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 + teru0Noord-Brabant                    P.N.D.B.  Opgericht 18-06-1922 

 
Op de voorpagina ziet u de gemeentewapens van de gemeenten, alwaar de bij de P.N.D.B. 
aangesloten damverenigingen gehuisvest zijn. Achter deze gemeentenamen noemen wij hieronder 
de huidige damverenigingen. 
 
ASTEN  - E.A.D.   ROSMALEN                   - HEIJMANS EXCELSIOR. 
DONGEN   - D.A.M.              St. MICHIELSGESTEL  - D'AMATEURS 
EINDHOVEN  - DC BRAINSPORT  St. OEDENRODE       - R.D.S. 
HELDEN (L)  - H.S.D.V.    TILBURG        - Dammend Tilburg   
OUDENBOSCH - DE VARIANT  UDEN        - D.O.G. 
ROOSENDAAL - DE SCHIJF    
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-------------------------------------------------------------------------- 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
moet UITERLIJK  1 juni 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


  

- 4 - 

 

 
 
 
Van de voorzitter                  Maart 2022                                         
 
Het is bijna niet voor te stellen dat ruim twee maanden na de vorige uitgave 
van het BD het tij zo kan keren. Je kon de tv niet aanzetten of corona voerde 
in tal van programma’s de boventoon. We zijn inmiddels aangeland in een 
nieuwe realiteit. Alle corona maatregelen zijn inmiddels afgeschaft en het 
leven lijkt weer als vanouds. Hoewel we nog best te maken hebben met de 
nodige besmettingen door het omnikron virus lijken de grootse zorgen nu 
eindelijk tot het verleden. 

 
Momenteel wordt het nieuws beheerst door de oorlog in Oekraïne. De dramatische gevolgen voor 
de Oekraïners zijn enorm en dat raakt ons ook. Denk maar eens aan de grote vluchtelingenstroom.  
 
…..Ook hebben een aantal damverenigingen te maken met de gevolgen van deze oorlog. Diverse 
clubs hebben spelers uit Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland op hun ledenlijst en kunnen vanwege 
allerhande maatregelen niet over deze spelers beschikken. 
 
In mijn voorwoord van het decembernummer ging ik er voorzichtig van uit dat we niet opnieuw te 
maken kregen met een verloren jaar. Maar niets is minder waar. Hoewel ik niet over een 
voorspellende gave beschik ben ik blij dat de damwereld nu weer goed op gang is gekomen in het 
Brabantse en ook nationaal; de viertallen competitie loopt weer volop en de achterstanden in de te 
spelen wedstrijden worden weggewerkt.  
Ties Slagter heeft de uitnodigingen voor de Brabant cup verstuurd en binnenkort zullen daar de 
eerste wedstrijden voor plaatsvinden. Op donderdag 17 maart is de uitgestelde 2 de ronde voor de 
individuele beker gespeeld in Uden en is bekend wie bij de laatste 8 zitten. (zie verderop in dit blad). 
Kortom er gebeurt weer van alles. 
 
Verder staat nog op de rol het Brabants kampioenschap snel dammen; zeer binnenkort zal daar 
een besluit over worden genomen. 
 
Op 13 maart is in 5 Brabantse steden het uitgestelde site event van de tweekamp om de wereldtitel 
tussen Boomsta en Schwarzman “Doe een zet tegen eenzaamheid” gehouden.  
(zie ook verderop in dit blad). In de bibliotheken van Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda en 
Helmond kon volop worden gedamd. Naast een vertegenwoordiging van de dichtstbijzijnde dam 
verenging waren toppers van team N.L. zoals o.a. Jan Groenendijk en Roel Boomstra aanwezig om 
de deelnemers op weg te helpen. Hoewel dit project primair als doel had om de strijd aan te gaan 
tegen eenzaamheid, zou er voor de damsport zomaar een leuke bijvangst in kunnen zitten. We zijn 
tenslotte blij met ieder nieuw lid. 
 
Tenslotte: op 12 februari heeft Joop Achterstraat een bijeenkomst van de KNDB bijgewoond om van 
gedachten te wisselen of we, en zo ja hoe we het schooldammen weer kunnen opstarten. Op onze 
nog te plannen ALV zullen we daar verder op in gaan. 
 
Met nog een paar maanden te gaan wens ik iedereen voor straks een mooie zomer. Voor de 
liefhebbers…..er worden weer volop damtoernooien georganiseerd. 
 
 
 
Martien van Erp.  
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In memoriam, Kees van Belle.   

Kees van Belle 1948 – 2021                                                                (Bron: Clubblad Dammend Tilburg) 
 
Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn we opgeschrikt door het droevige bericht dat onze oud-clubgenoot 
Kees van Belle op 73-jarige leeftijd in zijn slaap overleden is. 
Kees van Belle’s damloopbaan begon in Den Haag, waar hij in de jaren ’70 en ’80 al actief lid was 
van de fameuze Vriendendamkring: een bloeiende, internationaal bekende damsociëteit, waar 
bekende dammers uit Den Haag en daarbuiten (zoals Ton Sijbrands, Fred Ivens en Frits Luteijn) 
onder leiding van organisator Arie Jacob Storm elkaar wekelijks achter het dambord troffen. 
Kees was zelf lid van de Damclub Den Haag, en was vanaf 1973 ook een aantal jaren voorzitter 
van die vereniging. Links hieronder een foto van een reunie-toernooi in 2012 (DC Den Haag 
bestond toen 95 jaar), waarin Kees de eerste zet doet van een partij tussen twee collega-
voorzitters (Gerard de Groot en Alfred van Lenthe) die hem naderhand zijn opgevolgd. 
Op latere leeftijd verhuisde Kees naar Breda, waar hij een makelaarskantoor had en lid werd van 
de damvereniging Breda. Toen die club ter ziele ging meldde Kees zich in 2005 als lid bij DAVO 
(toen Angarde Informatica). Sedertdien hebben wij hem in Tilburg en in de Brabantse damwereld 

(hij heeft ook nog een uitstapje naar Heijmans 
Excelsior gemaakt) leren kennen als een 
sympathieke, rustige damliefhebber aan wie vele 
collega-dammers goede herinneringen bewaren. Op 
de foto rechtsonder zien we Kees in karakteristieke 
houding geconcentreerd in actie tijdens een 
competitiewedstrijd. Ooit een sportieveling (hij liep 
zelfs eens de marathon van New York!), begon 
Kees de laatste jaren wat met zijn gezondheid te 
sukkelen, en kon hij het echte wedstrijddammen niet 
meer opbrengen. Kees bedankte daarom vorig jaar 
als lid van Dammend Tilburg.  
 

Kees van Belle blijft bij ons allemaal in warme herinnering.  Hij ruste in vrede. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
Kees 
van 
Belle 

met snel dammen PNDB 2014. Van Kees was 
bekend dat hij graag op het zetje van Lochtenberg speelde. 



  

- 6 - 

 

  

 
                                                                       [met dank aan Ad de Hoon voor de gegevens en foto’s] 

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

      
  9x9 H van der Heijden         8x8 M van Rooij 1956            9x9 A vd Elzen 1966    

  Dia.1                        Dia. 2,            Dia 3,      
                                       

                                                  
                                                        9x9 Henk vd Heijden, 2021                             

                                                Dia.4 
                                          Oplossingen verderop in dit blad. 
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                                            ----------------------------------------- 
 

Fragmenten uit de online clubavonden van EAD  Asten. 
(door Jules Martens) 

      December 2021 
Paul Peters – Patrick Adriaans 1-1. 

Paul had hier een mooie combinatie kunnen nemen door: 
26-21 (16x27) 38-32 (27x36) 46-41 (36x47) 37-32 (47x29) 32-28 (23x32) 
34x5. 
 
 
 
 
 

Piet van Rens – Hans Berkers 2-0. 
Hans speelde (26-31) 37x26 (24-29) 33x24 (23-29)?? A 24x33 (19-23) 28x10 
(17x46) 10-5 (46x23) 5x32 (11-17) 30-24 (8-12) 32-46 (3-8) 27-22 (17x28) 
46x1. En Piet had een schitterende overwinning binnen. Maar…. als Hans had 
vervolgd met: 
A (15-20) 24x15 (14-20) 15x24 (23-29) 24x33 (19-23) 28x19 (17x46) was zijn 
ingezette combinatie winstgevend geweest. 
 
 

Hans Berkers – Patrick Adriaans 1-1. 
Hans speelde 31-27?? Patrick had nu een mooie Coup Royal kunnen nemen 
door...24-29 33x24 19x30 28x17  
7-11!! 34x14 11x35. Over zes schijven. In plaats daarvan kwam vanuit het 
diagram 20-25?? en de rollen waren omgekeerd: er volgde een schijfwinst 
voor Hans middels 34-29 23x34 40x20 15x24 27-22!! 18x27 32x21 26x17 28-
23 19x28 33x2 25-30 2x19 24x13. Toch kon hij er nog remise uit peuteren. 
 
 

 
Jules Martens – Ad Boot 2-0. Online clubavond EAD. 
 

Na 34-30?? greep Ad zijn kans met een bekend maar immer verrassend 
zetje: (14-20) 25x5 (11-17) 5x21 (17x46). Echter door de vangstelling met 30-
24 en het lichtelijke overwicht aan de rechterbordrand kon wit toch nog, ietwat 
fortuinlijk, winnen.  
 

 

 
Hans Greveraars – Jules Martens 0-2. 

 
Ik speelde (20-24), maar op (20-25) heb ik veel betere winstkansen, daar (25-
30) 35x33 (23-28), of (23-29) 32x23 (18x48) dreigt. Het beste is nog 35-30 A 
met b.v.(15-20) 40-35 (29x40) 35x44 (25x34). 
A 43-38 (22-28) 35-30, wat anders, (15-20) 40-35  
(29x40) 45x34 (20-24) 34-29 (25x34) 29x9 (13x4) 36-31 19-24 enz. 
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Tijdens het kerstsneldamtoernooi bij De Variant in Oudenbosch 
is aan Richard Mertens een bondsinsigne uitgereikt t.g.v. het 40-
jarig lidmaatschap van de K.N.D.B. 
Richard is sinds jaar en dag één van de steunpilaren van  
De Variant. We wensen hem nog vele jaren een goede 
gezondheid en veel damplezier! 

 
 
 
 
Mark Klaassen kwam aan het einde van 
de middag als winnaar uit de bus en 
mocht de wisselbeker mee naar huis 
nemen. 

 

 

 

 
Kerst actie RDS 
 

Om het gemis een beetje goed te 
maken van het niet kunnen 
dammen en schaken en het 
moeten uitstellen van de viering 
van het 50 jarig bestaan van RDS 
was er ook dit jaar weer voor alle 
leden een kerstpresentje met 
toepasselijk rijm.  

De foto’s geven een kleine 
impressie van onze actie. 

Uit eigen middelen en ondersteund door Jumbo, Puur Brabant  
en Ad Peerenboom planten is deze actie mogelijk gemaakt.      
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Problemen van Piet Jongeneelen 

Oud lid van “De schijf”, Roosendaal. Wit begint en wint. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oplossingen, verderop in dit blad. 
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Boomstra op jacht naar derde wereldtitel 

Als u dit blad leest is dit Wereldkampioenschap dammen al gespeeld en is  
Roel Boomstra waarschijnlijk de nieuwe wereld kampioen dammen..? 
 

 
 
Dammer Roel Boomstra gaat op jacht naar zijn derde wereldtitel. Dat gaat gebeuren in een 
tweekamp tegen vijfvoudig en regerend wereldkampioen Alexander Schwarzman. De match is 
gespeeld op de High Tech Campus in Eindhoven.  
De nieuwe wereldkampioen moet minimaal drie van de twaalf partijen winnen om de zege te mogen 
opeisen. 
De 28-jarige Boomstra heeft qua WK-matches een ijzersterk trackrecord. In de twee matches die 
hij speelde verloor de Groninger niet één keer. Zowel tegen Jan Groenendijk in 2016 als tegen 
Schwarzman bleef Boomstra ongeslagen. Voor het afschudden van de speler uit Rusland was 
twee jaar geleden wel een tiebreak nodig. 
Afgelopen zomer greep Schwarzman tijdens het WK in Tallinn de macht. Boomstra moest 
genoegen nemen met brons. En omdat Alexander Georgiev als wereldkampioen van 2020 begin 
vorig jaar het spelen van een match niet zag zitten in een coronabubbel ging dat niet door en stuit 
Boomstra nu weer op deze oude bekende. 
Als in de eerste zes potjes geen van beide een keer weet te winnen wordt een eerste tiebreak 
gespeeld om een overwinning te forceren. En als het op 20 januari nog niet klaar is dan volgt 
wederom een tiebreak met verkorte speeltijd om uiteindelijk een winnaar aan te wijzen. 
Stadjer en goede vriend Wouter Sipma en oud-topdammer Rob Clerc zijn de secondanten van 
Boomstra en steunen hem in de strijd. 
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Boeiend steekspel in eerste helft. 
WK DAMMEN, Eindhoven. 

 De eerste zes partijen van de WK-Match Alexander Schwarzman-Roel Boomstra gaven een boeiend 

beeld van de voorbereiding van beide spelers. Al maanden bereiden de spelers zich voor op de 

openingen die ze op het bord verwachten. Schwarzman is er tot nu toe in geslaagd om Boomstra te 

verrassen met onverwachte keuzes. Zo beantwoordde hij in de eerste partij 1.32-28 met 18-22, een zet 

die hij zelden speelt. Toen Boomstra koos voor de meest solide opbouw 2.37-32 12-18 3.41-37 7-12 

4.46-41 1-7 5.34-29 (waar 5.31-26 of 5.34-30 als interessanter te boek staan) volgde 5...19-23 6.28x19 

14x34 7.39x30 en daarna het oerdegelijke 7….22-27 8.31x22 17x39 9.44x33 20-24 10.30x19 13x24. Deze 

opening zou met verwisselde kleuren nog terugkeren in de derde blitzpartij van tiebreak. Ook toen 

Boomstra in de derde reguliere partij met 1.33-29 opende werd hij verrast. Meestal reageert 

Schwarzman met 17-22 en kan er een variant van de Keller-opening ontstaan. Ditmaal volgde 1...19-23 

2.35-30 14-19. Als Schwarzman zich al van deze opening bedient, zoekt hij steevast de spanning op 

met 2...20-25. Met wit opent Schwarzman tot nu al zijn partijen met 1.34-29, ook in de tiebreak. Daarop 

heeft Boomstra verschillende antwoorden beproefd, 1...20-25, 1...19-23 en 1...17-22, tot nu toe zonder 

positief resultaat, al kwam hij in de zesde matchpartij na 1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 20-25 

4.32-28 23x32 5.37x28 10-14 6.29-24 19x30 7.35x24 17-21 na een geslaagde omsingeling tot groot 

voordeel. In de derde matchpartij kon Schwarzman bogen op groot voordeel, maar tot een beslissing 

kwam het in de eerste zes partijen niet. Het reglement schrijft voor, dat er na zes remises een tiebreak 

wordt gespeeld met 3 rapidpartijen, 3 blitzpartijen en tenslotte superblitz. Bijna won Boomstra de 

eerste blitzpartij, maar na een foutje in de afwerking kon Schwarzman remise maken. In de eerste partij 

van de superblitz was het wel raak. Roel Boomstra-Alexander Schwarzman WK Match 2022, 1ste partij 

superblitz tiebreak. 1.33-29 18-22 2.31-26 19-24 3.36-31 24x33 4.38x29 20-24 5.29x20 15x24 6.34-30 

12-18 7.30x19 14x23 8.32-27 7-12 9.37-32 10-14 10.41-37 1-7 11.46-41 13-19 12.42-38 8-13 13.41- 36 

2-8 14.47-42 5-10 15.35-30 10-15 16.30-25 19-24 17.39-34 14-19 18.34-29 24x33 19.38x29 23x34 

20.40x29 19-24 21.29x20 15x24 22.45-40 9-14 23.43-38 3-9 24.49-43 13-19 25.38-33 9-13 26.43-38 4-9 

  
diagram 1 Een mooi moment. Na 27.33-28? 22x33 28.38x20 wint zwart door 19-24, 14-20!, 18-22, 8-13, 

12x45 en 16x47. 27.48-43 22-28 28.33x22 17x28 29.32x23 18x29 30.44-39 19-23 31.37-32 12-18 32.39-

33 18-22 33.27x18 23x12 34.43-39 14-19 35.32-28 16-21 36.26x17 11x22 37.28x17 12x21 38.33-28 

diagram 2 Zwart is in grote problemen, maar kan nog vechten na 38...7-12. Nu volgt een winnende 

combinatie. 38...9-14? 39.40-34! 29x40 40.50-44 40x49 41.25-20 49x23 42.20x20 Zwart geeft op. 

 

                                                                                                            Auke Scholma. 

 
                                                                                                                             adscholma@hotmail.com 
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Ronde 8 - Blunder van Alexander Schwarzman met wit. De partij is eigenlijk na de blunder15e 
zet afgelopen.  

De Blunder; wit heeft hier 15. 41-37 gespeeld?       

Boomstra aan zet vervolgt de partij dan met:  

15.  ...  14-19  16. 23x05 13-19  17. 05x17 12x41  18. 35-30 24x35  19. 29-
24 20x29  20. 34x12 08x17  21. 33-29 41-46  22. 38-32 46x34  23. 40x29… 
Mooie combinatie..! 

 
Roel Boomstra heeft gewonnen, maar er heerst toch een andere 

stemming, door de blunder heeft eigenlijk het dammen verloren. Met een schijf meer is het 
op dit niveau over.                                                             
Tiebreak Rapid ronde 1 donderdag 20-01-2022 
 
In deze eerste partij van de tiebreak kwam Schwarzman met een fraaie dam op de proppen: 
 
 
                                                                                             
Boomstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Schwarzman 
 
 
                                                                                             
Laatste zet van Boomstra was (12-17) Er volgde 27-21  (16x27)  34-29  (23x34) 
30-24  (19x30)  38-32  (27x29)  43-38  (34x32)  25x01 
Je moet het maar zien in een rapidpartij. De dam was echter redelijk duur en kon even later met 
gelijke stand door Boomstra worden afgenomen. Uiteindelijk werd het weer remise.  
Tiebreak ronde 1  Roel Boomstra            -  Alexander Schwarzman   1-1 
 
Tiebreak rapid ronde 2 donderdag 20-01-2022 
 
In een 8 om 8 stand forceerde Schwarzman de remise en na 2 rapid-partijen was de  
stand 2-2 
Tiebreak ronde 2  Roel Boomstra            -  Alexander Schwarzman   1-1 
 
Tiebreak rapid ronde 3 donderdag 20-01-2022 
 
In een 6 om 6 stand kon Schwarzman een doorbraak van Boomstra naar dam op diens korte 
vleugel niet meer voorkomen en hij gaf op. 
Tiebreak ronde 3  Roel Boomstra            -  Alexander Schwarzman   2-0 
 
Daarmee was de derde overwinning een feit en werd Roel Boomstra voor de 
derde keer in zijn damloopbaan wereldkampioen en wel na: 

https://www.facebook.com/groups/160444694428732/user/100023757482971/?__cft__%5b0%5d=AZU3vnJcSdVtnpCaz9NyPpduVqmf6uEp_RCq7DB9R7j9pOC5yD9Dm0QSkkPgCGZQItn0VgdiQK6ONp6UFa5k7JE4orTVD3Iw_ydgqt3wou_7JiGV9vIc_UoKUqvNR1x70iqUYqb8cPmwd7j4A6Lr1IJ5-EiyOM3fPYVoCrnohI8NMKEDuUF8CVl2axjg9Lyirb4&__tn__=-%5d-UK-R
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                               12 reguliere partijen 
   6  rapid partijen 
   3 blitz partijen 
   1 superblitz partij 
 
                    Totaal 22 partijen gedamd. 

 
 
 
 
 
 
 
Links de nieuwe wereld- 
kampioen Roel Boomstra 
en rechts de onttroonde: 

Alexander Schwarzman. 

 
 
 
 

 

Wereldkampioen dammen Roel Boomstra, Dammer is benoemd tot Ridder in de Orde 

van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd Roel. 

 
Groningen 
Vrijdag 11 februari 2022 om 14.30 uur heeft burgemeester Koen Schuiling een Koninklijke 

onderscheiding uitgereikt aan dammer Roel Boomstra. De uitreiking vond plaats tijdens een kleine 

bijeenkomst in de Coendersborg. 

De heer Boomstra is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Meer info? bit.ly/34Tmq1b 

https://www.facebook.com/roelboomstra.dammer/?__cft__%5b0%5d=AZWCwNdHo2cM3pYZQ3Xua8m-i8esKKaxqnzLmPDn8KeviYjf6oLy-zFOH_LBwtw27hotxK3rKHHJYsIG8Mg_3ULfyf1TyYAV3GuVMWWh7VI2q-TLiwCH9PI8KVn9OM7T0JRIuCyAlRUEnSTkqCQEVxm-&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F34Tmq1b%3Ffbclid%3DIwAR2jm6dJrXGV_7Ir5_GJ_J-r8Oi7kczF-RU75IqJ8DQycM9l4Mo4z3z2cpU&h=AT0lx3OpvWHHFGXOizLd_z2MbOEUrCdekpOio71clhIzIeggZv88SkGo-I1OukvS9K9_TBmlrBafo9cSZqT43vW-KNAcZF9yvH4sKT8bW6Bv52-iKp-K6HQGwbBuPhF3PnCy&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0KcA5LuPJ3US0vdN6iW6psHbuZe592xNpnoba0jmjwhdfVdZ0ne_-uN5auwKWlqSYjzOJgpXyEdk4BAFqy8thbMR4YdyqwPqtwSggzm9bGPjVNyesiT8Z5frGBR1p-FCTg_VKZ0afxw7Jtx8Cep2iyHZMIFqC3eNaEYxodfosdF1jzuw
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Oud Brabants Beker Kampioen Piet van Erp laat kansen liggen. 
 
Als eerste in een partij tussen Joop Achterstraat (DOG3) - Piet van Erp (RDS2) 

 
 Hier, in het eerste diagram, werd in tijdnood tot remise besloten  
in een partij tussen Joop en Piet in de afgelopen bondscompetitie. 
Piet met zwart had echter een directe fraaie winst in handen. 
Zwart speelt: 
Door: 1.  ...  26-17  2. 20x50 17-06  3. 50x17 06x42….   
Of       1.  ...  29-33  2. 38x29 04-10  3. 15x04 22-27  4. 04x31 26x15.. 
en gewonnen voor Piet. 
 
 
 
 
 

 
Deze 2e stand komt uit een partij tussen David Riupassa en Piet van Erp. 
 

 Deze partij werd gespeeld in nov. 2021 tijdens de interne competitie 
van RDS. 
David, met twee schijven voor, maakte een kapitale blunder door  
30-25? te spelen. 
 
Piet van Erp zag het niet, maar had meteen kunnen winnen door: 
. .. 23-29, 34x14, 9x20, 25x14,13-19 met rondslag en winnende stand. 
(variant op het zetje van Weiss?) 
 
 
 
 
 
 

 
In deze wedstrijd Piet van Erp- Ivar Jansen, kon Piet na het gespeelde 
. ..12-17 de volgende dam halen, en een zeker gewonnen strijd. 
20. 37-32 28x37 21. 38-32 37x28 22. 47-41 26x37 23. 41x01… 
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IN MEMORIAM 
Henk Beekman 

 

Woensdagmiddag informeerde DOG lid Arnold Beset mij over het 

overlijden van ons lid Henk Beekman, eerder deze dag. Henk is deze 

week uit het ziekenhuis gekomen met de mededeling dat hij 

uitbehandeld was. Daarna is het heel snel gegaan.  

Woensdag had Arnold contact met Henk’s vrouw Lia en maakte de 

afspraak Henk die avond te bezoeken. Dat mocht helaas niet meer 

doorgaan, die middag belde Lia hem, met de trieste mededeling dat 

Henk die ochtend overleden was. 

Henk is slechts kort lid geweest van onze vereniging. Ik denk dat hij 

desondanks toch al een prettige indruk achtergelaten heeft bij jullie, als 

mens en als dammer. Ikzelf kende Henk al een aantal jaren langer, 

omdat wij samen in het zaterdagteam van HED in de landelijke 

competitie speelden. Henk was een fijne, ongecompliceerde en ietwat 

laconieke man. Hij tobde al lang met zijn gezondheid en wist dat hij 

iets onder de leden had dat hem fataal kon worden. Hij kon daar goed 

mee omgaan. Waar hij minder goed mee kon omgaan was de invloed van zijn gezondheidsproblemen 

op zijn damspel.  

Henk heeft vroeger vaak landelijk in de hoofdklasse gedamd.  

Hoewel zijn rating niet torenhoog (in 2021, 947) was, heeft hij daar heel wat punten veroverd.  

Zijn concentratie en speelkracht waren achteruitgegaan i.v.m. zijn gezondheid, daar baalde hij van. 

Desondanks bleef Henk altijd monter, altijd in voor een praatje en natuurlijk voor een dampartij.  

Uiterst triest, dat zijn einde zo snel kwam, hoewel aan de andere kant hem hierdoor misschien veel 

lijden bespaard is gebleven. 

We zullen waardig afscheid nemen van Henk en als vereniging zijn vrouw en kinderen zoveel mogelijk 

een hart onder de riem steken. 

 

Joop Achterstraat,  

DV DOG Uden 
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Hoofdklasse 
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Eerste Klasse 

  
 

  
 

 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Brabant-Cup 4-tallen 
Hallo allemaal, 
De afgelopen 2 jaar hebben wij vanwege alle COVID-19-maatregelen geen Brabant cup kunnen 
spelen. 
Het was dit jaar wel gepland, met een eerste ronde op 11 maart, maar dat is na de herstart van 
onze competitie te kort dag. 
In overleg met Dammend Tilburg, die net als vorig jaar huisvesting geeft aan dit toernooi, hebben 
we afgesproken de eerste ronde te spelen op 22 april 2022 in restaurant Boerke Mutsaars, vijverlaan 
2, 5042 PZ Tilburg. 
Dat betekent, dat de Brabantse damverenigingen vanaf nu weer viertallen op kunnen geven. In 
vorige jaren was het gebruikelijk, om er vanuit te gaan, dat alle viertallen, die aan de Brabantse 
competitie meededen, ook aan de Brabant cup mee zouden doen, maar ik kan me voorstellen, dat 
dit voor sommige verenigingen nog te vroeg is. 
Daarom een uitnodigingsbrief aan de Brabantse verenigingen, om viertallen voor dit toernooi in te 
schrijven bij Ties Slagter ( ties.slagter@gmail.com ). Graag inschrijven voor 8 april, dan gaan we 
daarna, a.d.h.v. aantal inschrijvingen, vaststellen, of we het toernooi in één, twee of drie avonden 
gaan afwerken. In ieder geval komt er een eerste ronde op 22 april. 
Ik zie graag jullie inschrijvingen voor dit toernooi tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ties Slagter 
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Donderdag avond 17 maart, 2e ronde 

van de provinciale persoonlijke beker 

competitie in Uden.  
 

D Riupassa ( 1115 ) - F Engels ( 887 ) 2-0 

B v Hensbergen ( 928 ) - T Slagter ( 1051 ) 2-0 

P Klaassen ( 1023 ) - J Achterstraat ( 951 ) 2-0 

A Bloks ( 1031 ) - P van Poppel ( 458 ) 2-0 

E Spenrath ( 949 ) - M de Wolf ( 1014 ) 0-2 

W Beekmans ( 934 ) - R v Oosterhout ( 1129 ) 0-2 

T vd Hoek ( 1200 ) - G Hendricks ( 646 ) 2-0 

A Beset ( 832 )- J vd Hooff (1097) 0-2 

 

De 3e ronde is op 7 april in Uden: 

 

D Riupassa - A Bloks 

T vd Hoek - P Klaassen 

M de Wolf - R v Oosterhout 

J vd Hooff - B van Hensbergen 
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Nu een potje dammen, straks samen 
een wijntje drinken op het terras 

DEN BOSCH - Een potje dammen in ‘de huiskamer van de stad’. Leuk voor alle leeftijden 

en het helpt in de strijd tegen eenzaamheid. Met een beetje mazzel levert het ook een 

gezellig contact voor langere tijd op.  

Via Rene van Oosterhout,   Chris Korsten 14-03-22, 17:39 Laatste update: 15-03-22, Bron: BD 

De eenzaamheid onder veel ouderen is mede door corona flink toegenomen. Maar ook 

jongeren hebben ermee te kampen. De bedenkers van het project Doe een zet tegen 

eenzaamheid hebben dat duidelijk voor ogen. Het idee: begin met een laagdrempelig 

potje dammen, om vervolgens met je tegenstander allerlei activiteiten te ondernemen. 

Taboe 

 
De spanning stijgt met de minuut. Wereldkampioen Roel Boomstra kijkt geamuseerd mee 
 © Chris Korsten 

Eenzaamheid knaagt en bijt. Niet zelden gaat de pijn door merg en been. Diverse 

onderzoeken hebben uitgewezen dat ongeveer een op de drie Nederlanders er 

weleens mee te maken krijgt. In verschillende gradaties wel te verstaan. „Dat klopt als 

een bus”, reageert Rik Jansen. „Eenzaamheid is niet iets om je voor te schamen, 

alhoewel er bij veel mensen een taboe op rust.”  

Hij is programmamanager bij medeorganisator More2Win uit Eindhoven. „Sociale 

bewogenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Sport omvat veel méér dan alleen 

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/nu-een-potje-dammen-straks-samen-een-wijntje-drinken-op-het-terras-br~ad99bfaf/213819452/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/nu-een-potje-dammen-straks-samen-een-wijntje-drinken-op-het-terras-br~ad99bfaf/213819452/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/nu-een-potje-dammen-straks-samen-een-wijntje-drinken-op-het-terras-br~ad99bfaf/213819452/
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wereldrecords en gouden medailles. Juist buiten de muren van het stadion valt een 

wereld te winnen. Onze missie is om de maatschappelijke impact via sport te 

vergroten. Als je een scherp oog hebt voor mens en milieu ontstaan er vanzelf meer 

winnaars.” 

Vijf steden 

De aanleiding van de lancering van het project is het WK Dammen dat in januari 

plaatsvond op de High Tech Campus in Eindhoven. Het WK, dat in organisatorische 

handen was van samenwerkingspartner Touché Sportmarketing, bood en passant een 

podium aan een initiatief om het probleem van eenzaamheid bij de horens te nemen.  

De bedoeling is om minimaal vijf weken met elkaar in 
contact te blijven. Behalve Den Bosch richten we dit 
onze pijlen óók op Tilburg, Eindhoven, Helmond en 
Breda 
Rik Jansen 

Jansen weer: „Deze happening zou je dus kunnen beschouwen als een side-event van 

het WK, maar dan na afloop. Behalve Den Bosch richten we dit onze pijlen óók op 

Tilburg, Eindhoven, Helmond en Breda. Het uitrollen van dit project gebeurt in deze vijf 

steden op vergelijkbare wijze. Overal maken we een start in de bibliotheek, zeg maar 

de ‘huiskamer’ van de stad.” 

In Huis73 schoven zondagmiddag twintig deelnemers aan. De organisatie had vooraf 

koppels geformeerd, voornamelijk op basis van gemeenschappelijke interesses. In een 

aantal gevallen bestaat een koppel uit een oudere en een jongere, om op die manier 

twee generaties samen te brengen.  

„Vandaag leren de koppels elkaar kennen middels een laagdrempelig potje dammen. 

Het is de bedoeling om de komende vijf weken met elkaar in contact te blijven. 

Minimaal een half uur per week, liefst langer. De activiteiten kunnen heel gevarieerd 

zijn. Van koffiedrinken en puzzelen tot wandelen en shoppen. Na die vijf weken willen 

we de deelnemers een korte vragenlijst voorleggen, met als doel inzicht te verkrijgen in 

de effectiviteit van dit project”, vervolgt Jansen. 
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Slaan is verplicht 

Onder de aanwezigen bevindt zich naast KNDB-voorzitter Frans de Jonge eveneens 

Roel Boomstra (29), de drievoudig wereldkampioen dammen. De Groninger, die in 

Eindhoven Alexander Scharzman op de knieën kreeg, is bereid gevonden om het 

aanzetje te geven.  Met behulp van een groot demonstratiebord, dat beschikbaar is 

gesteld door de medeorganiserende Bossche damvereniging Heijmans Excelsior, legt 

hij eerst de belangrijkste spelregels uit. „Kijk, meerslag gaat altijd vóór damslag. Maar 

een dam is in principe héél sterk, die mag zo ver als-ie kan over het bord wandelen. En 

slaan is verplicht! Ik heb nog een tactische tip: zorg dat je schijven -nee het zijn geen 

stenen- naar het centrum worden gedirigeerd zodat ze optimaal met elkaar kunnen 

samenwerken.” 

Wethouder Huib van Olden wil ook nog wat kwijt: „Dammen kun je natuurlijk ook tegen 
een computer doen. Helaas zegt een computer niks terug. Dit is toch vele malen 
leuker? Ik ben een groot voorstander om dit soort activiteiten vaker in te zetten tegen 
de eenzaamheid. Ik hecht bovendien waarde aan het vroegtijdig signaleren van diverse 
sociaal-maatschappelijke problemen.” 

Hierna worden de mouwen opgestroopt en ontspint zich de strijd op de honderd velden. 

Annemarie Schellekens (50) zit tegenover Rick Kock (29). „Soms wil ik iemand zien, 

maar dan kan het gebeuren dat ik bot vang. Doordat tegenwoordig veel mensen een 

druk leven hebben, is ontmoeting geen vanzelfsprekendheid meer”, geeft Schellekens 

prijs. Anne Bossink (29) en Tineke Peters (81) zijn ook aan elkaar gekoppeld. „Ik ben 

weliswaar alleen, écht eenzaam kan ik mezelf niet noemen. Ik ben nu vooral benieuwd 

naar het vervolg na deze kennismaking. Ja, ik zie mezelf samen met Anne wel een 

glaasje wijn drinken op een terras”, aldus Peters. 

 

Afgelopen weekend was het dan zover! De kick off van het WK Dammen-side event programma ‘Doe 

een zet tegen eenzaamheid’. In de bibliotheken in Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Breda en Tilburg 

hebben de koppels elkaar voor de eerste keer ontmoet. Het was een leuke en open sfeer, er werd 

volop gedamd en met elkaar gepraat. Het programma loopt de komende 5 weken en wij zullen jullie 

ook op de hoogte brengen van de resultaten. 
  
Via de volgende link is een aftermovie uit Den Bosch te downloaden met wereldkampioen Roel 

Boomstra en wethouder Huib van Olden: https://we.tl/t-yLg7qZyp9X 

En hier zijn foto’s te vinden van de kick-off in Tilburg met TeamNL dammer Jan 

Groenendijk: https://we.tl/t-LujCU3pwD7 
  
Wees vrij om deze zelf te delen en in te zetten. Bij gebruik van de foto’s het verzoek om de naam van 

de fotograaf te vermelden: Thomas Bakker. 
Op naar een mooie periode waarin de koppels vaker contact hebben samen! 

 

https://we.tl/t-yLg7qZyp9X
https://we.tl/t-LujCU3pwD7
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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  

 

 

mailto:yuriy_lagoda@yahoo.com
mailto:secretaris@damateurs.nl
mailto:secretaris@dammendtilburg.nl
mailto:hheijden@gmail.com
mailto:j.martens03@chello.nl
mailto:rene.van.oosterhout@ziggo.nl
mailto:nico.grubben@home.nl
mailto:dammendongen@hotmail.com
mailto:mjcvanberlo@onsbrabantnet.nl
tel:0031413322598
mailto:tiencee@home.nl
mailto:ad.vervoort@home.nl
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Oplossing Diagrammen Brabantse (Partij)-Problematiek. 
 

Dia. 1   
1. 34-30 35x24  2. 29x09 18x38  3. 09x18 12x32  4. 21x01 32x21  5. 26x28 36x27  6. 28-22 27x18  
7. 01x47..  
Dia. 2   
1. 45-40 36x27  2. 49-43 38x49  3. 40-35 49x40  4. 35x31 40x12  5. 16-11 07x16  6. 31-27 32x21  
7. 26x08 16-21  8. 08-02 21-26  9. 48-42 26-31 10. 02-13 31-36 11. 42-37 01-07 12. 13-02 07-12 
13. 02-11 12-18 14. 11-28.. 
Dia. 3  

1. 36-31 27x36  2. 47-41 36x47  3. 34-30 23x32  4. 16-11 47x29  5. 11x02 24x35  6. 02x25 35-40  7. 25-39 
40-45  8. 39-50... 

Dia. 4  

1. 27-21 16x49  2. 50-44 23x41  3. 39-34 49x24  4. 34x03 26x37  5. 03x47 …. 
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Open Sneldamkampioenschap UPDB 2022 
 
Damvrienden, 
Op zaterdag 23 april 2022 wordt het jaarlijkse denksportevenement Hilversum Denkt gehouden. 
‘Hilversum denkt’ is een initiatief van de denksportverenigingen uit Hilversum en de gemeente Hilversum. 
Er wordt gestreden worden om de ‘Hilversum denkt’ trofeeën voor dammen en go. Ook zal er voor het 
winkelend publiek de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan een schaaksimultaan van Internationaal 
Meester Hans Böhm. 
Naast deze schaaksimultaan zal dit jaar een damsimultaan en uitleg gegeven worden door Ester van 
Muijen. Beide evenementen zullen plaats vinden op de Kerkstraat. 
Het damtoernooi is traditioneel het Open Sneldamkampioenschap van de UPDB. Het staat open voor alle 
leden van de KNDB. Uitsluitend deelnemers die lid zijn van een UPDB‐vereniging kunnen zich via dit 
toernooi plaatsen voor het Sneldamkampioenschap van Nederland, te houden op zaterdag 11 juni a.s. 
Aanvang is 10:00 uur, u dient om 9:45 uur aanwezig te zijn. De prijsuitreiking is om 16:30 uur in restaurant 
Roast 
Om 12:30 uur is er een lunch die gezamenlijk met alle denksporters zal worden gebruikt bij Roast. 
Het speeltempo is per partij 5 minuten plus 5 seconden per zet. Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers 

systeem. Dammers kunnen zich inschrijven in de hoofd‐, eerste‐, tweede klasse of de damesgroep. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 10,‐ per persoon, de lunch daarbij inbegrepen. Voor elke groep zijn maximaal 3 
prijzen beschikbaar. De wedstrijdleider behoudt het recht om bij onvoldoende inschrijvingen klassen samen 
te voegen. 
Het maximum aantal deelnemers is 60, schrijf dus tijdig in! 
Plaatsing voor het NK Sneldammen: 
A – categorie/hoofdklasse: de hoogst eindigende speler met rating boven de 1100 
B – categorie: de hoogst eindigende speler met een rating tussen de 900 – 1099 in de hoofdklasse en de 
hoogst eindigende speler met een rating tussen de 900 – 1099 in de eerste klasse 
C – categorie: De twee hoogst eindigende spelers met een rating van 899 of lager. 
De locatie is in het centrum van Hilversum. Het sneldamtoernooi wordt in een partytent gespeeld op de 
Kerkbrink. 

De Kerkbrink ligt op loopafstand van het NS‐station. 
Als u met de auto komt:  
Mogelijkheid tot (betaald) parkeren is in parkeergarage Gooische Brink, Brinkweg 1. Gratis 
parkeren kan langs de Schuttersweg, ongeveer 1 km lopen vanaf het centrum. 
 
Inschrijven bij Erik Maijenburg uiterlijk 20 april 2022: 
Voorkeur per mail: erikupdb@gmail.com 

telefonisch 06‐18549736 
 

 
                   

 
 
 
De KNDB damkalender van seizoen 21-22 wordt in deze coronatijd 
zo veel mogelijk bijgewerkt… 
Klik op: https://www.kndb.nl/damkalender/# 

 
KNDB damkalender 2022/2023 Kampen,                                                           22 maart 2022 
 
Beste secretaris, beste regionale coördinator, 
 
De damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) voor het seizoen 2022/2023 is 
bekend. Het heeft dit jaar wat langer geduurd dan normaal, vanwege het samenvallen van erg veel 
toernooien in het najaar van 2022. Er zijn lastige keuzes gemaakt, maar we denken dat de huidige 

https://www.kndb.nl/damkalender/
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samenstelling het meest rechtdoet aan de diverse belangen. 
Nationale Competitie 
De Nationale Competitie vindt het seizoen 2022/2023 nog plaats in groepen van 12 teams, voor 
zover mogelijk. In elk geval in de ereklasse, hoofdklasse en 1e  
klasse zal dit het geval zijn. Voor het komende 
seizoen is besloten om naast de tweede klasse ook de eerste klasse in achttallen te laten 
plaatsvinden. De hoofdklasse en ereklasse blijven in tientallen. 
Op 29 oktober valt de dag van de Nationale Competitie tegelijk met de eerste zaterdag van het WK 
jeugd in Turkije. Hiervoor is bewust gekozen, aangezien ook 22 oktober (dam week Hijken) en 5 
november (nog steeds het WK jeugd) bezet zijn. Het alternatief om een lange periode geen Nationale 
Competitie te laten plaatsvinden vinden wij als bestuur een groter nadeel dan het samenvallen van 
een ronde uit de Nationale Competitie met het WK jeugd. Zodra het rooster bekend is, gaat de 
wedstrijdleiding actief met betrokken verenigingen op zoek naar een oplossing die past bij de 
uitdaging, in de vorm van maatwerk. Bij het indienen van de basisteams geldt alvast het verzoek om 
aan te geven als je op deze 29 oktober verwacht in moeilijkheden te komen vanwege het WK jeugd. 
Nederlands kampioenschap 
Er wordt nog de laatste hand gelegd aan het Nederlands kampioenschap in 2022 en 2023. Zodra we 
hierover meer informatie hebben, informeren wij de verenigingen direct. 
Adviesdatum regionale voorrondes NK snel dammen 
We hebben zaterdag 29 april vrijgehouden voor de regionale en provinciale bonden om op deze dag 
hun kampioenschap snel dammen te organiseren. 
 
Met vriendelijke groeten, Michel Stempher en Eduard Autar 
KNDB-bestuursleden Wedstrijdzaken 
wedstrijden@kndb.nl (Michel) international@kndb.nl (Eduard) 
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