
werd daar derde.  
Ook Yuri Derks van Dammend Tilburg viel in de prijzen met een derde plaats bij 
de pupillen. Toch een mooi resultaat, al was er helaas een minimale bezetting. 
Het feit dat het kampioenschap midden in de zomervakantie werd gespeeld heeft 
hier ongetwijfeld mee te maken. 
Het lijkt er op dat we binnenkort weer wat dingen kunnen gaan organiseren. Het 
is nog onzeker of het HED vd Elzentoernooi met de kerst doorgaat. Brainsport 
komt met een toernooi en mogelijk wordt er in Dongen ook nog wat georganiseerd.  
Wiebe komt nog even terug op de VOG voor begeleiders van de jeugd. Het is nog 
niet duidelijk hoe dit er precies uit komt te zien, maar het aanvragen van een VOG 
wordt zo simpel mogelijk gemaakt. Door in te loggen met je DiGiD kan gratis een 
VOG worden aangevraagd. 

 
13. Brabants Damnieuws 

Nog steeds kost het wat moeite om het blad gevuld te krijgen. Dus nogmaals een  
oproep aan de verenigingen om wat bijdragen te leveren. De voorzitter suggereert 
dat Piet van Rens (EAD) capabel genoeg is om copy aan te leveren, bijvoorbeeld 
over het online dammen bij die club. Een dergelijk eervol verzoek kan Piet 
uiteraard niet weigeren. 

 
14. Bestuursverkiezing 

Volgens het rooster van aftreden is de voorzitter aftredend. Hij is bereid nog een 
termijn door te gaan en er blijken geen tegenkandidaten te zijn. De vergadering 
stemt unaniem en met applaus in voor een nieuwe periode voor Martien van Erp.  

  
15. Rondvraag en sluiting 

Frank Swagemakers (Dammen Tilburg) vraagt of het coronabeleid van overheid 
en KNDB gevolgen kan hebben voor het feit dat er in Tilburg in een 
horecagelegenheid wordt gespeeld. Hij vraagt zich of er enig beleid is, hoe we 
omgaan met de vraag wie is er wel en wie is er niet gevaccineerd? Je weet het 
niet, ook niet van je  
tegenstander, of als je samen in de auto zit op weg naar de tegenstander. Hoe 
gaan we hier mee om? En afhankelijk waar je speelt, gelden er mogelijk andere 
regels.  
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De vergadering verwacht geen of weinig problemen. In principe betreft het hier 
sportactiviteiten die zijn toegestaan. Mochten er zich toch problemen voordoen, 
dan wordt naar bevindt van zaken gehandeld. Het bestuur zegt toe in zo’n geval 
geen verplichtingen op te gaan leggen aan verenigingen, maar te zoeken naar 
een voor  
alle partijen acceptabele oplossing. Bovendien is het belangrijk om de KNDB 
richtlijnen te volgen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun  
aanwezigheid en inbreng. 

 
 

Henk van der Heijden,  
Secretaris PNDB 
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En ondertussen was het dammen weer gestart in 
Brabant. 
     
    Eerste klasse PNDB 
 Ronde 1    
     
 ma 27 sep. 21 RDS 2   RDS 3  4-4 
 do 11 nov.  21 DOG 2   D.A.M Dongen 2-6 
 vr 1 okt. 21  Dammend Tilburg 2 EAD Asten  3-5 
     
 Ronde 2    
     
 ma 18 okt. 21 RDS 3   DOG 2  4-4 
 do 21 okt. 21 DOG 3   RDS 2  3-5 
 vr 22 okt. 21 Dammend Tilburg 2 D.A.M Dongen 3-5 
     
 Ronde 3    
     
 do 25 nov. 21 DOG 2   DOG 3  0-8 
  
 REST van deze competitie is UITGESTELD vanwege corona. 
 vr 26 nov. 21 Dammend Tilburg 2 RDS 3 
 vr 26 nov. 21 EAD Asten   D.A.M Dongen 
  Ronde 4    
 ma 17 jan. 22 RDS 2   DOG 2 
 vr 21 jan. 22 Dammend Tilburg 2 DOG 3 
 vr 21 jan. 22 EAD Asten   RDS 3 
  Ronde 5    
 ma 28 feb. 22 RDS 3   D.A.M Dongen 
 do 3 mrt. 22 DOG 3   EAD Asten 
 vr 4 mrt. 22  Dammend Tilburg 2 RDS 2 
  Rode 6    
 ma 21 mrt. 22 D.A.M Dongen  DOG 3 
 ma 21 mrt. 22 RDS 2   EAD Asten 
 vr 25 mrt. 22 Dammend Tilburg 2 DOG 2 
  Ronde 7    
 do 14 apr. 22 EAD Asten   DOG 2 
 do 14 apr. 22 D.A.M Dongen  RDS 2 

 do 14 apr. 22 RDS 3   DOG 3 
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    Hoofdklasse PNDB 
 Ronde 1    
 ma 20 sep. 21 RDS1   DOG 1 4-4 
 do 23 sep. 21 HED 2   HED 1 2-6 
  Dammend Tilburg 1  Vrij 
 Ronde 2    
 do 18 nov. 21 HED 1   RDS 1 6-2 
   
  REST van deze competitie is UITGESTELD vanwege corona. 
 vr 19 nov. 21 Dammend Tilburg 1 HED 2                     DOG 1 Vrij 
 Ronde 3    
 ma 10 jan. 22 RDS1   Dammend Tilburg 1 
 do 13 jan. 22 DOG 1   HED 1                 HED 2 Vrij 
 Ronde 4    
 do 24 feb. 22 HED 2   RDS 1 
 vr 25 feb. 22 Dammend Tilburg 1 DOG Uden 1            HED 1 Vrij 
 Ronde 5    
 do 14 apr. 22 DOG 1   HED 2 
 do 14 apr. 22 HED 1   Dammend Tilburg 1  RDS1 Vrij 
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Corona, UPDATE 7.    PNDB site:  
 
Op 12 mei plaatste ik nog een bericht van hoop en optimisme. 
Ondertussen hebben we een goed bezochte ALV gehad en zijn de competities weer opgestart. 
Zowel intern, provinciaal en landelijk kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten achter het 
dambord. 
Kortom…….vol goede moed konden we aan het seizoen 2021-2022 beginnen. 
Daarom betreur ik het zeer dat we met ingang van afgelopen 6 november  weer beperkt worden in 
onze darmactiviteiten. 
Laten we hopen dat het hier bij blijft en de aangescherpte maatregelen gaan werken en van 
tijdelijke aard zullen zijn. 
Vooralsnog hebben we de plicht om deze maatregel op te volgen. 
Het goede nieuws is echter dat er nog steeds gedamd kan worden. 
 
Namens het PNDB bestuur 
Martien van Erp 
Voorzitter 

 
 

Corona, UPDATE 8.    PNDB site: 
 

In mijn update van 8 november was er sprake van de nodige beperkingen maar kon 
er toch nog op kleine schaal gedamd worden. 

Kort daarna werden de overheidsmaatregelen opnieuw aangescherpt en sinds 
zondagavond 28 november zijn binnensporten na 17.00 uur ‘s avonds tot zeker  

19 december niet meer mogelijk. 
Ties Slagter heeft ondertussen alle wedstrijden in PNDB verband opgeschort. 

Voor de 2 de keer in coronatijd ligt het damleven volledig stil en ik kan me voorstellen 

dat dit voor alle verenigingen een domper is. 
Anderzijds is ons aller gezondheid prioriteit nummer één en hebben we deze 

maatregelen te accepteren. 
Laten we hopen dat we het nieuwe jaar snel weer onze wedstrijden kunnen 

hervatten. 
Ondanks alle beperkingen wenst het bestuur jullie allen prettige feestdagen, een goed 

uiteinde van 2021 en een goed begin van 2022. 
En verder natuurlijk een goede gezondheid en een spoedig tot ziens. 

 
Namens het PNDB 

bestuur 
Martien van Erp 

voorzitter 
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Dam held Van der Wal spreekt 25 jaar 
na overlijden nog tot de verbeelding 
Zeven wereldkampioenen dammen heeft ons land voorgebracht en hij was niet de 
eerste, niet de beste en niet de succesvolste, maar met afstand wel de markantste: 
Jannes van der Wal. Vandaag is het 25 jaar geleden dat de noorderling op 39-jarige 
leeftijd overleed. 

Op diverse plekken worden er herinneringen aan hem opgehaald. Zijn vriend, 
voormalig schaker Erik Hoeksema die hem tot het einde meemaakte, schreef zelfs een 
in memoriam: "Ik zal hem nooit vergeten." 

En het programma Bureau Sport is een actie gestart om een standbeeld voor Van der 
Wal op te richten. 

Wereldkampioen Jannes van der Wal bij terugkeer uit Brazilië in 1982 ANP 
Dammen was Van der Wals lust en zijn leven. De geboren Fries verkaste na de 
middelbare school naar Groningen om daar wiskunde te studeren. Maar Van der Wal 
zette al snel een punt achter die studie om zich volledig op zijn passie te kunnen 
storten. 

Een groot talent vond hij zich niet, maar dankzij zijn bezetenheid van het spelletje wist 
hij het wel ver te schoppen. Met als hoogtepunt het WK eind 1982 in Brazilië, waar hij 
op 26-jarige leeftijd Harm Wiersma van de troon stootte. Reden voor Mies Bouwman 
om de bij het grote publiek onbekende dammer uit te nodigen voor haar 
praatprogramma op televisie. 

https://www.groningercombinatie.nl/eparchief/EP34.02.pdf
https://www.groningercombinatie.nl/eparchief/EP34.02.pdf
https://twitter.com/frrr/status/1441337846959276032/photo/1
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Met stomheid geslagen 

Het zou een keerpunt worden in het leven van Van der Wal, die geen radio of tv bezat 
en eigenlijk geen idee had wat hem te wachten stond in de Hilversumse studio. En dus 
was hij met stomheid geslagen toen Bouwman hem naar zijn leeftijd vroeg. Wist ze dat, 
met al die medewerkers om zich heen, dan niet al lang? 

Dankzij het merkwaardige, maar spraakmakende gesprek in de door vele miljoenen 
bekeken talkshow was de authentieke Van der Wal in één klap een bekende 
Nederlander. Eentje met een randje bovendien, met dat guitige hoofd en die grappige 
motoriek. Dat maakte de pias vanaf dat moment tot een graag geziene gast in menig 
tv-programma, al zat het vaak op de grens van misbruik. 

In 2017 maakte Andere Tijden Sport een aflevering over Jannes van der Wal. 

Jannes van der Wal: de onbegrepen dammer 
De zonderlinge damkampioen ging niettemin gretig op alle uitnodigingen in, want van 
zijn sport alleen viel nauwelijks te leven. Helemaal onberoerd liet zijn nieuwe imago 
hem overigens niet. Nog geen twee maanden na zijn optreden bij Mies Bouwman 
verbleef hij drie weken op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Groningen. 

Leukemie 

Vier keer veroverde Van der Wal de Nederlandse titel, maar er hadden wellicht meer 
successen in gezeten. Zo miste hij een keer de openingsdag van het NK doordat hij in 
de trein ernaartoe in slaap gesukkeld was. Ook 'de ziekte van Heineken' speelde de 
notoire ‘in nemer’ parten in zijn damloopbaan. Uiteindelijk nam de dammer langzaam 
maar zeker afstand van de wedstrijdsport. Hij ergerde zich aan het behoudende spel 
van de toppers, met talloze remises tot gevolg. Om die trend tegen te gaan ontwikkelde 
hij het 'doordammen', een bedenksel dat hij op de valreep nog net aan de wereld kon 
presenteren. Op de valreep, want in september 1996 werd bij Van der Wal een 
agressieve vorm van leukemie geconstateerd en kreeg hij het bericht niet lang meer te 
hebben. Op 24 september 1996 overleed hij. 

Van de Friese liedjesschrijver en muzikant Meindert Talma verscheen in 2016 'De 
ballade van Jannes van der Wal', een lied dat in september op veel plaatsen gedraaid 
werd. 
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Hallo allemaal,    Mail: 17 november 2021. 
 
We hadden gehoopt er nu definitief vanaf te zijn, maar jammer genoeg worden we nu toch weer 
geconfronteerd met coronamaatregelen. 
Om 20:00 uur moeten alle horecagelegenheden sluiten. 
Problemen natuurlijk voor alle verenigingen, die spelen in een horecagelegenheid. Ik kan me 
voorstellen, dat men behalve het horecagedeelte ook de speelzalen sluit, en in dat geval kun je 
dus als vereniging geen interne competitie spelen, en ook geen bezoekende viertallen voor de 
Provinciale competitie ontvangen. 
Ik heb besloten, dat wedstrijden voor onze Provinciale competitie, die nu niet gespeeld kunnen 
worden vanwege deze nieuwe maatregelen, na afloop van de competitie ingehaald kunnen 
worden. 
Graag hoor ik van jullie, of er gespeeld kan worden, of  dat jullie wedstrijden uitgesteld moeten 
worden. 
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Voor wat betreft de partijen voor de individuele bekercompetitie, die op 2 december in Uden 
gepland staan, kunnen deze gewoon gespeeld worden. De Balans in Uden is gewoon open, met 
uitzondering van de bar na 20:00 uur. 
Ook de verplaatste partij tussen Jan van den Hooff en Arnold Beset in Hintham kan gewoon 
doorgaan. De Biechten is ook gewoon open voor verenigingen, en heeft vanaf 20:00 uur een 
afhaalloket, waar consumptie kunnen worden besteld, en geconsumeerd in de speelzaal. 
Ik heb wel interesse in jullie omstandigheden, of jullie nog een interne kunnen spelen, of jullie 
weer helemaal op non actief moeten. 
Graag hoor ik dus ook van jullie berichten hierover, zodat ik een beeld heb, in hoe verre dammen 
in onze provincie nog mogelijk is. 
Uiteraard is daar buiten bovenstaande natuurlijk ook nog de plicht om jullie leden op CTB te 
controleren, en ze de toegang te weigeren, wanneer deze niet op orde is! 

Met vriendelijke groet, 
Ties Slagter 

 

Boomstra - Schwarzman 

Vanaf 05 januari in Eindhoven, Roel Boomstra vs. Aleksandr Schwarzman 
High Tech Campus podium voor strijd om wereldtitel dammen 

 

 Roel Boomstra 

Vanaf 5 januari 2022 neemt uitdager Roel Boomstra 
het in eigen land op tegen regerend wereldkampioen 
Aleksandr Schwarzman. Nadat de tweekamp 28 jaar 
niet in eigen land plaatsvond, is Nederland voor de 
derde maal in korte tijd het decor van de strijd om de 
wereldtitel dammen. 

De dammers spelen twaalf partijen in de High Tech 
Campus in Eindhoven, tenzij er eerder een beslissing is gevallen. Mocht er na twaalf partijen nog 
geen definitieve beslissing zijn gevallen, komt er 20 januari 2022 een dertiende en beslissende 
rapidpartij, waarmee de tweekamp wordt beslecht. Bijzonder is verder dat er na zes 
opeenvolgende remises een tiebreak gespeeld wordt, zo verwacht de organisatie een spectaculair 
verloop van de wedstrijden. 

 

 Aleksandr Schwarzman 

De strijd om de wereldtitel dammen vindt ieder jaar 
plaats, maar om het jaar op een andere wijze: in het 
ene jaar is er een tweekamp, het andere jaar een 
toernooi met een groot aantal spelers. De winnaar van 
de tweekamp heeft dan het jaar daarna het recht om 
de winnaar van het grote toernooi uit te dagen. Dat 
recht komt nu toe aan Boomstra, de kampioen van 
2016 en 2018, Schwarzman behaalde in 2021 op zijn 

beurt de wereldtitel bij het toernooi in Estland. De Rus is vijfvoudig wereldkampioen. 
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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 
   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, Sonate 14, 5344 CX 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 Goghlaan 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  
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Oplossing Diagrammen Brabantse (Partij)-Problematiek. 
 

Dia. 1   
1. 37-31 26x39  2. 47-42 36x38  3. 40-34 15x24  4. 34x03 30-34  5. 03-17 02-08  6. 17x03 34-39  
7. 03-25 39-44  8. 45-40 44x35  9. 25-34 24-30 10. 34x25 35-40 11. 25-39 40-45 12. 39-50..etc.  
Dia. 2   
1. 33-29 30x37  2. 47-41 22x24  3. 41x01 24-30  4. 01x05 30-34  5. 16x07 34-39  6. 05-28 39-43  
7. 28-39 43x34  8. 07-01 34-39  9. 01-34 39x30 10. 25x34… 
Dia. 3  

 1. 34-30 43x14 2. 29x07 01x12 3. 48-42 12-18 4. 06-01 18-23 5. 01x29 36-41 6. 29-20 05-10 7. 15x04  
41-46 8. 04-27 21x32 9. 42-37 32x41 10. 20-47... 

Dia. 4  

1. 19-13 18x09  2. 39-33 28x30  3. 45x03 16x27  4. 03-26 37-42  5. 26x48 32-38  6. 48-30 27-32  7. 29-23 
32-37  8. 47-41 37x46  9. 30-19 met de dreiging naar 5…. 
 

 
                   

 

 
 
 
 
 
De KNDB damkalender van seizoen 20-21 wordt in deze 
coronatijd zo veel mogelijk bijgewerkt… 
Klik op: https://www.kndb.nl/damkalender/# 
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