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Deze week:   
 
donderdag:  Overdag: Koningsdag, dus Dammen in het Leijpark! 
  ’s Avonds: Clubavond, want Het Wandelbos is op Koningsdag gewoon open 
 
zaterdag: Brabants Sneldamkampioenschap in Café Het Wandelbos 

Na afloop voor de Dammende Tilburgers: kampioensetentje ! 
 
  

 

Uitkomsten van de tussentijdse ledenvergadering van 20 april 
 
TDV en Micone gaan definitief samen 
De samenwerking en sfeer van het afgelopen jaar, zowel in de nationale competitie 
als op de wekelijkse clubavond, is iedereen prima bevallen. De ca 20 aanwezige 
leden waren dan ook unaniem van mening dat er nu bij de overgrote meerderheid van 
Dammend Tilburg breed draagvlak bestaat voor de volgende stap: fuseren tot één 
vereniging.  
De definitieve besluiten daarover (zoals samenstelling van een nieuw bestuur, 
regels rond contributie en financiën, e.d.) worden genomen tijdens een Algemene 
Ledenvergadering (van Micone en TDV samen) op donderdag 15 juni.  
 
Café Het Wandelbos blijft ons speellokaal 
Het bestuur gaat met Café Het Wandelbos in gesprek over het nieuwe damseizoen. We 
willen het liefst gedurende het hele seizoen de clubavond op donderdag, en op 
zaterdag de competitiewedstrijden van alle drie teams samen in Het Wandelbos. 
Mocht Het Wandelbos in de wintermaanden op donderdag gesloten zijn, dan spelen we 
in die periode onze interne competitie en externe wedstrijden weer op 
vrijdagavond. Mocht Het Wandelbos op een zaterdag niet (volledig) beschikbaar 
zijn, dan hebben we Dongen als uitwijkmogelijkheid. 
 
Er komt wat meer variatie in de clubavond 
Er komt een activiteitencommissie, die meer afwisseling in de clubavond gaat 
brengen: bijvoorbeeld door in de interne competitie ook rapidpartijen mogelijk te 
maken, weer eens een provinciaal sneldamtoernooi voor viertallen te organiseren, 
af en toe een trainingsavond te plannen, e.d. 
 
Afspraken over de externe competitie 
In de nationale competitie spelen we weer met drie tientallen. Dammend Tilburg 3 
blijft een combinatieteam in samenwerking met Dongen. De drie tientallen spelen 
gelijktijdig thuis en uit. 
Ook provinciaal spelen we voortaan met Dammend Tilburg-viertallen: twee of drie 
teams gaan meespelen in de Brabantse hoofd- en eerste klasse,afhankelijk van de 
beschikbare spelers en van de rating-spelregels van de PNDB. De viertallen spelen 
niet gelijktijdig thuis en uit. 
 
 
Voor al deze onderwerpen geldt:  WORDT VERVOLGD!  De definitieve beslissingen 
worden genomen in de ledenvergadering van 15 juni. 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

Dammen in het Leijpark 
 
Voor het derde jaar op rij 
staan we op Koningsdag met 
de damvereniging in het 
Leijpark om de damsport te 
promoten. Er is altijd veel 
belangstelling voor. Jong 
en oud komen graag een 
potje dammen. Daarnaast 
zijn er tal van andere 
activiteiten om te doen. Er 
zijn allerlei andere 
sporten, een rommelmarkt, 
muziek en natuurlijk is er 
volop eten en drinken te 
krijgen.  
 
Kom je ook?  
               Martijn Kool 

 

 
 
 
 

  

Brabants Sneldamkampioenschap 2017 
 
Wanneer:  zaterdag 29 april, 12.00 uur, in Café Het Wandelbos (dus 11.45 aanwezig!) 
Formule:  Er worden 9 ronden Zwitsers gespeeld in één grote groep, speeltempo 5 
          minuten plus 5 seconden per zet. 
          Er zijn titels te verdienen in de (1-7-2016-)ratingcategorieën A (> 1100), 
          B (900-1100), C (< 900), D (< 700) en Vrouwen.  
          Alle kampioenen ontvangen een beker, en mogen in hun categorie meedoen aan 
          het sneldamkampioenschap van Nederland op 11 juni in Utrecht. 
Deelname is gratis! 
 

Voor de Dammende Tilburgers is er na afloop het kampioensetentje en (voor de 
liefhebbers) bezoek aan escape room. 
Inschrijven bij Jasper Daems (jasper_daems@hotmail.com, of 06-33918710). 
 

 
 
 

Henk de Witt overtuigend winnaar in Open NK Veteranen 
 
 1  Henk de Witt          8-14     75         1e cat. 70+ 
 2  Fred Roedolph         8-12     75         1e cat. 50+ 
 3  Daaf Kasse            8-12     71         2e cat. 50+ 
 4  Raphaël Zdoroviak     8-11     83         2e cat. 70+ 
 5  Andrew Tjon A Ong     8-11     81         3e cat. 50+ 
 7  Fred Ivens            8-11     74         3e cat. 70+ 
 8  Anton Kosior          8-11     71         1e cat. 60+ 
 9  Pieter Wijn           8-11     70         2e cat. 60+ 
12  Frank Teer            8-11     65         3e cat. 60+ 
25  Theo van den Hoek     8- 9     75         9e cat. 70+ 
86  Piet Jonkers          8- 3     51        36e cat. 70+ 

 

 
 
 
 



 

Wit speelt en wint 
 

   
 
Oplossingen van vorige week: 

1. 41-36 (16-21) 36-31 (1-7) 28-23 (7-12) 23-19 (12-18) 19-14 (18-22) 14-9 (22-28) 
9-3 (28-33) 3-25 (33-38) 25-48 (38-42) 37-32 

2. 2-16 ((43-48) 16-21 (48x30A) 21-32 ((45x34) 47-29        A: (48x25) 21-3, 47-20 
3. 4-36 (41-47 gedw) 34-39 (44x42) 25-48  
  

 
Kalender  
 
donderdag 27 apr   Overdag: Koningsdag, dus Dammen in het Leijpark 
                   Clubavond [Het Wandelbos is op Koningsdag open] 
zaterdag 29 apr    Brabants Sneldamkampioenschap in Café Het Wandelbos, met na afloop 
                   kampioensetentje en (voor de liefhebbers) bezoek aan escape room. 
donderdag 4 mei    Clubavond 
zaterdag 6 mei     Jubileum-rapidtoernooi DC Den Haag (100 jaar) 
zaterdag 6 mei     64-100-144-toernooi, Geleen (placroixnl@hotmail.com, 046-4510832) 
donderdag 11 mei   Clubavond 
zondag 14 mei      Brabants (snel)damkampioenschap Benjamins en welpen, Eindhoven 
donderdag 18 mei   Clubavond 
zaterdag 20 mei    Eerste ronde KNDB-beker (Gouda, Huissen) 
zo/ma 21-29 mei    Salou Open 
donderdag 25 mei   Geen clubavond? (Hemelvaartsdag) 
vr/wo 26-4 jun     Thailand open 
donderdag 1 jun    Clubavond 
zaterdag 3 jun     Tweede ronde KNDB-beker, Huissen 
donderdag 8 jun    Clubavond (laatste ronde interne competitie) 
zaterdag 10 jun    NK Sneldammen, Utrecht 
donderdag 15 jun   Ledenvergadering, over de fusie en de planning voor 2017-2018 
zaterdag 17 jun    Finale KNDB-beker, Huissen 
zaterdag 24 jun    Sneldamkampioenschap Dordrecht (akosior2@xs4all.nl, 078–6134893) 
 
 
Op zomerse zaterdagen bij mooi weer: dammen op het terras van Café Het Wandelbos 
 
 
ma/vr 10-14 juli   Bunschoten Open 2017 (06-13029835, pkoops@hotmail.com) 
zo/za 16-22 juli   Rotterdam Open 2017 (06-41257657, raten@xs4all.nl) 
za/za 22-29 juli   Heerhugowaard Open 2017 (0224-299213, cjong@quicknet.nl) 
zo/za 23-29 juli   Nijmegen Open 2017 (06-52070649, info@nijmegenopen.nl) 
zaterdag 29 juli   Dammen op de Dijk 906-54993243, dammenopdedijk@gmail.com) 
vr/za 4-12 aug     Brunssum Open 2017 (0475-465083, info@brunssumdamtoernooi.nl) 
ma/za 14-19 aug    MTB Open 2017, Hoogeveen (06-20137968, g.bruins9@kpnplanet.nl) 
zaterdag 2 sep     NK Rapid 2017 
zaterdag 2 sep     VOS-toernooi 50 jaar De Variant (06-33789268, m-de-wolf@hetnet.nl) 
zaterdag 9 sep     Nationale Jeugddamdag 
zaterdag 16 sep    Eerste ronde nationale competitie 
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zondag 17 sep      Nina Hoekman Memorial, Vorden (06-13925274, ninahoekman@gmail.com) 
zaterdag 30 sep    Tweede ronde nationale competitie 
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