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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.  

mailto:wiebe.cnossen@gmail.com
mailto:ties.slagter@gmail.com
mailto:wiebe.cnossen@gmail.com
mailto:webmaster@pndb.nl
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 + teru0Noord-Brabant                    P.N.D.B.  Opgericht 18-06-1922 

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

INHOUD o.a. 
 
  Inhoudsopgave  +  van de redactie    
  Van de voorzitter  
  Partij Problematiek 
  Ton Sprangers met pensioen 
  Mooi slagwerk       

Fragment EAD 
  Jubilarissen EAD 
  IN MEMORIAM  Lous van den Oetelaar 
  RDS viert 50 jaar bestaan, met dam simultaan tegen Jan Groenendijk 
  KNDB, WEER 15 JAAR KONINKLIJK  
  PNDB,  Agenda ALV 10 september 

  Dammen in Brabant 
  Reacties, correcties 

  KNDB, Dumpstore Toernooibase   
  Adressen secretarissen verenigingen  
  Oplossingen 
   
   
-------------------------------------------------------------------------- 

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
moet UITERLIJK  1 dec. 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                                  Sept 2022                                         
 

 
Evenals vorig jaar hebben we weer een late Algemene ledenvergadering en wel op 10 september 
in de Hoeksteen in Eindhoven met Brainsport als gastheer. Bij het schrijven van mijn voorwoord heb 
ik geen rekening gehouden met de datum waarop het septembernummer uit zal komen.  
Henk van der Heijden zal afhankelijk van de hoeveelheid copy hierbij zijn eigen afweging maken. 
 
Het is best mogelijk dat een aantal zaken van mijn voorwoord dan achterhaald zijn. 
Hoewel corona niet verdwenen is (de Nijmegen Open is daar het bewijs van met o.a. jullie voorzitter 
als eerste slachtoffer, gevolgd door vele anderen) ga ik ervan uit dat we dit seizoen eindelijk weer 
eens een competitiejaar kunnen draaien zoals we gewend waren. 
 
Ties heeft de uitnodiging voor het persoonlijk Brabants kampioenschap inmiddels verstuurd en 
hoopt op een ruime deelname. De startdatum is 24 september. 
De Brabantse kampioenschappen zullen m.i.v. het komende seizoen onder een andere speelduur 
gehouden worden. De 80+1 heeft plaats gemaakt voor de 50+1. Een aantal dammers vond twee 
lange partijen op één dag ook wel erg veel van het goede. 
Op de ALV zal Ties zijn plannen verder ontvouwen. 
 
Wat zeker op de ALV op de agenda staat is de zorgelijke ontwikkeling van het ledental. De 
vergrijzing neemt toe en aanwas van jeugd stokt. 
Joop en Wiebe zullen een plan presenteren als discussiestuk. Het is klip en klaar dat er op dat vlak 
stappen gezet dienen te worden om de neergaande lijn om te buigen. Als provincie moeten we onze 
verantwoordelijkheid nemen en dat betekent dat we van de aangesloten clubs mogen verwachten 
dat de bereidheid er is om daaraan mee te werken. De aangesloten verenigingen vormen immers 
de PNDB. Niets doen is niet langer een optie. Als we onze leden en in het bijzonder onze besturen 
de vraag zouden stellen: zou je het erg vinden dat jouw club binnen afzienbare tijd ophoudt te 
bestaan, dan kan ik het antwoord wel raden. Welnu, als we dat niet willen is het moment daar om 
ook daadwerkelijk actie te ondernemen. 
 
Met de vakantie achter ons hoop en wens ik dat ondanks de zorgen welke ik heb beschreven we er 
een mooi competitiejaar van gaan maken. 
 
 
 
Martien van Erp.  
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 (Partij) Problematiek  (Henk van der Heijden)                     Brabantse problemen 

        
  11x11 H Verhezen 1941       9x10 J vd Kollenburg 1964         13x13 Alf. Berens 1964    

  Dia.1                   Dia. 2,            Dia 3,      
                                       

                    .   
                       9x9 Henk vd Heijden, 2022       HM Roos 1964                     

                          Dia.4                                 Dia.5  
 
Oplossingen verderop in dit blad. 

 

Ton Sprangers gaat met pensioen.                                                                           
(bron: weekblad Gilze & Rijen) 

”School is voor mij altijd een tweede thuis geweest” 
Ton Sprangers stapt uit het warme bad. 

 

Hij kwam als docent, werd coördinator buitenschoolse activiteiten en 

vervolgens roostermaker. Daarna werd Ton schoolleider en 

deelschooldirecteur. Tenslotte landde hij via het coördinatorschap 

bovenbouw weer op zijn oorspronkelijke plek, die van docent. Ton 

Sprangers kent de school van haver tot gort. Maar nu verlaat hij het 

Cambreur …. definitief?  



  

- 6 - 

 

Veelzijdiger vind je ze niet, onderwijsdieren als Ton Sprangers. Hij heeft aan alle facetten van het 

onderwijs geroken en eet, drinkt en ademt onderwijs. “Ik bewaar alles van school, alle agenda’s, 

kaartjes, speeches, noem maar op.” 

Je zou bijna zeggen dat Ton getrouwd was met de school. Zoals gezegd heeft hij heel veel facetten 

ervan ervaren. Hij werd deelschooldirecteur, maar heeft nooit moeite gehad met het afstand 

nemen van functies en geniet nog steeds van het lesgeven. Momenteel werkt hij zelfs weer op 

twee scholen, omdat het Jeroen Boschcollege om een wiskundedocent verlegen zat. Hij is in de 42 

jaren van zijn carrière nooit ziek genoeg geweest om meer dan een enkele dag thuis te blijven. 

Ton heeft voor zijn afscheid – in Den Hamse Bok - veel oud-collega’s uit 1980 uitgenodigd en 

verheugt zich erop hen weer te zien. Het afscheid is wat gemakkelijker, omdat er de laatste jaren 

veel nieuwe collega’s zijn gekomen die met vers elan aan het bouwen zijn aan hún Cambreur 

College. Maar hij is nog niet uitgekeken op de school. “Als ze omhoog zitten, mogen ze me 

bellen.” 

 

 

Mooi Slagwerk.        Veel plezier Arno Bloks. 
  

    
                    Wit speelt en wint.    Wit speelt en wint. 

 

                  
        Wit speelt en wint na 21-27.  Wit speelt en wint. 
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Wit speelt en wint.     Wit forceert winst. 

 

 

 HED Zomertoernooi “DAMMEN Hintham rapid” woensdag 10 aug 2022. 

Uitslag: 

 

 
     Winnaar, Frank Teer 
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KNDB 

 
                                                                       Piet Bouma. 
=============================================================== 
Op toernooibase kun je ook veel boeken/tijdschriften inkijken, zoals Het Brabants 
Damnieuws vanaf 1974… 
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KNDB                                   Foto: Kees Binnenkade (rechts) en Frans de Jonge (links) 

  

KNDB tot in 2038 nog steeds “Koninklijk”. 
De KNDB mag weer 15 jaar het predicaat “Koninklijk” voeren. De kersverse voor 3 jaar door de Bondsraad 

herbenoemde voorzitter, Frans de Jonge, vernam dit afgelopen donderdag op het kantoor van Notariaat 

Boom Voorschoten. Hij was hier om de gewijzigde statuten van de KNDB te ondertekenen. Deze wijziging 

was noodzakelijk vanwege diverse wet- en regelgeving. Waarnemend Notaris en oud-clubgenoot bij KDC in 

Katwijk, Kees Binnenkade, kon dit heugelijke nieuws overbrengen: “Koning Willem-Alexander heeft geen 

bezwaar heeft tegen bestendiging van dit predicaat tot 25 februari 2038.” Het symboliseert het respect, de 

waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover onze dambond. We mogen als dambond trots zijn 

op dit predicaat! 

 

 
 
  

       

 
 

 

https://www.facebook.com/kndbofficial/?__cft__%5b0%5d=AZUXhmgBlJDJl9S1T5mJgI504idcLJ_pgLFQoORvE-rPqb_ajEtDL-VVwZbG-yPjoICm1QLd_6jaURZIn44M1Dl9oJpUuVFgE6R7osrH0S2kE6gt_o5qt1En64-annALBf-dwD142m5zlxjl0tcQpDvqX66pD3ycQmlmMtl_ZfQrHmy_0NxTTYajSUtepcH5-nCAdAjLF0tcse3IEwVcYhzX&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Jubilarissen EAD. 
Tijdens de jaarvergadering werden 2 EAD’ers gehuldigd vanwege een jubileum. 
Voor Hans Berkers omdat hij 60 jaar lid is van de KNDB en voor Martien Madou 
vanwege 50 jaar. Helaas was Hans Berkers niet aanwezig. 
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De Problemist 

 
 

 

Schaken en dammen zijn hersengym:             

‘Het heeft me geholpen in de gemeenteraad’           

     Bron: Eindhovens dagblad. 

SINT-OEDENRODE - Piet van Erp dacht dat hij goed kon dammen, maar na twee 

partijtjes bij de Rooise Dam- en Schaakvereniging zag hij dat anders. Vijftig jaar 

later beleeft hij samen met Martien van Berkel, Wim van der Heijden en zijn broer 

Martien nog altijd plezier aan hun denksport. 

Dammen en schaken zijn verschillende denksporten, maar hebben allebei met 
strategisch inzicht te maken. Al denken schakers een aantal zetten vooruit, tijdens het 
spel kunnen ze nog variaties aanbrengen. Dammers bouwen vooraf stellingen en 
combinaties op.  

Dammer Piet van Erp geeft een voorbeeld. ,,Ik geef een steen weg en nog een, sla 

vervolgens zelf drie stenen van m’n tegenstander en forceer een dam.” 

Bij de broers Van Erp lag thuis het damspel op tafel en bakker Piet van Hoof zag dat. 

Hij triggerde hen in 1971 om lid te worden van de nieuw op te richten dam- en 

schaakclub. Piet van Erp: ,,Ik dacht dat ik goed kon dammen, maar na twee partijtjes 

zag ik dat anders. Ik kocht een beginnersboek en bedacht nieuwe strategieën tijdens 
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het koe melken. Want dammen is ook psychologie: ontdek de zwakke punten van je 

tegenstander.” 

Externe wedstrijden in de regio Brabant gaven de vereniging een boost en krikten het 

niveau omhoog. Voorzitter René Dekkers: ,,Wij combineren dammen en schaken in 

één club en spelen wekelijks interne wedstrijden. Dat is onze kracht.” 

Speelbord mistig door sigarenwalm 

Wim van der Heijden leerde het schaakspel al op de lagere school. Zijn inspiratiebron 

was de legendarische schaker Bobby Fischer. ,,Hij versloeg in 1972 de Russische 

wereldkampioen Boris Spasski. Op mijn 16de kwam ik bij de club. In mijn ogen 

speelden er alleen oude mannen, de speelborden waren mistig door sigaren- en 

sigarettenwalm. Maar ik leerde van die ‘oude’ mannen dat schaken hersengymnastiek 

is, een spel van aanvallen en verdedigen. Zeer inspannend en toch geeft een vier uur 

durende partij ontspanning.’’ 

Dekkers is al veertig jaar verknocht aan het schaakspel. ,,Het analyseren van 

opstellingen vraagt inzicht, óók in de speelwijze van de tegenstander. Schaken 

betekent: breed- en vooruitdenken en consequenties overzien. En dat heeft me 

geholpen tijdens mijn politieke jaren in de gemeenteraad. Ik kon vrij goed inschatten of 

en welk voorstel de raad goedkeurde.’’ 

Tegen 35 dammers en tegen 25 schakers 

De Rooise Dam- en Schaakvereniging viert haar vijftigjarig jubileum op 3 september 

met twee simultane wedstrijden. Internationaal topper Jan Groenendijk neemt het op 

tegen 35 dammers. Schaakgrootheid Twan Burg speelt tegen 25 schakers. 

,,Bij mooi weer spelen we buiten op het terras van het vernieuwde café Dommelzicht”, 

zegt Dekkers. ,,Tussen een kring van tafels lopen de grootmeesters langs schaak- en 

damborden. In een oogwenk beoordelen deze meesters stellingen en zetten waarover 

wij een kwartier nadenken. Ook voor publiek is dit interessant. We hopen dat dit nieuwe 

leden oplevert. Dat ze kiezen voor een zichtbare tegenstander in plaats van te dammen 

of schaken via de computer.” 

,,Ook zwakkere spelers zijn welkom. Ze krijgen alle aandacht om te kunnen groeien. Of 

clubleden kunnen winnen van de grootmeesters? We zijn al blij als er iemand remise 

speelt.’’ 
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Dat lukte Martien van Erp tijdens de vorige simultaanwedstrijd in 2016 tegen 

wereldkampioen dammen Roel Boomstra. ,,In een groep ben je tegen een 

grootmeester nooit kansloos”, weet Van Erp. ,,Je moet het gewoon niet snel opgeven; 

ook een kampioen kan een steekje laten vallen.” 

 

 

Het dam- en schaaksimultaan 

toernooi op 3 september vindt 

plaats vanaf 13.00 uur bij café 

Dommelzicht.    
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Medailleregen voor Nederland op het EJK 2022 

 
Op het recentelijk in Turkije gehouden Europees Kampioenschap (EJK 2022) heeft 
Nederland twee nieuwe Europese Kampioenen bij! 
 
 

 

IN MEMORIAM 

LOUS van den OETELAAR 

 
 
 
Lous is 82 jaar geworden. 
 
Lous was vanaf 1 augustus 1978 lid van 
D’Amateurs, waar zijn broers Tiny en 
Giel al speelden. Daarvoor speelde hij 
bij De Vrolijke Schuivers in Schijndel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 1987 werd Lous clubkampioen. In 2001 en 2002 werd hij kampioen van de B-poule. In 
2014 werd hij kampioen van de Extra competitie. In 1993 en in 1994 schopte Lous het al tot een 
finaleplaats voor het bekerkampioenschap, maar pas in 2016 wist hij het bekerkampioenschap op 
zijn naam te schrijven. 
Het kampioenschap van de Extra competitie in 2014 typeerde Lous. Hij was een dammer die de 
eigen clubavonden belangrijk vond. Hij speelde alleen voor het bondsteam als dat nodig was. 
Omdat hij vrijwel altijd aanwezig was had hij de gelegenheid om veel extra partijen te spelen. 
Hierdoor speelde hij elk seizoen veel partijen die niet meetelden voor de formele competities, 
maar wel kans gaven op een extra kampioenschap. 
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Lous behoorde niet tot de topspelers van de club maar was wel een geduchte tegenstander. Niet 
één van de sterkere spelers zou vooraf denken een partij tegen Lous te gaan winnen. Want Lous 
kon erg taai spelen en een onverwachte remise uit het vuur slepen. Wat wel bij voorbaat 
vaststond; een partij spelen tegen Lous betekende een gezellige avond waarbij op het bord op 
een sportieve wijze hard werd gestreden voor de punten en er daarnaast ruimte was voor 
gezelligheid en een grapje tussendoor. Waarbij voor Lous de gezelligheid voorop stond en de 
punten op de tweede plaats kwamen. Trof hij een speler die zich niet sportief gedroeg, dan was 
Lous in staat om te zeggen: “Als het zo moet dan mag je de partij wel winnen’. 
Ook bij sociale bijeenkomsten is Lous altijd graag aanwezig geweest. Samen met Anja was hij een 
geduchte tegenstander als er een quizavondje werd gehouden. Maar ook kaarten en spelletjes 
waren hem niet vreemd. 
Een anekdote: 
De klok was niet het sterkste punt van Lous. Tijdens een toernooi bij Heijmans in Rosmalen 
speelde Lous een partij in hevige tijdnood voor hemzelf en zijn tegenstander. Zijn tegenstander 
sloeg per ongeluk met een schijf van Lous een eigen schijf van het bord. Waardoor Lous meteen 
gewonnen stond. Maar Lous deed niet onder. Zonder na te denken sloeg hij op zijn beurt met een 
schijf van zijn tegenstander een eigen schijf van het bord. De stand was weer gelijk. 
 
We zullen Lous enorm gaan missen. 
 
 
Peter van Rijsbergen 
Voorzitter D’Amateurs. 

 

 

 

 

 

 

J A A R V E R G A D E R I N G  P.N.D.B. 
 

Het bestuur van de P.N.D.B. nodigt U van harte uit voor de 

jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, welke dit jaar op ZATERDAG 

10-09-2022 gehouden zal worden in:  

Dam lokaal van Brainsport, de Hoeksteen,  

Gerretsonlaan 1a, Eindhoven. 

 
 

Aanvang: 10.00 uur precies.  

 

Iedere damclub, die lid is van de P.N.D.B., wordt verzocht deel te nemen aan 
deze vergadering  door het zenden van tenminste één afgevaardigde. 
 

Als een vereniging onverhoopt niet aanwezig kan zijn, zou een 

afmelding fijn zijn.   
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AGENDA: 
1. Opening  
2. Overledenen 2021/2022 gedenken 
3. Huldiging voor geleverde prestaties in seizoen ‘21-‘22 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B.                                        

d.d. 11-9-2021 (bijgesloten) 
6. Jaarverslag van de secretaris over 2021/2022  
7. Financieel verslag van de penningmeester over 2021 en de begroting voor 

het jaar 2022  
8. Verslag kascontrole commissie.  (RDS + Dammend Tilburg + HED) 
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie  
10. KNDB nieuws 
11. Wedstrijdzaken  

Brabants Kampioenschap spelen met een speelduur van 50+1. We kunnen 
daardoor in de meest geschikte locatie, HED clublokaal de Biechten te 
Hintham, spelen!  

12. Verslag jeugd 
13. Brabants Damnieuws 
14. Bestuursverkiezing *    

Wiebe Cnossen en Joop Achterstraat zijn aftredend en *herkiesbaar  
15. Rondvraag en sluiting 

       
 * Eventuele (tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie dienen tenminste 

acht dagen vóór deze Jaarvergadering bij de secretaris van het bestuur te 

worden gemeld, overeenkomstig artikel 11.1 van het Huishoudelijk 

Reglement.          

Henk van der Heijden,  

secretaris PNDB. 
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Reacties, correcties & wat nog meer aan de orde was. 
BDN Juni nummer.   
 
Dag Henk, 
Een mooi juni nummer maar ik heb je toch betrapt op een missertje!! 
Je hebt de uitslag RDS2-DOG2 in dit nummer 
opgenomen maar in de standenlijst helaas niet 
verwerkt. 
Graag in het volgende nummer rechtzetten. 
Met vriendelijke groet, 
Martien van Erp 

                                             Bij deze: 
   
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Henk, 
Juni ziet er weer goed uit, ik mis wel het NK sneldammen van 11 juni in Apeldoorn waar 
Ik Nederlands kampioen ben geworden in de ratingklasse tot 900. 
Groetjes, 
Simon Rompa 
 
Ook hier, bij deze: 
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De zomertoernooien 
(bron: EAD damnieuws) 

 
Deze zomer werd er weer volop gedamd. Hieronder vindt u van de belangrijkste toernooien de 
top-drie. 
 
FMJD Worldcup – Heerhugowaard Open 16-23 juli   (83 deelnemers) 
 

Pl Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Wpl   

                      

1   Alexander Shvartsman  GMI  2406   Alg       9  4  5  0  13  95   

2   Roel Boomstra  GMI  2435   Alg       9  4  5  0  13  94   

3   Thomy Lucien Mbongo  MI  2271   Alg       9  4  5  0  13  90   

 
 
Nijmegen Open 24-30 juli (82 deelnemers) 
 

Pl Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Wp  SB 

                      

1   Artem Ivanov  GMI  2370   Alg       10  5  5  0  15  130  190 

2   Johan Krajenbrink  GMI  2333   Alg       10  5  5  0  15  126  183 

3   Bart Terwel    2263   Alg       10  5  5  0  15  122  172 

 
Brunssum Open 05-13 augustus (66 deelnemers) 
 

Pl Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Wp  SB 

                      

1   Aleksej Domchev  GMI  2303   H       9  6  3  0  15  106  173 

2   Michel Stempher  MI  2267   H       9  7  1  1  15  104  164 

3   Ron Heusdens  GMI  2322   H       9  5  4  0  14  109  165 

 
Hoogeveen 15-20 augustus (136 deelnemers)  

 
Pl Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Trati Erati 

                     

1   Alexander Shvartsman  GMI  2406 Alg       8  5  3  0  13    2188.25     2406   

2   Aleksej Domchev  GMI  2303 Alg       8  4  4  0  12    2198.12     2303   

3   Guntis Valneris  GMI  2385 Alg       8  4  4  0  12    2189.38     2385  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=23&Nr=2245&Id=44821&sortbui=1&rattab=r113
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=23&Nr=3196&Id=44821&sortbui=1&rattab=r113
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=23&Nr=3590&Id=44821&sortbui=1&rattab=r113
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=23&Nr=6191&Id=45043&sortbui=1&rattab=r113&rattabe=se023
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=23&Nr=2238&Id=45043&sortbui=1&rattab=r113&rattabe=se023
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=23&Nr=2836&Id=45043&sortbui=1&rattab=r113&rattabe=se023
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=1&se=23&Nr=3643&Id=45052&sortbui=1&rattab=r113&rattabe=se023
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=1&se=23&Nr=3721&Id=45052&sortbui=1&rattab=r113&rattabe=se023
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=1&se=23&Nr=2893&Id=45052&sortbui=1&rattab=r113&rattabe=se023
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=23&Nr=2245&Id=45051&sortbui=1&rattab=r113
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=23&Nr=3643&Id=45051&sortbui=1&rattab=r113
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=23&se=23&Nr=522&Id=45051&sortbui=1&rattab=r113
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Damvereniging De Variant 
                                                                                            Martin de Wolf - Daniel Rouget (F) (2-0)  
 
Zwart koos in de opening al snel voor de aanval.  
In de diagramstand is Martin inmiddels twee keer achter 
de schijf op veld 29 gelopen, maar loopt het risico om 
op zijn lange vleugel vast gespeeld te worden. Martin 
ziet echter een sluwe dam zet. Hij speelt eerst 43-39, 
waarna zwart met (19-23), 28x19 en (14x23) nog meer 
druk op de stand van wit wil zetten. Martin had hierin 
voorzien en speelde 38-33 (29x38), 42x33, om daarna 
met 31-26 de stand los te kunnen krijgen. Zwart wil dit 
uiteraard verhinderen en speelt zodoende (21-26). Nu 
haalt Martin dam met 33-28 (26x37), 28x19 (37x28), 19-
14 (10x19), 39-33 (28x39), 40-34 (39x30) en 25x2. 
Zwart neemt de dam direct af met (11-17) en (12-17), 
waarna wit een schijf voor staat en de stand naar winst 
kan afwikkelen. 
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Dammen in Brabant 2 ALV 10-09-2022  
 
1. Conclusies   

1. De damsport vergrijst, en ondanks lokale initiatieven van een aantal clubs vindt onvoldoende verjonging plaats. 
Het ledental loopt terug tot een dusdanig kritisch aantal, dat organisatie van kampioenschappen en competities in 
toenemende mate moeilijk wordt. (zie 2. Aanleiding)  

2. De PNDB bestaat in 2022 100 jaar. Het is een mooi startpunt voor een structurele aanpak van het  probleem van 
ledenaantallen en vergrijzing. Speerpunt van de aanpak is het jeugd- c.q. school dammen, maar er wordt ook 
gekeken naar andere doelgroepen. (zie 3. Jubileum)  

3. De PNDB formuleert een kortetermijndoelstelling (100 deelnemers bij schooldammen) en een lange 
termijndoelstelling (permanente verhoging van het ledental met 100, vorming nieuwe clubs, en  een structurele 
aanpak die leidt tot blijvende toestroom van leden). Doelstelling is het creëren  van nieuw elan, waarbij ook 
aangesloten moet worden bij lokale activiteiten op clubniveau. (zie 4.  Doelstelling)  

4. Voor een structurele aanpak is een goede onderliggende structuur nodig. Gedacht wordt aan een  stuurgroep 
(centrale aansturing), (school)damcommissies (lokale aansturing), begeleidersgroepen  (training jeugd- en 
schooldammers) en vrijwilligersgroepen (o.a. begeleiding en vervoer naar toernooien). (zie 5. Structuur)  

5. Om scholen enthousiast te krijgen voor het schooldammen en de leerlingen de gelegenheid te ge ven op school te 
oefenen, wordt materiaal beschikbaar gesteld in de vorm van DamZ-damborden.  Bij actieve scholen worden het 
materiaal regelmatig aangevuld. (zie 6. Materiaal-voorziening  scholen)  

6. Jaarlijks is naar schatting een budget van € 7.500,- nodig, uiteraard afhankelijk van het aantal activiteiten en de 
hoogte van de deelname. Naast de toezegging van de ALV om het financieel over schot 2020 in te mogen zetten, 
wordt gevraagd dit ook toe te zeggen voor het financieel over schot 2021. Daarnaast wordt de PNDB om een 
bijdrage van € 1000,- gevraagd. Dit leidt tot een  startbudget van € 3.000,-, aan te vullen met externe subsidies. (zie 
7. Budget)  

7. De ALV bepaalt niet alleen de besteding van het provinciaal budget (en het eventueel bestemmen  van 
overschotten voor de te plannen activiteiten), de PNDB vraagt van de ALV en hun leden ook  een actieve 
betrokkenheid en een ambassadeursfunctie voor dit initiatief bij de clubs. De ALV en  de clubs zullen regelmatig 
worden geïnformeerd over de voortgang. (zie 8. De rol van de ALV).   

 

2. Aanleiding   

De damwereld vergrijst snel. Het aantal dammers en het aantal damclubs loopt al jaren gestaag te rug. In 
Nederland zijn nog slechts circa 3.000 dammers actief, in Noord-Brabant ligt het ledental nog  maar net boven de 
200 (waaronder een aantal ‘dubbelleden’, die bij meerdere clubs dammen).   

Als deze ontwikkeling niet stopt en omkeert, wordt het binnen afzienbare tijd onmogelijk nog competities en 
kampioenschappen te organiseren. Er wordt wel gezegd dat het wat betreft de toekomst  van het dammen vijf 
minuten voor twaalf is. Maar het is het nog erger: het is kwart over twaalf.  

Al decennia is duidelijk dat er actie ondernomen moet worden om de damsport van de ondergang te  redden. 
Pakweg 10 tot 15 jaar geleden gold daarbij een toestand van ‘vijf voor twaalf’. Destijds was  het mogelijk geweest de 
toekomst van het dammen te verzekeren, als toen structurele maatregelen  genomen waren om de toestroom van 
nieuwe leden te bevorderen. Momenteel hebben we niet al leen behoefte aan nieuwe leden, maar het huidige 
ledenbestand is dusdanig verouderd, dat er geen  kader meer aanwezig is om te werken aan een betere toekomst. 
We zitten dus helaas al op ‘kwart  over twaalf’.  

Het moeilijker worden van het organiseren van kampioenschappen en competities vloeit voort uit de  bovenstaande 
ontwikkeling en is met enkele recente voorbeelden eenvoudig toe te lichten: - In Noord-Brabant is de regionale 



  

- 22 - 

 

competitie teruggelopen tot een hoofdklasse en een eerste  klasse met viertallenteams. Gezien het geringe aantal 
teams en wijzigingen in het aantal  clubteams van jaar tot jaar is een promotie-/degradatieregeling niet meer 
mogelijk. - Diverse clubs hebben moeite een team samen te stellen voor provinciale of landelijke com petitie.  

- In Noord-Brabant dreigde in 2021/2022 voor het eerst een team af te moeten haken in ver band met de leeftijd: 
geen van de teamleden kon nog autorijden. Het team kon toch nog  deelnemen omdat de andere clubs zo solidair 
waren om dit team uitsluitend thuiswedstrijden te laten spelen.   

- In het seizoen 2022/2023 is in de landelijke competitie klasse 2E vervallen, waardoor de reis afstanden in klassen 
2A t/m 2D sterk gestegen zijn.  

Het is duidelijk dat alleen directe actie de damsport van een zekere ondergang kan redden.   

 

3. Jubileum   

De PNDB bestaat in 2022 100 jaar. De geschiedenis van het dammen gaat nog wat verder terug, met  een aanloop 
vanuit eind jaren 1800, een bloeitijd in de jaren 1950 t/m 1980 en een neergang tot de  huidige situatie. Een 100-
jarig jubileum: dit is een mooie gelegenheid om een uiterste (en misschien  laatste) poging te doen het dammen 
opnieuw tot bloei te brengen.   

Door de corona-pandemie heeft het dammen een jaar stilgelegen. Dat heeft met name gevolgen ge had voor het 
jeugddammen: omdat er geen activiteiten waren, was er geen nieuwe toestroom van  jonge jeugddammers. Als 
gevolg daarvan is de jongste groep (welpen), normaal de grootste groep  binnen het jeugddammen, vrijwel tot nul 
gereduceerd.   

Toestroom van jeugd is daarom van cruciaal belang om de damsport te laten voortbestaan. De PNDB  kiest daarom 
als jubileumactie in het kader van de bevordering van de damsport specifiek voor het  jeugddammen. Omdat 
scholen de motor vormen voor de toestroom van jeugd, wordt het school dammen als speerpunt gekozen.  

Een initiatief dat zo belangrijk is voor de toekomst van de damsport, moet goed gestructureerd zijn.  Het laten 
spelen van een schooldamtoernooi is mooi, het laten instromen van deze jeugdige dammers bij damclubs is nog 
mooier, maar helaas zien we dat tot nu toe jeugddammers bijna even massaal weer stoppen met dammen als dat 
ze gestart zijn. Ons initiatief om het aantal dammers te verg roten moet dus veel aandacht hebben voor het 
behoud van nieuwe leden op de langere termijn.  

Naast de bevordering van het jeugddammen wordt ook gekeken naar andere doelgroepen, zoals: - herintreders: 
actieve benadering van oud-dammers om de sport weer op te pakken; - ouderen: het aantal gepensioneerden 
stijgt snel; een doelgroep met vaak wat meer tijd en  behoefte aan sociale contacten om eenzaamheid tegen te 
gaan;  

- vrouwen: de tijd dat je zelden tegen een vrouw damde is gelukkig voorbij. Intussen zijn er  vrouwelijke toppers, 
waar je als gemiddelde dammer kansloos tegen bent. Het aantal vrouwelijk dammers blijft helaas nog steken. 
Misschien kan ingehaakt worden op initiatieven van  ‘Droomdamsters’, die zich specifiek op deze doelgroep richt;  

- ouders van jeugdleden/schooldammers: vroeger gingen kinderen met hun vader mee naar  dammen; laten we 
de rollen omkeren, de vaders en/of moeders komen met hun kinderen  mee dammen (gebeurt al bij sommige 
clubs).   

 
4. Doelstelling   

De PNDB bestaat in 2022 100 jaar.   

- We willen op kortere termijn minimaal 100 jeugdige deelnemers bij de activiteiten voor het  schooldammen.   
- We willen op langere termijn een stijging van het aantal Brabantse dammers realiseren van  100 personen (van 
200 naar 300 actieve dammers).   
- We willen een deelnemer toestroom genereren voor bestaande clubs, maar ook in ‘witte ge bieden’, waar geen 
club actief is. Dat kan o.a. via jeugddamverenigingen (o.l.v. ouders) of via  online-clubs. Idealiter vind er leden 
toestroom plaats verspreid over de hele provincie, ten  voordele van bestaande clubs en in de vorm van nieuwe 
clubs.  
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- We willen een structuur voor het schooldammen / jeugddammen in het leven roepen, dat  een vervolg op de 
activiteiten in 2022/2023 mogelijk maakt. De lange termijn doelstelling is  daarom te zorgen voor jaarlijks 
terugkerende schooldamactiviteiten en activiteiten voor de  jeugd die via dat schooldammen willen blijven 
deelnemen aan damactiviteiten.  
- We willen op langere termijn ook voor de andere genoemde doelgroepen structurele activiteiten plannen, die 
leiden tot een blijvende toestroom van actieve dammers.  

We kunnen de lange termijn doelstelling formuleren als het creëren van een nieuw elan binnen de  damwereld, 
gedragen door succesvolle jeugdactiviteiten en waar mogelijk activiteiten voor andere  doelgroepen. Op korte 
termijn minstens 100 deelnemers aan het schooldammen, in de toekomst  minstens 100 jeugdleden binnen de 
PNDB.  

Wat we ook willen is aansluiten bij bestaande lokale activiteiten (meestal op clubniveau). Er zijn ge lukkig clubs, 
waar clubleden met enthousiasme veel tijd investeren in het jeugd- en/of schooldam men, of waar op andere 
wijze veel moeite gedaan wordt om het ledental van de club te vergroten  Het is zeker niet zo dat we deze 
activiteiten willen omzeilen of verstoren.   

We moeten elkaar niet in de wielen rijden, maar elkaar versterken.   

 

5. Structuur   

Om te komen tot een duurzaam initiatief, moet er een goede structuur gelegd worden onder het  schooldammen. 
En dan krijgen we meteen te maken met ons grote probleem: gebrek aan kader.  Zonder kader kunnen we plannen 
maken wat we willen, er zal echter niets uit voortkomen. Daarom  moeten we beginnen een dringend beroep te 
doen op onze leden: doe mee.   

We hebben vele mensen nodig die persoonlijk enige tijd aan de toekomst van de damsport willen besteden. Maar 
we vragen onze dammers ook creatief te denken (moet toch niet moeilijk zijn voor een  dammer?): misschien heb je 
mensen in de omgeving, die het leuk vinden ons te steunen. Heb jij het  te druk, misschien wil jouw partner wel 
enige uren bijspringen.  

Naast de noodzaak om helpende handen te vinden, zullen we ook zelf creatief moeten nadenken  over 
oplossingen:  

- zijn er mogelijkheden via vrijwilligerscentrales?  

- kunnen we het benodigde aantal uren beperken door online dingen te organiseren, denk aan  online 
damtrainingen, Lidraughts, enz.  

Hoe dan ook heeft het pas zin grootse plannen te bedenken, wanneer er mensen zijn die deze plannen tot 
werkelijkheid kunnen maken.  

Als organisatiestructuur valt te denken aan:  

1. Een stuurgroep van ca. 5 personen, die centraal plannen ontwikkelen en aansturen.  

2. (School)damcommissies die lokaal/regionaal de plannen tot uitvoering brengen.  

3. Begeleiders, die voor begeleiding en damtraining zorgen.  

4. Vrijwilligers voor bijvoorbeeld vervoer van jeugdleden naar toernooien.  

Stuurgroep  

Aandachtspunten  

- De stuurgroep moet de hele provincie vertegenwoordigen. We vinden het belangrijk dat  daarom zowel Oost-
Brabant als Centraal-Brabant en West-Brabant vertegenwoordigd zijn. - Stuurgroep leden moeten het in zich 
hebben ontwikkelingen op gang te brengen en te begeleiden. We zoeken daarom mensen met enthousiasme en 
ideeën, die met voldoende gezag  kunnen spreken binnen en buiten de damwereld.  
- Stuurgroep leden moeten oog hebben voor het feit dat niet zij, maar allerlei lokale/regionale  damvrienden de 
ontwikkelingen moet aanjagen en tot een succes moeten maken. Zij hebben  daarom goede contacten binnen de 
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Brabantse damwereld en voldoende communicatieve  vaardigheden om plannen lokaal te bespreken en duidelijk te 
maken. Bovendien hebben zij  het besef dat de beste plannen lokaal te halen zijn: goed luisteren naar ideeën van 
anderen is  effectiever dan eigen plannen top-down te bespreken.  

Taken  

Stuurgroep leden houden zich bezig met:  

- het maken en uitwerken van plannen om de damsport te bevorderen;  

- voeling houden met de lokale achterban en (school)damcommissies om daar levende ideeën  op waarde te 
schatten;  

- communiceren met de lokale achterban en (school)damcommissies om plannen tot uitvoering te brengen;  
- communicatie naar de achterban: bijvoorbeeld via het Brabants Damnieuws;   

  
- contacten met de buitenwereld om initiatieven mogelijk te maken, zoals:  • 
subsidieverstrekkers (KNDB, bedrijfsleven)  

• partners (bijvoorbeeld gezamenlijke wervingsacties met de schaak- en bridgewereld - inventariseren bij welke al 
bestaande maatschappelijke activiteiten wij kunnen aansluiten  (denk aan Sjors Sportief, Max Vitaal en 
regionale/plaatselijke seniorenraden), en hiermee  contact leggen dan wel de (school)damcommissies te 
informeren over de mogelijkheid hier mee contact te leggen;  

- zoeken van commissieleden en begeleiders, die de plaatselijke initiatieven tot uitvoering  gaan brengen;  

- zorgen voor financiële ondersteuning van plaatselijke initiatieven, hierbij ook gebruik makend van bestaande 
subsidiestromen;  

- nadenken over mogelijkheden om nieuwe leden voor langere tijd voor de damsport te interesseren.  

(School)damcommissies  

Om een project plaatselijk aan te jagen en gaande te houden wordt een commissie in het leven ge roepen. Er zijn 
dus meerdere commissies, waarbij te denken valt aan een organisatie rondom grotere  plaatsen: Tilburg en 
omliggende dorpen, Breda en omliggende dorpen, enz. Maar misschien zijn ook  commissies in minder grote steden 
kansrijk: Asten, Uden/Veghel, Dongen, enz.  

De activiteiten van deze commissie:  

- Aanleggen en actueel houden van contactgegevens basisscholen.  

- Leggen van contacten met (via e-mail) scholen uit het basisonderwijs.  

- Onderhouden van contacten met de contactpersonen uit het basisonderwijs. - Zoeken en 
aansturen van begeleiders.  

- Organiseren van provinciaal (en eventueel gemeentelijk) schooldamkampioenschap. - Organiseren van 
jeugdtoernooien (waar mogelijk in overleg met lokale damclubs en met gebruikmaking van al bestaande 
initiatieven).  

- Contacten met plaatselijke/regionale maatschappelijke organisaties, gericht op de vitalisering van bepaalde 
doelgroepen (Sjors Sportief, Max Vitaal, seniorenraad).  

Begeleidersgroep  

De begeleiders hebben de contacten met de jeugddammers, zorgen voor training en begeleiding. Dat  kan zijn via:  
- schooldamuurtjes op school (buitenschoolse opvang, veelal tussen de middag); - jeugdtrainingen via 
lokale damverenigingen;  
- begeleiding van eventueel op te richten jeugddamverenigingen.  

 

Vrijwilligersgroep  

Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers, die allerlei taken kunnen uitvoeren. Vrijwilligers worden 
actief gezocht onder het personeel van het basisonderwijs en ouders van kinderen. Zij  kunnen zorgen voor vervoer 
naar en begeleiding tijdens toernooien, fysieke begeleiding van damactiviteiten op school (bijv. uurtje dammen in 
de middagpauze), enz.   
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6. Materiaalvoorziening scholen   

Niet alle scholen zullen over (voldoende) speelmateriaal beschikken. Daarom krijgen alle scholen 4 of  5 exemplaren 
van de DamZ-damborden aangeboden. Bij scholen die jaar op jaar deelnemen, wordt  actief gecontroleerd of het 
aangeboden materiaal nog functioneert en wordt beschadigd materiaal  gratis vervangen door nieuwe exemplaren.  

7. Budget   

Omvang budget  

Het overschot van het jaar 2020 is € 1.000,-. De damclubs hebben tijdens de ALV besloten dat dit bedrag niet terug 
hoeft bij de clubs. De PNDB behoudt het overschot, waarbij het geoormerkt wordt  met als bestemming de 
jubileumviering, of acties die in het kader van de jubileumviering gehouden  worden.  

In 2021 is opnieuw een overschot van circa € 1.000,- ontstaan. We vragen de ALV dit bedrag opnieuw  via de PNDB 
in de promotie van de damsport te stoppen.   

Daarnaast heeft de PNDB enige reserve in haar eigen vermogen, waarvan geprobeerd wordt het  jeugddammen te 
stimuleren. De ALV kan het PNDB-bestuur verzoeken te onderzoeken of het haal baar is om € 1.000,- van het eigen 
vermogen van de PNDB over te hevelen naar de activiteiten rond  schooldammen.  

Deze drie factoren samen leveren een startbudget op van € 3.000,-. Een mooi bedrag, maar onvoldoende om 
provincie breed structurele ontwikkelingen op gang te brengen en te continueren. Ge schat wordt dat bij 
voldoende succesvolle initiatieven een jaarbudget van circa € 7.500,- nodig is. De  uitdaging is hiervoor financiering 
te vinden bij KNDB, gemeenten en provincie, en het bedrijfsleven.   

Besteding budget  

Om plaatselijke initiatieven mogelijk te maken en te continueren, zijn financiën nodig op het gebied  van:  

- vergoedingen (telefoonkosten, reiskosten)  

- onkosten (zaalhuur, prijzen, versnaperingen)  

- materiaal (speelmateriaal voor scholen en eventuele nieuwe (jeugd)damverenigingen) - 
vrijwilligersvergoedingen  

- diverse kosten    

 

8. De rol van de ALV   

De Algemene ledenvergadering bepaalt wat er binnen de PNDB gebeurt. Daarom legt het PNDB-bestuur de 
volgende vragen aan de ALV 2022 voor:  

1. Is de ALV akkoord met het opstarten van een project als bedoeld in het voorstel ‘Dammen in  Noord-Brabant, een 
aanzet tot uitbreiding en verjonging van het ledenbestand’? 2. De ALV 2021 gaf toestemming het financiële 
overschot 2020 (als gevolg van corona) te bestemmen voor een project tot ledenwerving, met name gericht op 
jeugd- en schooldammen.  Is de ALV 2022 bereid om het financiële overschot 2021 (opnieuw als gevolg van corona) 
ook  te bestemmen voor het in dit rapport bedoelde project?  

3. Het bestuur van de PNDB krijgt de vraag voorgelegd € 1.000,- uit het eigen vermogen te bestemmen voor 
bedoeld project. Heeft de ALV 2022 er problemen mee als het bestuur van de  PNDB positief op deze vraag ingaat?  

De ALV is niet alleen de baas van de PNDB, de ALV is ook het rechtstreekse contact met de clubs. Het  PNDB-bestuur 
is doordrongen van de urgentie om actie te ondernemen m.b.t. de ledenaantallen.  Ook is het PNDB-bestuur ervan 
overtuigd, dat bij het vasthouden en enthousiasmeren van leden een  goed draaiende onderlinge competitie van 
groot belang is. In de praktijk blijkt het ledenverloop bij  verenigingen met een wekelijkse onderlinge competitie 
minder groot. We vragen de leden van de  ALV dan ook:  
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1. Breng bedoeld project nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de clubs en doe een  beroep te doen op 
de clubleden om medewerking te verlenen, c.q. na te denken op welke  manier men zou kunnen bijdragen aan het 
welslagen van het project?  

2. Het belang van een onderlinge competitie bij hun club onder de aandacht te brengen en zich  zo nodig in te 
spannen deze competitie van de grond te krijgen c.q. te ‘revitaliseren’.   

Communicatie  

Als de ALV groen licht geeft voor dit project, en bovendien de leden van de clubs goed willen informeren, moet er 
een goede communicatie zijn over de activiteiten en resultaten. De (nog te vormen)  stuurgroep zal 
verantwoordelijk zijn voor een goede en regelmatige informatievoorziening. Het Brabants Damnieuws lijkt het 
geëigende instrument hiervoor.  

Uiteraard zal gedurende de loop van het project een voortgangsrapportage op de jaarlijkse ALV agenda komen 
te staan. 
           Joop Achterstraat 

 
 
ADRESSEN  VAN  CLUBLOKALEN  EN  SECRETARISSEN 
 
KLOPPEN DEZE GEGEVENS NOG?  
Eventuele latere wijzigingen doorgeven aan de secretaris van de PNDB. 
 
 

BRAINSPORT - EINDHOVEN  E-MAIL: yuriy_lagoda@yahoo.com 

 Clubl. Zalencentrum De Hoeksteen, Gerretsonlaan 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. Gemeenschapshuis DE KLEPEL, Kerkstraat 8, 5721 GV Asten. Tel. 0493-691349 

   Secr.: J. Martens, Mercuriusstraat 40, 5721 BG ASTEN,  Tel.  0493-693588 / 06-40105828 

 
 
HEIJMANS EXCELSIOR - ROSMALEN   E-MAIL:  rene.van.oosterhout@ziggo.nl 
   Clubl. DE BIECHTEN, Vincent van Goghstraat 1,  5246 GA Rosmalen. Tel. 073-6419072 

   Secr.: R. van Oosterhout, Heunpark 1311, 5261 WB Vught. Tel. 073-6563539 

 
 
H.S.D.V. - HELDEN   E-MAIL: nico.grubben@home.nl 
   Clubl. MFC KERKEBÖSKE, Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden. Tel. 077-3073969    

   Secr.: N. Grubben, Oranjestraat 12, 5981 CB Panningen. Tel. 077-3077905 

mailto:yuriy_lagoda@yahoo.com
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mailto:rene.van.oosterhout@ziggo.nl
mailto:nico.grubben@home.nl
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D.A.M. - DONGEN   E-MAIL : bas@ehp-makelaardij.nl 
   Clubl. DE SALAMANDER, Belgiëlaan 2, 5101 ZG Dongen. Tel. 0162-313705    

   Secr.: B .'t Hoen, Asterdse Sluis 25, 4823 GL Breda. Tel. 076-5420657 

 
 
R.D.S. - SINT OEDENRODE   E-MAIL: mjcvanberlo@onsbrabantnet.nl 
   Clubl. Café DOMMELZICHT, Dommelstraat 18, 5492 DX Sint Oedenrode. Tel. 0413-478000 

   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  H Verhezen. 1-10-1941 Nederlandse bond voor Damproblematiek.                      
(Hoewel dit niet een erg bekende Brabantse problemist was, publiceerde hij toen toch 
regelmatig in Dam Eldorado en de Problemist, zoals de bijgaande stand) 
1. 27-21 16x38  2. 47-42 38x47  3. 31-27 47x24  4. 39-33 24x22  5. 28x10 18x40  6. 25x03 05x14  
7. 03x45 01-06  8. 45-07. 
  
Dia. 2 Tilburg. 1. 32-27 31x11  2. 44-40 23x43  3. 48x30 24x44  4. 33x02 16x27  5. 02x07 01x12   
6. 47-42 12-17  7. 42-37 17-21  8. 37-31 21-26  9. 31-27.. 
 
Dia. 3 Tilburg. 1. 28-22 17x28  2. 21-17 12x32  3. 20-14 19x10  4. 25-20 36x27  5. 37-31 26x46  6. 47-41 
46x37  7. 42x24 30x19  8. 43-38 32x43  9. 48x30 35x24 10. 20x09 04x13 11. 15x04 13-18 12. 04x27 19-
24 13. 27-16 07-12 14. 16-21 12-18 15. 21-27 18-23 16. 27-13 24-29 17. 13-04 29-34 18. 04-10 23-29 19. 
10-15 29-33 20. 15x38 34-40 21. 38-33 40-45 22. 33-50... Mooi. 
 

Dia. 4 Oss. 1. 11-07 40x29  2. 28-22 01x12  3. 27-21 18x16  4. 06-01 36x27  5. 01x45 ….Oppositie. 

 

Dia. 5  Eindhoven.  1. 35-30 38x49  2. 16-11 49x19  3. 11x02 29x40  4. 32-28 23x21  5. 31-26 18x27  6. 

26x08 03x12  7. 46-41 19x46  8. 02x05…..  een 46 05. 
 
 
 

 
 

 
                   

 
 
 
De KNDB damkalender van seizoen 22-23 wordt zo veel mogelijk 
bijgewerkt… 
Klik op: https://www.kndb.nl/damkalender/# 
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