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 Noord-Brabant                    P.N.D.B.  Opgericht 18-06-1922 

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

Copy voor het volgend nummer van BRABANTS DAMNIEUWS  
moet UITERLIJK  1 mrt. 2023  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.  
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Van de voorzitter                  December 2022                                         
 
 
Het lijkt alweer lang geleden dat corona de samenleving zo goed als 
helemaal platlegde. Inmiddels zijn we weer volop actief met het dammen. 
Hoewel corona niet de wereld uit is kunnen we de gevolgen ervan 
beheersbaar houden. 
Het damleven is weer opgestart.  
 

De teamwedstrijden in de hoofd -en 1e klasse zijn in volle gang.  
 
Op 3 december is het persoonlijk kampioenschap van Brabant geëindigd met Mari van Ballegooijen 
als glorieuze winnaar. Jammer genoeg was het deelnemersveld aan de magere kant.  
Veel trouwe deelnemers van weleer ontbraken om uiteenlopende redenen dit jaar. Het 
bekertoernooi individueel dat op 8 december is gestart, was met een deelnemersveld van 28 
dammers echter goed bezet.  
 
Verder heeft Ties de Brabant Cup voor 4-tallen welke in februari en maart worden gehouden in 
voorbereiding.  
Ten slotte zullen de Brabantse kampioenschappen sneldammen in april zijn beslag 
krijgen. Allemaal goed nieuws. 
 
De decembermaand is bij uitstek de maand om zowel terug als vooruit te kijken. Naast de 
wedstrijdkalender die weer lekker gevuld is, hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van (te) 
veel leden die ons zijn ontvallen.  
 
Dat brengt me dan ook bij de grote uitdaging van dit moment. Hoe stoppen we de teruggang van 
leden van de KNDB en de PNDB in het bijzonder. 
Tijdens de ALV afgelopen september hebben Joop en Wiebe een blauwdruk gelanceerd als 
praatstuk om de jeugd weer aan het dammen te krijgen. Hoewel alle verenigingen van de noodzaak 
doordrongen zijn, is het lastig om ze actief mee te nemen in dit traject. De perceptie van het bestuur 
is dan ook dat er wel erg lauwtjes werd gereageerd als het gaat om initiatieven. Er zijn voldoende 
middelen beschikbaar, maar het ontbreken van mens -en daadkracht is de grootste uitdaging. 
Daarnaast worden er in veel gemeenten acties op touw gezet om 55-plussers zowel lichamelijk als 
geestelijk te activeren. Hopelijk worden die aanknopingspunten aangegrepen om de neergang een 
halt toe te roepen. Maar hoe dan ook vergt dit een inspanning van de verenigingen. 
Niets doen zal uiteindelijk leiden tot een langzame dood.  
Bij deze wil ik alle verenigingen oproepen 
om hier iets mee te doen.  
 
Om de lat niet te hoog te leggen daag ik jullie uit om in 2023 per vereniging 
twee nieuwe leden te werven.  
Dat is toch niet te veel gevraagd……. 
 
Laat dat het goede voornemen zijn voor 2023. 
 
Namens het voltallige bestuur wens ik iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. 
 
 
Martien van Erp.  
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 (Partij) Problematiek  (Henk van der Heijden)                     Brabantse problemen 

 .  .  . 
  Walter Baars, Heusden           Dick vd Berg, Oss                Alf Berens, Tilburg  
  1967 11x11                 1968 10x10              1964  13x13     

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

 

 
 
    
 

Jubilarissen RDS. 
Voorafgaand aan de simultaan tegen Jan Groenendijk 
werden 3 RDS’ers gehuldigd vanwege een jubileum. 
Martien van Erp, Martien van Berkel en Piet van Erp zijn 
allen 50 jaar KNDB lid. 
Ze worden hiervoor door Frans de Jonge (2e van links) 
beloond met een oorkonde. 
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     Harm van der Veen 
 

Krijgt vanwege zijn 
verdiensten als  
(oud) bestuurder ook een 
oorkonde. 
 

 
 
 
 

 
Na de toespraken kon de simultaan een aanvang nemen. 
Er waren 38 dammers aanwezig achter de borden. 
Jan wist uiteindelijk, na ruim 5 uur, aan 35 borden de winst te 
behalen..! 
 
Drie remises waren er 
voor de 2 jeugdspelers 
Alexei Ovsyanko,  
Tanya Marie Cnossen 
en  
Rene van Oosterhout. 
 
Rene van Oosterhout 

behaalde tijdens de simultaan met het 45 jaar bestaan van 
RDS, ook al een remise, toen tegen Roel Boomstra…! 
 

 
 
 

 
  Een volle zaal. En een uitstekend verzorgd toernooi. 
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R.I.P. Martien. 
 

 

 

Helaas is in de nacht van 4 op 5 september   

het zeer gewaardeerd lid van dam/schaakvereniging RDS  Sint Oedenrode,  

Martien Raaijmakers  

op 86 jarige leeftijd overleden. 

Hij heeft op zaterdag 3 september nog meegedaan aan de jubileum simultaan tegen Jan Groenendijk, 

een evenement waar hij echt naar uitgekeken heeft. 
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Dam vereniging “de Variant”. 
 
Op 10 september jl. heeft de voorzitter van K.N.D.B., dhr. Frans de 
Jonge, tijdens een feestelijke middag in De Haard in 
Bosschenhoofd een bondsinsigne en 4 oorkondes uitgereikt aan 
leden van de Variant.  
Op onderstaande foto van links naar rechts:  
Jan de Wolf 50 jaar lid K.N.D.B., Roland Coray 40 jaar lid De Variant,  
Hans Bomgaars 50 jaar lid K.N.D.B., Rob  van Lien 50 jaar lid K.N.D.B., Frans de Jonge, 
voorzitter K.N.D.B., Ad Vervoort sr. 50 jaar lid K.N.D.B. en Franklin Denissen 40 jaar lid K.N.D.B. 
 

 
 

Damvereniging De Variant 
·  

De Variant 55 jaar |  
Huldiging jubilarissen en afscheid Rob van Lien.         
Rob van Lien.             In het midden.               
 
Dit weekend vierde damvereniging De Variant uit 
Oudenbosch haar 55-jarig jubileum met een sfeervol 
etentje bij restaurant De Haard in Bosschenhoofd. 
Voorzitter Jan de Wolf memoreerde bij aanvang van de 
middag kort aan het moment van oprichting, geïnitieerd 
door Johan Konings, die na 55 jaar nog altijd actief is in het 
damspel en sinds enkele jaren weer actief meedoet aan de 
interne competitie van De Variant. 
Het jubileum was tevens aanleiding om enkele leden in het 
zonnetje te zetten. Roland Coray werd door de voorzitter 
van De Variant gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap 
van de vereniging.  

https://www.facebook.com/damverenigingdevariant/?__cft__%5b0%5d=AZUga1arJWn_IiHRbHiy4dtrF2A-ygNp_exmurGCghcwD0F4MVo-v_O9fwpnuAf0LvL01bXQmU71nuMB6STjXjE6UyzAJ3VVs_DB1hMzTOqV_ii5citzu2kb7Pg6PMiSdbJ9udHjvqtVfUkL4eenL7dWenkigeuyupOb1ziJkId6Xf8a9GW_3SgZac9xlairzjM&__tn__=-UC%2CP-R
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Voor zeven andere leden was Frans de Jonge - voorzitter van de KNDB - naar Bosschenhoofd 
afgereisd. Franklin Denissen kreeg een speciale speld voor zijn 40-jarig lidmaatschap van de 
dambond. Zes andere leden werden gehuldigd voor hun 50-jarig lidmaatschap (!!) van de bond. 
Jan Kerkhofs en Mark de Wolf konden helaas niet aanwezig zijn om het erecertificaat van de 
KNDB te ontvangen. Hans Bomgaars, Ad Vervoort sr., Jan de Wolf en Rob van Lien waren wel 
aanwezig en werden door Frans geroemd om hun jarenlange deelname aan de damsport. 
Voor Rob van Lien was de middag extra speciaal. Omwille van gezondheidsredenen heeft hij 
afgelopen zomer moeten besluiten om te stoppen met de damsport. Zodoende was de huldiging 
vanuit de KNDB voor hem een extra bijzonder moment. We kennen Rob als één van de meest 
fanatieke dammers in West-Brabant, die in de afgelopen jaren een waardevolle en verdienstelijke 
speler was in het team van De Variant. We hopen dat er regelmatig dammers bij Rob op bezoek 
willen gaan om een potje met hem te dammen en wensen hem uiteraard het allerbeste! 

 

UIT DE OUDE DOOS. 
Verenigingen in Brabant, dam jaar 1952-1953. 
 

 
 
         Uit een Boek, gekregen van Ruud Arts. 
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Receptie, 50 jaar PNDB.  
        Toen was het nog PNBDB.! 

 
  Zie je de sigaretten en sigaren op tafel, zo ging dat toen bij recepties. 
  Rechts zie je Jo Peeters zitten. 
 
 
 
 
 
25 jaar eerder was het geen PNBDB, maar NDB. 

 
    
 

            Zo werd er toen gedamd, met de grote sigaar in de mond. 
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Harry Doomernik overleden. Harry is 72 jaar geworden en speelde bij HED. 
    +RIP+. 
 
 
 

 
 

 

3 Oktober  In Memoriam  

Op 22 september overleed de zeer markante dammer en oud-WSDV-er Harry Doomernik.  

Toen Harry aan het begin van deze eeuw naar Renkum verhuisde sloot hij zich aan bij de 

plaatselijke Renkumse dammers, maar ook bij het meer ambitieuze WSDV.  

Al in zijn tweede WSDV seizoen (2003/2004) werd hij kampioen met WSDV 2 in de Nationale 

Competitie en promoveerde hij met het team naar de 1e klasse. Dat Harry veel meer kon dan 

dammen liet hij al direct in de zomer van 2003 zien toen hij voortvarend als bouwmeester de 

omvangrijke klus van de verbouwing van De Doorbraak ter hand nam. Wat snel begon (in de week 

na het besluit van de ALV lagen de wanden, het plafond en de vloer er al uit (zie foto)) duurde 

echter toch wat langer. Dat de opbouw langer duurde kwam natuurlijk door al die WSDV-ers met 

linkse handen….  

Harry speelde 6 seizoenen voor WSDV en maakte zich daarbij (natuurlijk) ook verdienstelijk als 

chauffeur van een grote bus waar heel WSDV 2 in paste.  

Na die periode ging Harry terug naar Brabant en speelde jaren voor Excelsior Rosmalen.  

In de Doorbraak zagen we hem alleen nog meerdere keren bij het NK Veteranen. Toen Harry ziek 

werd en dat bekend werd bij de WSDV-ers zijn meerdere WSDV-ers nog een potje met Harry gaan 

dammen in Renkum. Ikzelf was een van de gelukkigen.  

Voor mannen met een onvoorwaardelijke liefde van het half-open klassiek, met gelijkgestemde 

cynische humor en een wijntje (als de chemokuur het toeliet) waren het mooie middagen. 

Dammen hoefde Harry mij niet te leren (al beweerde hij natuurlijk het tegendeel), maar ik heb de 

laatste weken wel van hem geleerd hoe om te gaan met werkelijke tijdnood.  

Zelf de regie houden was het motto. Met WSDV en Harry kwam het ook nog goed. Tijdens het 

zomertoernooi kwam Harry nog een paar donderdagavonden mee met de andere Renkummers.  
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Er werd niet om het naderende einde heen gedraaid, maar nog een paar potjes dammen met oude 

en nieuwe damvrienden was toch het allerbelangrijkste.  

 

We zullen je missen Harry, namens WSDV  

Hans Kromhout   

 
 
Het enigste dam probleem, in Toernooibase, van Harry Doomernik i.s.m. Piet Lauwen. 
 

 
Oplossing: 
1. 13-08 12x03  2. 18-12 07x18  3. 16x07 01x12   
4. 21-17 12x21  5. 33-28 24x22  6. 15-10 05x14   
7. 20x09 03x14  8. 43-39 34x43  9. 25x34 40x29  
10. 45-40 35x44 11. 50x10 29-34 12. 10-04 18-23  
13. 04-10 23-29 14. 10-15 29-33 15. 15x38 34-40  
16. 38-33 40-45 17. 33-50…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Piet van Rens, voorzitter van Damvereniging EAD, krijgt in oktober de Lifetime Achievement Award uitgereikt 
van de American Society for Precision Engineering voor de bijdrage die hij de afgelopen 50 jaar leverde aan het 
vak.                                                                                                                          (bron: Eindhovens dagblad.) 
© Kees Martens/DCI Media 
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Amerikaanse ereprijs voor mechanicus Piet van Rens 

uit Asten: ‘Mijn vader zou apetrots zijn’ 

ASTEN - ,,Jij bent dit jaar de ontvanger van de Lifetime Achievement Award”, 

klonk het vanaf de andere kant van de wereld. Astenaar Piet van Rens, die al 

vijftig jaar in de precisiemechanica werkt, wist even niet wat hij hoorde. 

,,Wat een eer, hè”, glundert Van Rens. 

Zijn mechanisch avontuur begint vijftig jaar geleden als hij afstudeert aan de 

Technische Hogeschool Eindhoven. Onder de vleugels van ‘precision engineering-

goeroe’ Wim van der Hoek gaat Van Rens in de jaren ‘80 aan de slag met zijn 

afstudeerproject: het ontwerpen van een onderdeel voor een NASA-satelliet die 

zonnevlammen zichtbaar moet maken.                                                         

Beeldbuizen                          Het onderdeel houdt als een van de weinige stand tijdens 

de lancering en de tijd in de ruimte. Van Rens houdt er een stage bij Philips aan over. 

,,Wim zei: ‘Daar zal ik je eens leren werken’.” Hij start op de afdeling CFT, waar hij aan 

de slag moet met industriële technologie. Daarna schuift hij door naar Beeldbuizen en 

werkt aan onderdelen voor televisies. ,,Ik heb eigenlijk aan elk product dat Philips in die 

tijd maakte op een manier meegeholpen.” Weer later zet hij zijn kennis ook in voor 

bedrijven als ASML en VDL.  

Voor het eerst naar Amerika 

Tijdens zijn afstudeerproject verblijft hij voor het eerst in Amerika om het onderdeel 

voor de satelliet te leveren. ,,We hadden zo'n rare constructie gebouwd, dat we het zelf 

moesten installeren. Die lui van NASA durfden het niet aan”, grinnikt hij.                     

De knappe kop is inmiddels met pensioen, maar de liefde voor het vak is er nog steeds. 

Een halve dag per week loopt hij rond op de werkvloer van Eindhoven Medical 

Robotics, op het terrein van de Technische Universiteit in Eindhoven. ,,Er zijn hier veel 

geleerden, maar niet zo veel mechanici.”,   Het bedrijf ontwerpt en maakt een robot die 

tijdens operaties ingezet kan worden. ,,Een robot kan alleen werken als ook de zwakste 

schakel het doet. De mechanica moet kloppen. Om dat voor elkaar te krijgen, heb je 

een technische achtergrond nodig. Dat probeer ik hier in de groep te brengen.”     Half 

oktober reist Van Rens met zijn vrouw af naar Amerika om zijn prijs in ontvangst te 

nemen. ,,Gelukkig hoef ik maar een speech van vijf minuten te geven.” De organisatie 

omschrijft de Astenaar als ‘een van de pilaren van de Nederlandse precisiemechanica. 

Zijn bijdragen zijn terug te vinden in veel van de ultra-hoge precisie machines die 

vandaag de dag gebruikt worden.’   Van Rens neemt een slok van zijn koffie. ,,Wat had 
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ik het mooi gevonden als mijn vader dit mee had mogen maken”, zegt Van Rens. Hij 

vertelt hoe zijn vader - een boer - nooit begrepen heeft hoe zijn zoon een week lang 

met hetzelfde onderdeeltje bezig kon zijn. ,,Dat was geen werk in zijn ogen. Ik heb 

geen eelt op mijn handen.” Hij neemt even pauze. ,,Maar ik weet zeker dat hij apetrots 

zou zijn.” 

'Ik wil op niveau blijven dammen' 
                                                (bron: Brabants Dagblad) 

                                                                                                            CHRIS KORSTEN 

 
 

MET AD DE HOON                                                                 

Hij heeft al een compleet damleven achter zich liggen, eerst in Breda maar later 

vooral in Tilburg. Sinds enkele jaren verdedigt Ad de Hoon (61) de kleuren van 

het Bossche Heijmans Excelsior. Hij heeft geen spijt gehad van de overgang. 

 

Net op tijd het zinkende schip verlaten? 

 

"Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Dammend Tilburg, de club waar ik 

vandaan kom, is kort vóór de coronapandemie inderdaad geconfronteerd 

geweest met het vertrek van nogal wat basisspelers. Ik ben toen gaan nadenken, 

want ik wilde graag op niveau blijven dammen. De ereklasse hoeft voor mij 

niet per se, de hoofdklasse is eerder het niveau dat bij me past. Zo ben ik 

uitgekomen bij de club in Hintham. Voor de duidelijkheid: ik heb in Tilburg 

geen ruzie of iets dergelijks gehad. Ik heb daar overigens nooit mijn 

lidmaatschap opgezegd; ben 'gewoon' van beide verenigingen lid." 

Hoe gaat het met Heijmans in competitie? 

 

"Dit seizoen is het behalen van een klassering in de middenmoot ons doel. We zijn goed van start gegaan 

door van Samen Sterk te winnen. De tweede wedstrijd speelden we gelijk tegen DIOS/Eureka uit 

Hoensbroek, de derde verloren we van CEMA/De Vaste Zet uit Geleen. Vervolgens Lent en Den Haag 

verslagen. Promotie naar de ereklasse is momenteel niet van toepassing. In vergelijking met een jaar geleden 

hebben we behoorlijk wat aan kwaliteit moeten inleveren, aangezien grootmeester Eduard Autar en Ashok 

Bhajan zijn vertrokken. Daartegenover staat dat Olga Federovich wat vaker meespeelt dan voorheen." 

 

Wat vind je zo leuk aan dammen? 

"Veel mensen denken dat het een simpel spelletje is, maar het is o zo ingewikkeld. Eén klein foutje tegen 

een grootmeester is voldoende om de schijven weer in het doosje op te bergen. Behalve van zetjes en 

combinaties hou ik ook van de strategie, van de modelpartijen. Dammen betekent nog méér. Ik beschouw 

het als een échte sport. Klinkt misschien raar, wist je dat een goede lichamelijke conditie van grote waarde 

kan zijn? Dan heb ik zelf aan den lijve ervaren. Met name wanneer een partij lang duurt of bij zware 

toernooien. Wereldkampioen Roel Boomstra en andere topspelers delen die mening." 

 

Dan is de volgende vraag niet onlogisch: doe jij aan lichaamsbeweging? 

"Zeker, meerdere keren per week zelfs. Ik ben namelijk ook nog lid van de Tilburgse atletiekvereniging 

Attila. De baan vind ik niet interessant, de weg en het bos des te meer. De ene keer doe ik een 

intervaltraining, de andere keer een duurtraining. Altijd gepaard met het nodige rekken en strekken. Álles 

met beleid; bij dammen is dat niet anders." 
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PNDB    Brabants kampioenschap  2022 

 

 
 
Eind stand, na ronde 8 op 3 december: 
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Kampioen van Brabant 2022 is geworden: Mari van Ballegooijen.  
 
Mari van Ballegooijen (HED) is op 3 december 2022  
in Berlicum Brabants kampioen dammen geworden!   
 
Met een geweldig mooie score van 14 punten uit 8 wedstrijden 
bleef hij Frank Teer en Pieter Wijn één punt voor.  
In de B categorie tot 1100 ratingpunten prolongeerde Luud Ector 
op het oog eenvoudig zijn titel. Omdat Luud deze prestatie voor 
de 3e maal achtereen behaalde kreeg hij de wisselbeker, die hij 
nu mag behouden.  
In de C categorie tot 900 ratingpunten legde Martien van Erp 
beslag op de eerste plaats, op de voet gevolgd door Harm van 
der Veen. Mooie prestatie van Harm. 
Henk van der Heijden werd probleemloos winnaar in de  
D categorie onder de 700 rating punten.  
 
In toernooibase zijn alle uitslagen terug te vinden.  
Zie : https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=101&Id=45201&jr=23&afko=0&r= 
 

 
 
 
 
 
  

Mari van Ballegooijen met bekers, 

uitgereikt door de wedstrijdleider PNDB,  
Ties Slagter. 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=101&Id=45201&jr=23&afko=0&r=
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 Luud Ector 

    Winnaar B categorie, 3 maal, 
        dus winnaar van de wisselbeker. 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                Martien van Erp 
                Met de bekers winnaar 

                                                 C categorie. 
                             

                                                                  
 
 
 
 
                                                                                 

                                                                                Ties Slagter met de beker voor    
                                                                                    Henk van der Heijden,  

                                                                               winnaar D categorie. 

 
PNDB      Verslag Algemene Leden Vergadering         
10 september 2022 
Dam lokaal van Brainsport, de Hoeksteen,  

Gerretsonlaan 1/a, Eindhoven. 
 

Aanwezig: de Amateurs, Dammend Tilburg, DOG Uden, EAD Asten, HED 

Rosmalen, DAM Dongen, RDS Sint Oedenrode. 
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Bestuur PNDB: Wiebe Cnossen voorzitter ai, Joop Achterstraat, Ties 

Slagter, Henk van der Heijden.    

Afwezig MK, Martien van Erp.  

Afgemeld: Brainsport Eindhoven, HSDV Helden, De schijf Roosendaal,  

de Variant Oudenbosch. 

 

1. Opening 
Wiebe Cnossen heet, als vervanger van Martien van Erp die niet aanwezig kan zijn,  
iedereen hartelijk welkom.  
 Op de agenda komen er twee extra punten bij, en wel het voorstel van Harm v d 
Veen,  dat iedereen heeft gehad, bij agenda punt 11 en ten tweede het stuk van het 
bestuur   “Dammen in Brabant”,  gaat met name over jeugd om dat bij punt 12 te 
bespreken. 
 Geen bezwaar vanuit de vergadering. 

2. Overledenen 2021/2022 gedenken 
Overleden dit jaar zijn Kees van Belle, Dammend Tilburg. Henk Beekman, DOG.  
Piet Gabriels, DOG en RDS. Paul van den Bercken, EAD.            
Gerard Baltussen en Lous van den Oetelaar, D’Amateurs.                 
Martien Raaijmakers, RDS. 
Hierna is er een minuut stilte. 

3. Huldiging voor geleverde prestaties in seizoen ‘21-‘22 
Er zijn weinig geleverde prestaties geweest, en voor die wel geleverd zijn moeten nog 
wat oorkonden gemaakt worden. Waarbij van de geleverde prestaties  eerst een lijst 
moet komen van namen en gegevens van deze personen. Daarna kunnen deze 
oorkonden gemaakt worden. Als er een lijstje is zou het handig zijn om dit ook in het 
Brabants Damnieuws te publiceren. 
Er staan al een paar jaar twee bekers gereed die nog uitgereikt moeten worden aan J 
Brouns en D Riupassa als winnaars van de individuele bekercompetitie. Bij deze 
worden ze uitgereikt, onder applaus, aan Harm van den Veen. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen bijzondere mededelingen die relevant zijn. Wel zijn er onder andere, de 
afmeldingen, schrijven van Cees Pot, dat DV de Schijf met alle voorstellen in de ALV 
akkoord gaat. Dit geldt overigens ook voor Brainsport die geen vertegenwoordiger op 
deze vergadering heeft. Wel is Wiebe Cnossen aanwezig. Verder is er het stuk van 
Harm van den Veen, dat iedereen gehad heeft en later aan bod komt.  

5. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B.                                        
d.d. 11-9-2021 
Iemand opmerkingen? Niemand heeft opmerkingen, waardoor de notulen zijn 
goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

6. Jaarverslag van de secretaris over 2021/2022 
Is naar iedereen opgestuurd, alleen het stuk In Memoriam moet wat aangepast 
worden, dat al eerder aan de orde is gekomen, hier komen Lous van den Oetelaar en 
Martien Raaijmakers van RDS bij.  Dan de Jubilea: Dat waren Rob van Lien van de 
Variant, Jules Martens van EAD, Mark de Wolf, Hans Bomgaars en Richard Mertens 
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van de Variant en daar komen nu nog bij Martien van Erp, Martien van Berkel en Piet 
van Erp RDS. Deze staan allen in het Brabants Damnieuws. Niet genoemd zijn, 
volgens Frank Swagemakers, 60 jaar Fons van Erve, 70 jaar Herman Lamberts (per 1 
april) en Theo van den Hoek 60 jaar (juli). Nemen we mee in het volgende BDN. 
Vroeger gingen alle aanvragen via de PNDB, maar tegenwoordig gaat het 
rechtstreeks van de vereniging aan de KNDB. 
Daarop volgt de vraag van wanneer loopt het KNDB jaar, daar is nu wat 
onduidelijkheid over. We zullen dit behandelen in het bestuur en komen er op terug. 
Nu bestaat de kans dat er zaken tussen wal en schip vallen. Het moet duidelijk 
zijn/worden van wanneer tot wanneer het jaar loopt. Van juli tot juli of van ALV tot 
ALV. En graag jubilea, sterf gevallen en andere belangrijke zaken melden aan de 
Redactie van het BDN. In feite loopt ons boekjaar gelijk met het kalenderjaar. De 
kans, met gelijk lopen van het kalenderjaar dat er dan activiteiten te laat gemeld 
worden.  
Dan nog het ledenaantal, komt ook aanbod bij het financieel verslag, maar leek 
redelijk stabiel te zijn, tot aan de 12 afmeldingen van Brainsport (leden en ouders 
hebben zich afgemeld). Verder is er een nog niet eerder voorgekomen aantal 
overleden leden.  Nu 208 leden, dus t.o.v. 2021 een grote afname van leden bij de 
PNDB. 
De suggestie van Rene van Oosterhout t.a.v. de aanpassing van de rating (vorige 
vergadering) is in principe geen PNDB zaak, en is bij de KNDB ingebracht. Dit is een 
noodkreet van enkele 1100 spelers. Verder geen opmerkingen.  
Dank aan de secretaris. 

7. Financieel verslag van de penningmeester over 2021 en begroting  jaar 2022  
Herhaling van voorgaande jaar, betekent dat er verschillende activiteiten stil lagen. 
En dus blijft er geld over. Nu is weer de vraag, wat doen we met het overschot. Er ligt 
al een voorstel in het verhaal Dammen in Noord Brabant. En als we naar de begroting 
kijken dan zien we daar een grote daling en dat heeft te maken met de grote leden 
daling. Minder inkomsten aan contributie betekent minder door geven aan de KNDB. 
Dus financieel niet veel consequenties, alleen het is een negatieve ontwikkeling 
gezien het aantal dammers. Ook de kosten voor de jubilea neemt de KNDB van ons 
over. Dus minder kosten aan speldjes. De begroting overziende, gaat het financieel 
gezien de komende jaren zijn gangetje.  

8. Verslag kascontrole commissie.   
(RDS, Mies van Berlo + Dammend Tilburg, Fons vd Wouw +  
HED, Rene van Oosterhout) 
Op 23 augustus zijn de stukken doorgenomen, en goed bevonden waarna 
ondertekenend. Toelichting realisatie 2021 t.o.v. de begroting, ingekomen baten aan 
contributie zijn lager en de lasten aan de KNDB zijn hoger, dat is een gevolg van de 
systematiek van de KNDB dat er elk jaar een naheffing of een teruggave t.o.v. het 
vorige jaar. Heeft te maken met de datum van inschrijving van nieuwe leden. Stel een 
nieuw lid wordt per 1 september ingeschreven, dan gaat dat bij de KNDB in per 1 juli. 
Vragen over het financiële verslag? Geen vragen.   
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Over de begroting?  Pieter Wijn heeft een opmerking over de kosten van de bank, hij 
vindt die erg hoog. Klopt, maar de Bankrekening van iemand prive gebruiken, doen 
we niet meer. Intussen hebben we ons als vereniging aangemeld bij de KvK en een 
rekening op naam van de PNDB geopend. We zijn daardoor ook als bestuur niet meer 
hoofdelijk aansprakelijk. Rekening nummer staat op de voorpagina van het BDN. 
Dit zullen we in het komende jaarverslag van de Secretaris vermelden. En een stukje 
in het BDN over het officieel worden van de stichting PNDB. Ander puntje van Pieter: 
is verbaasd dat er in de begroting van afgelopen jaar geen resultaat staat vermeld. 
Jullie willen het extra vermogen aanwenden en dat moet dan resulteren in een 
verlies op de begroting, of is het plan om er dit jaar niets aan te doen. Antwoord: 
Kijkend naar de balans van 2022 zie je een eigen vermogen van 4600,-. Dat is niet 
correct, want we gaan dat geld stoppen in een fonds, noemen het maar jeugdfonds, 
van zeg zo’n 1000,-. Het staat er idd niet helemaal correct.  
De begroting is een plan en er moet eerst uit de vergadering een goedkeuring 
komen.  Verder geen vragen over de bergroting.  
Zijn er nog vragen over de balans? Geen vragen of opmerkingen. 
Verslag van de kascontrole, helaas is er niemand aanwezig van de commissie.  De  
vergadering vertrouwd erop dat de controle goed is gedaan. Het is in ieder geval 
getekend door de 3 commissie leden. 

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Klein probleempje, de volgende verenigingen zouden er volgens het bestaande 
rooster (over 2022) inzitten: D’Amateurs, HED, en RDS zou de derde vereniging zijn, 
Maar Mies van Berlo gaf aan dat hij er al drie jaar inzit. En dat klopt. Oorzaak was 
indertijd dat Dammend Tilburg, 3 jaar geleden (in 2019) op dat moment geen 
penningmeester hadden. “Kunnen wij een jaar overslaan” was toen de vraag. RDS is 
toen een jaar eerder dan gepland in de commissie gaan zitten. Dat zou betekenen dat 
Dammend Tilburg (Fons vd Wouw) nog een jaar langer in de kommissie zit. Dan zitten 
we weer op schema.  
Vraag aan de vergadering om het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt goed 
gekeurd door de ALV. 

10. KNDB nieuws 
Geen echte concrete mededelingen, buiten de algemene mededelingen. Alleen is het 
vermeldenswaardig, dat de voorzitter van de KNDB, Frans de Jonge goed bezig is en 
bijna overal aanwezig is. Ook moet gezegd worden dat het opgestart KNDB 
voorzittersoverleg heel goed werkt. Het is een nuttig en plezierig overleg. 

11. Wedstrijdzaken 
De wedstrijdleider heeft nog geen concrete zaken om te vermelden over de 
provinciale competitie. De uitnodigingen aan de verenigingen gaat komende week de 
deur uit. Daarna is het bekend welke 4 tallen er gaan meespelen.  Wel zijn er zorgen 
om het aantal 4 tallen in de hoofdklasse. (DT, HED, DOG, RDS) Mogelijk wordt de 
hoofdklasse een dubbele competitie, i.v.m. het waarschijnlijk lagere aantal aan 4 
tallen. Vraag van Dammend Tilburg of dezelfde regeling toegepast kan worden als 
vorig seizoen, met hun “oude mannen’ team, en dus alle wedstrijden van DT, in 



  

- 21 - 

 

Tilburg gespeeld worden. Toestemming komt er vanuit de aanwezige verenigingen. 
Te overwegen is verder om DAM Dongen in de hoofdklasse te laten spelen. We willen 
ook over gaan naar een Promotie en degradatie systeem. Het bestuur komt met de 
regels die horen bij een Promotie/degradatie systeem. Ties wil ook nog eventueel 
een aanpassing, door de teams beter te verdelen. En komt met een indeling/ rooster, 
nadat de verenigingen hun teams hebben opgegeven. 
Brabants Kampioenschap: daarvan is de uitnodiging inmiddels al uitgegaan. Wordt dit 
jaar in Berlicum gespeeld met een speeltempo van 50+1, dit betekent kortere 
zaterdagen. In het bestuur hebben we het gehad over de spreiding van de 
zaterdagen voor het volgend seizoen.   
Brabants Kampioenschap, momenteel hebben zich tot nu toe 15 mensen opgegeven. 
Brabant cup voor 4 tallen: Was de laatste keer in Tilburg en was toen in twee 
ruimten, iets wat erg vervelend was voor de meespelende wedstrijdleider. DT wil dit 
graag weer, ergens in januari-februari-maart, organiseren. Als de datum en rooster 
bekend is kan de grote zaal vastgelegd worden.  
Sneldammen: wordt ergens in begin april georganiseerd. En of dat weer bij wederom 
Brainsport is, is nog niet zeker.  
 
Komen we nu toe aan het voorstel van Harm van der Veen. Gaat over de 
bekercompetitie. Harm licht e.e.a. toe, maar vindt ook dat wat er staat duidelijk moet 
zijn. Bedoeling is om er meer deelnemers door aan te trekken. Voorstel wil bereiken 
dat de, volgens hem, hoger gerankte spelers op dit moment met het huidige systeem 
te kort gedaan worden. Dus door het rating verschil wat groter te maken, zou dat 
minder onprettig kunnen zijn. Harm vraagt aan de vergadering en bestuur of zij zich 
hier in kunnen vinden. Bestuur denkt dat dit voorstel mogelijk wel wat meer hoger 
gerankte spelers kan opleveren, maar dat de lager gerankte spelers zullen afhaken. 
Het huidige systeem heeft zijn charmes, iedereen kan hiermee de beker winnen. En 
niet, dat ieder jaar een hogere speler de beker wint. Maar als de leden er anders over 
denken dan zullen we dit systeem gaan toepassen. In de verenigingen wordt er 
verschillend over gedacht.  
Besloten is:  het ratingverschil i.p.v. 50, op 100 te zetten. 
PAUZE.  

12. Verslag jeugd 
Wat de jeugd betreft, is dat weinig bloeiend in Brabant. Een gemengd beeld, hoewel 
wij in Brabant zeer goede jeugd hebben. Brabant heeft twee Nederlands kampioenen 
in het afgelopen jaar afgeleverd, Sascha Chumachenko en Tanja Marie Cnossen bij de 
meisjes. En Alexei Ovsyanko heeft een Nederlands kampioenschap bij het 
sneldammen gewonnen. Verder waren er nog verschillende podiumplaatsen bij de 
meisjes en de jongens. Dat klinkt allemaal er goed, maar het is ook zo dat er vrij 
weinig achter deze toppers zit. Wat we gezien hebben tijdens de corona tijd, en niet 
alleen in Brabant, dat de jeugd massaal is vertrokken omdat er niets te doen was. 
Lastig om dat weer op gang te krijgen. Weinig jeugd, betekent dat je ook geen leuke, 
goed bezette toernooien kunt organiseren. Hierdoor hebben wij het plan ‘Dammen in 
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Noord Brabant’ opgesteld. Joop Achterstraat: een plan heeft als doel over hoe we het 
aan willen pakken, zo zou het kunnen. En niet om te zeggen, zo moet het gebeuren. 
Je moet het zien als een noodkreet. Dit plan geeft aan dat we de koppen bij elkaar 
moeten steken, want als we niets doen dan is het dammen op termijn ten dode 
opgeschreven. En in heel Nederland geldt dit. Provincie breed willen we dit met een 
initiatief aanpakken. Wil je dit goed aanpakken zullen we veel mensen moeten 
betrekken om dit plan te gaan uitvoeren. En een structuur van het kader opzetten. 
Budget is niet het probleem, wat niet betekent dat we geld in een bodemloze put 
gaan gooien. Zonder kader zal het niet gaan. Wat zijn de mogelijkheden, het b.v. per 
vereniging oppakken. Dus als eerste moeten we een groepje van een aantal mensen 
bij elkaar zien te krijgen. Joop heeft inmiddels ook al wat contacten gelegd met 
vrijwilligers. We moeten hoe dan ook in actie komen. We moeten actief in actie 
moeten komen, en elkaar erop aan spreken. Per club iemand aan stellen als 
‘ambassadeur’, en belangrijk, de ouders erbij betrekken. Kern zien te maken waarin 
de jeugd wil meedoen. Jaarlijks mensen op de scholen zien te bereiken, en daar heb 
je dus ook mensen voor nodig. Denk allemaal eens goed na wat en hoe we dit 
kunnen doen. En wie zou hier een rol in kunnen spelen, zien wij kansen hierin? Vraag 
nu aan de ALV: Delen jullie dit gevoel van urgentie aan dit plan? Uiteindelijke 
conclusie is, er blijkt er weinig enthousiasme te zijn bij de leden. Wel zijn de leden het 
eens met het geld dat over is, te gebruiken voor het organiseren/opzetten van 
schooldamtoernooien, om dat van de grond te krijgen. En dan via de verenigingen of 
op een andere manier. Hier blijkt de vergadering zich in te kunnen vinden. Dit gaan 
we dus proberen op te starten. Om het later als een olievlek te kunnen uitbreiden. 
We houden jullie daarvan op de hoogte, we zullen jullie daar, later zeker nog mee 
lastig vallen om te zien wat we daarin samen kunnen bereiken. 

13. Brabants Damnieuws 
Ieder kwartaal komt er een uitgave. Maar toch verwachten we meer van de 
verenigingen aan input. We zijn daar wel afhankelijk van.  Geen probleem moet het 
zijn om bestaande stukken van verenigingen op te sturen. Oproep is dus om b.v. 
clubbladen, of gedeelten daarvan, op te sturen. Wel digitaal a.u.b.. 

14. Bestuursverkiezing                                                                                                            
Wiebe Cnossen en Joop Achterstraat zijn aftredend en *herkiesbaar. 
Omdat er geen tegenkandidaten zijn die zich gemeld hebben, is nu de vraag aan de 
vergadering: “gaan jullie akkoord met de herverkiezing van Wiebe en Joop.?”  Onder 
luid applaus gaat de vergadering akkoord met hun herverkiezing voor 3 jaar. 
Er is een rooster van aftreden. Dat rooster houden we aan, of er moet iemand 
voortijdig aftreden. In het bestuur zullen we eens bespreken voor hoelang iemand in 
het bestuur kan blijven zitten, voordat deze op moet stappen.    

15. Rondvraag en sluiting 

Geen vragen. En dus sluit de voorzitter de vergadering, om 12.45. 

                  Henk van der Heijden 
                                                                                        Secretaris PNDB 
 



  

- 23 - 

 

     
                                      HOOFDKLASSE 
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                                                       OPROEP 
Damvereniging  
Heijmans Excelsior houdt elke 2de woensdagmiddag  van de maand een dammiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. 
Elke Brabantse dammer die overdag graag een partijtje wil spelen, of wil sneldammen is dan van 
harte welkom. 
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Biechten, Vincent van Goghlaan 1 5246 GA Hintham. 
Indien je komt, graag vooraf even aanmelden door een mail te sturen 
naar rene.van.oosterhout@ziggo.nl 
  
Onderstaande de data nog even op een rij voor deze middagen zijn: 
Woensdag 14 december 2022,  Woensdag 11 januari 2023 
Woensdag 8 februari 2023,  Woensdag 8 maart 2023 
Woensdag 12 april 2023,  Woensdag 10 mei 2023 
Woensdag 14 juni 2023 
                                                            Heijmans Excelsior Damclub 

mailto:rene.van.oosterhout@ziggo.nl
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Reacties, correcties & wat nog meer aan de orde was. 
BDN sept. nummer.   
 

Van de toenmalige secretaris van Dammend Tilburg, Frank Swagemakers kwam 

tijdens de ALV aan met de opmerking dat er ook bij DT 3 jubilarissen in het zonnetje 

gezet zijn dit jaar. Bij gebrek aan foto’s en begeleidende tekst, doen we het hierbij 

maar met de namen van de jubilarissen.  

Het gaat om:  

Fons van Erve 60 jaar KNDB lid,  
Herman Lamberts 70 jaar en  
Theo van den Hoek 60 jaar.  
 

 
 
 
ADRESSEN  VAN  CLUBLOKALEN  EN  SECRETARISSEN 
 
 

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
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
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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  
 

 

 
Oplossingen Diagrammen Brabantse (Partij)-Problematiek. 
 

Dia. 1  1. 27-22 18x47  2. 26-21 28x48  3. 21x01 47x33  4. 39x10 48x50  5. 25x03 05x14   
 6. 03x06 50-45  7. 06-50. 

  
Dia. 2  1. 37-31 19x28  2. 29-23 21x43  3. 23x03 26x37  4. 03x32.. 
 
Dia. 3  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... 
 

Dia. 4  …. 

 

Dia. 5  …..   
 
 

 
 

 
                   

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