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Deze week: 

woensdag  Simultaan Martijn v.IJzendoorn, Rotterdam (francistholel@yahoo.com) 

donderdag  Eerste clubavond, start van de interne competitie 2017-2018 

zaterdag Achttallentoernooi 50 jaar De Variant, Oudenbosch (met een DT-team) 
 

 

Eindstand MTB Open Hoogeveen 2017  (110 deelnemers) 
 

 1  Auke Scholma             8-12    2190 
 2  Martijn van IJzendoorn   8-12    2150 
 3  Thomy Lucien Mbongo      8-12    2146 
 4  Ladji Fofana             8-12    2140 
 5  Jean Marc Ndjofang       8-12    2136 
 6  Bert Aalberts            8-12    2048 
 7  Andrew Tjon A Ong        8-11    2140 
 8  René Wijpkema            8-11    2108 
 9  Macodou NDiaye           8-11    2104 
10  Nick Waterink            8-11    2095 
17  Jimmy Depaepe            8-10    2115 
 

 

Terrasdammen bij Café het Wandelbos, 19 augustus 
 

Er werd door de 16 deelnemers weer een duo-toernooi gespeeld. De eindstand: 
 

 1  Koos van Amerongen & Casper Derks      7-14 (!) 
 2  Toine Brouwers     & Piet Jonkers      7-11 
 3  Wil van de Braak   & Youri Derks       7-10 
 4  Tim Hendriksen     & Robert Derks      7- 6 
 5  Ad de Hoon      & Tristan Schuttelaars 7- 5 
    Wil Maas           & Henri Anemaat     7- 5 
 7  Patrick Botland    & Herman Lamberts   7- 4 
 8  Jan van den Hooff  & Peter van Poppel  7- 1 
 

 

Terrasdammen in Genk, 26 augustus 
 

30 dammers (waaronder een paar DT’ers) luidden zaterdag in Genk het (Belgische) 
damseizoen in. De eindstand van dit sneldamtoernooi: 
 

 1  Jitse Slump           9-18   91 
 2  Martijn van Gortel    9-13  101 
 3  Yves Vandeberg        9-12   99 
 4  Pierre Lacroix        9-12   96 
 5  Evert van de Pol      9-11  100 
15  Tom Swelsen           9- 9   81 
 

 

Oplossingen van vorige keer: 
1. 47-41, 32-27, 49x40, 50x39 
2. 16-11, 26-21 met de onafwendbare dreiging 33-28 enz (forcing P.Roozenburg) 
3. 35-30, 25-20, 26-21, 38-32 (forcing Koeperman) 

Kévin Machtelinck kampioen van Frankrijk ! 



 

 1  Kévin Machtelinck       11-18 
 2  Arnaud Cordier          11-17 
    Oscar Lognon            11-17 
 4  Fidele Nimbi            11-13 
    Sebastien Duplouy       11-13 
 

Kévin is de nieuwe kampioen van Frankrijk. Félicitations! Ton Sijbrands bespreekt in 
de Volkskrant Kévin’s partij uit de superspannende slotronde: 
 

à suivre . . . ! 
 

 

 

 

 

 

Na het terrasdammen werd er vorige week nog gevluggerd. Dit 
gebeurde er in een partij tussen Koos van Amerongen (wit) 
en Toine Brouwers (zwart): 
1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 6-11 4.50-44 1-6 
5.31-26 16-21 6.32-28 19-23 7.28x19 14x23 8.35-30 10-14 
9.30-24 5-10 10.37-31 20-25 11.24-20 15x24 12.29x20 14-19 
13.20-15 22-27 [ 13...10-14! 14.33-28? 22x33 15.38x29 
(15.39x28? 23x32 16.38x16 14-20 17.15x24 19x50)  15...21-27 
16.31x22 17x28 ]  
14.31x22 17x28 15.33x22 18x27 16.26x17 12x21 17.41-37 8-12? 
[ 17...10-14! ] 18.34-30 25x34 19.40x18 13x22 20.37-31 
DIAGRAM 

21-26?? [ 20...3-8 21.31-26 11-17 (21...22-28? 22.26x17 
11x22 23.39-33 28x50 24.38-33 50x28 25.36-31 27x36 26.47-41 
36x38 27.43x3) ] 21.38-32 26x28 22.36-31 27x36 23.47-41 
36x38 24.43x5 

 

 

 



 

Ook de stand van Laura Timmerman (zwart) tegen Ladji Fofana 
(wit) uit het Brunssumtoernooi werd nog eens bekeken. 

Vanuit het eerste diagram volgde: 34. .. 20-25 35.34-30 
25x34 36.40x20 15x24 37.48-43 3-9  38.27-21 16x27 39.31x22 
18x27 40.32x21 23x32 41.38x27 19-23 42.43-38 11-16 43.38-32 
6-11 44.36-31 13-18 45.45-40 11-17 46.31-26 9-14 47.40-34 
23-29 48.34x23 18x38 49.32x43 14-20  (tweede diagram) 

50.43-39?? Zwart ging nu winnen met 50...24-29 51.35-30 
20-25 52.39-34 29x40 53.30-24 40-44 54.24-19 44-50 

Maar wat had op 50.43-38 kunnen volgen?  50 . . 24-29 
51.38-32 29-33 52.35-30 33-39 53.32-28 39-43 54.28-23 43-49 
55.23-19 en nu: 
A) 55...49-40 56.30-24 (56.19-13 12-18 57.21x23 40x4 
58.26-21 4x36 59.30-25 16x27 60.25x14 en remise, aangegeven 
door Cor Kuijstermans) 56...20x29 57.19-13 40-45 58.13-8 
12x3 59.21x12 29-33  

B) 55...49-35 56.30-24 20x29 57.19-14 35-13 58.14-10 13x36 
59.10-5 16x27 60.5-28 27-32! Hierna is het eindspel winnend 
Aangegeven door Gerrit Boom 61.28x6 (61.28x37 29-33 
62.37-23 36-18 63.23-14 18-40 64.14-32 40-49 65.32-19 
33-39) 61...36-27 62.6-1 27-18 63.1-6 32-37 64.26-21 37-42 
65.21-16 42-47 66.6-44 B1) 66...18-27 B2) 66...47-38 
67.44-39 (67.16-11 38-16 68.11-6 12-17 69.44x11 16x7 70.6-1 
18-23 71.1x12 23x7) 67...38-49 68.39-50 29-34 69.50-28 ]  

 

 

 

Bedankt Koos en Toine, 
voor het aanleveren van 
deze fragmenten! 

 

 

Brabantse competitie 2017-2018 
 

PNDB-competitieleider Ties Slagter heeft het programma voor de Brabantse competitie 
van het komende seizoen bekend gemaakt. 
 

In de Hoofdklasse spelen 7 viertallen een enkele competitie (dus 6 wedstrijden). 
Deelnemende teams: Heijmans Excelsior 1, Heijmans Excelsior 2, D’Amateurs, Dammend 
Tilburg 1, Dammend Tilburg 2, RDS St.Oedenrode en DOG Uden. 
 

In de Eerste klasse spelen 8 viertallen een enkele competitie (dus 7 wedstrijden). 
Deelnemende teams: De Schijf Roosendaal, EAD Asten, Rompa Leder/D.A.M.Dongen, 
Heijmans Excelsior 3, DOG Uden 2, RDS 2, RDS 3 en Dammend Tilburg 3. 
 

In de Eerste klasse mag de gemiddelde rating van een viertal nooit hoger zijn dan 925 
(dus totaal 3700),  en mag er maar één speler per team een rating boven 1025 hebben. 
  

Het wedstrijdprogramma staat in de Kalender achterin dit clubblad. 
 

 

 

 

Nieuw speeltempo in de Brabantse wedstrijden ! 
 

In de PNDB-jaarvergadering is besloten dat er in de Brabantse competitie en in het 
individuele Brabant Cup-toernooi in 2017-2018 wordt gespeeld met een speeltempo van 
40 minuten + 1 minuut per zet.  Misschien ook een idee voor de interne competitie? 
 

 



Open NK Rapid 2017 
 

Wanneer?    zaterdag 9 september, vanaf 10.30 uur. 
Waar?       Clublokaal RDC, Wilhelminaschool, Kerkstraat 21, 2231 CX  Rijnsburg 
Formule?    7 ronden Zwitsers in één groep, speeltempo 15 min. + 5 sec/zet 
Prijzen?    Geldprijzen per ratingcategorie: >1100, 900-1100, en 900. 
Wat kost het? Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50; jeugd € 2,50 
Inschrijven? Aanmelden (voor 5 september!) per mail bij jkt@damclubrdc.nl, onder 
            vermelding van je naam, KNDB-rating en vereniging. 
 

 

Open sneldamkampioenschap van De Peel  
 

Wanneer?    vrijdag 22 september, 20 uur, georganiseerd door EAD Asten 
Waar?       Gemeenschapshuis De Klepel, Kerkstraat 8 (tel. 0493691349), Asten 
Formule?    7 ronden Zwitsers, speeltempo 5 min + 5 sec/zet 
Wat kost het? Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- en wordt besteed aan prijzengeld.  
Inschrijven? Opgeven kan tot 19 september bij Jules Martens (j.martens03@chello.nl)  
  

 

Brabants Kampioenschap 2017 
 

Wanneer?    Vier zaterdagen: 23 sep, 21 okt, 18 nov, 2 dec, telkens vanaf 9.30 uur 
Waar?       De Nieuwe Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen 
Formule?    Er worden in totaal 8 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem (dus 
            twee ronden per dag). De middagronde start tussen 14.00 en 15.00 uur, 
            maar elke speler heeft recht op 30 minuten pauze tussen de twee ronden.  
Speeltempo? 80 minuten + 1 minuut per zet. 
Prijzen?    Er zijn prijzen per ratingcategorie: 1100plus, 900-1099, 700-899, 699min. 
Wat kost het?  Deelname is gratis voor alle PNDB-leden 
Inschrijven kan tot 13 september per email bij ties.slagter@gmail.com.  

 

 

Brabant Cup individueel 
 

Wanneer?    donderdag 21 september (eerste ronde bij Heijmans Excelsior); de volgende 
            speeldata en –plaatsen zijn afhankelijk van de inschrijvingen. 
Formule?    Elke ronde wordt er geloot. De winnaars plaatsen zich telkens voor de 
            volgende ronde. Bij remise gelden de volgende regels: 

● bij een ratingverschil van meer dan 50 punten plaatst de speler met de 
laagste rating zich voor de volgende ronde. 

● bij een kleiner ratingverschil wordt er eerst gesneldamd; wordt ook 
dat remise dan bekert de speler met de laagste rating verder. 

Speeltempo: 50 minuten + 1 minuut per zet. 
Wat kost het? Deelname is gratis voor alle PNDB-leden. 
Inschrijven kan tot 9 september per email bij ties.slagter@gmail.com. 
 

 

Kalender  
 

woensdag 30 aug    Simultaan Martijn v.IJzendoorn,Rotterdam (francistholel@yahoo.com) 
donderdag 31 aug   Eerste clubavond van het nieuwe seizoen 
zaterdag 2 sep     Achttallentoernooi 50 jaar De Variant 
donderdag 7 sep    Clubavond 
zaterdag 9 sep     Open NK Rapid 2017, Rijnsburg 
zaterdag 9 sep     Nationale Jeugddamdag 
donderdag 14 sep   Clubavond 
zaterdag 16 sep    VBI Huissen – DT1, DT2 – ConstantCharlois, DT3 - Alblasserdam 
zondag 17 sep      Nina Hoekman Memorial, Vorden (06-13925274, ninahoekman@gmail.com) 
donderdag 21 sep   Clubavond;  Eerste ronde Brabant Cup individueel, Rosmalen 
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vrijdag 22 sep     Open sneldamkampioenschap van de Peel, Asten 
zaterdag 23 sep    Dammend Tilburg 1–DEZ Culemborg (wordt een week vooruitgespeeld) 
zaterdag 23 sep    Eerste en tweede ronde Brabants Kampioenschap, Rosmalen 
donderdag 28 sep   Clubavond 
zaterdag 30 sep    Dammend Tilburg 2 – Zaanstreek, DT3 – CEMA/DE Vaste Zet 2 
donderdag 5 okt    Clubavond;  PNDB: Dammend Tilburg 1 – Dammend Tilburg 2 
donderdag 12 okt   Clubavond;  PNDB: Heijmans Exc.3 – Dammend Tilburg 3 
di/vr 17-20 okt    25e Plusminus55-toernooi Lent (024-3237564,jwjanssen48@gmail.com) 
donderdag 19 okt   Clubavond 
zaterdag 21 okt    Derde en vierde ronde Brabants Kampioenschap, Rosmalen 
donderdag 26 okt   Clubavond 
zaterdag 28 okt    Hijken DTC – DT1, VBI Huissen 2 – DT2, Lent 2 – DT3 
donderdag 2 nov    PNDB:  D’Amateurs – Dammend Tilburg 1 
vrijdag 3 nov      Clubavond 
zondag 5 nov       Jeugdtoernooi, Dongen (13.30 uur) 
maandag 6 nov      PNDB: RDS 2 – Dammend Tilburg 3 
vrijdag 10 nov     Clubavond 
zaterdag 11 nov    DT1 – Van Stigt Thans, DT2 – Lent, DT3 – Brainsport Eindhoven 
vrijdag 17 nov     Clubavond 
zaterdag 18 nov    Vijfde en zesde ronde Brabants Kampioenschap, Rosmalen 
donderdag 23 nov   Speciale clubavond:  kloksimultaan 
vrijdag 24 nov     Clubavond 
zaterdag 25 nov    CTD Arnhem – DT1, IJmuiden – DT2, Limburg CT – DT3 
vrijdag 1 dec      Clubavond;  PNDB:  Dammend Tilburg 2 – DOG Uden 
zaterdag 2 dec     Zevende en achtste (=slot)ronde Brabants Kampioenschap, Rosmalen 
vrijdag 8 dec      Clubavond 
zaterdag 9 dec     DT1 – Witte van Moort, DT2 – Van Stigt Thans 2, DT3 –DIOS Eureka 3 
vrijdag 15 dec     Clubavond;  PNDB: Dammend Tilburg 3 – Rompa Leder/D.A.M. 
zaterdag 16 dec    RDC Rijnsburg–DT1, Samen Sterk – DT2, NDV Nieuwland – DT3 
donderdag 21 dec   Kersttoernooi 
donderdag 28 dec   Kerst-jeugdtoernooi, Rosmalen 
 

donderdag 11 jan   PNDB: Heijmans Exc.2 – Dammend Tilb.2, DOG Uden – Dammend Tilb.1 
vrijdag 19 jan     PNDB: Dammend Tilburg 3 – EAD Asten 
zondag 28 jan      Brabants Jeugdkampioenschap, Eindhoven 
vrijdag 9 feb      PNDB: Dammend Tilburg 1 – RDS 1,  Dammend Tilburg 2 – D’Amateurs 
vrijdag 16 feb     PNDB: Dammend Tilburg 3 – De Schijf 
zondag 25 feb      Brabants Schooldamkampioenschap 
zondag 4 mrt       Brabants jeugd-sneldamkampioenschap, Uden 
maandag 5 mrt      PNDB: RDS 1 – Dammend Tilburg 2 
donderdag 8 mrt    PNDB: Heijmans Exc.1 - Dammend Tilburg 1 
vrijdag 16 mrt     PNDB: Dammend Tilburg 3 – RDS 3 
donderdag 12 apr   PNDB: DT 1–Heijmans Exc.2, DT 2–Heijmans Exc.1, DOG 2 – DT 3 
 

 

 

 

 

Meer weten over onze club?   www.dammendtilburg.nl   www.facebook.com/dammendtilburg 
 

Waar in Tilburg kun je verder nog een gezellig potje dammen? 
 

● Maandagavond (19.30 uur): damclubje in Tongerlose Hoef, Reitse Hoevenstraat 129 
● Woensdagmiddag (14-16 uur): dam-en-schaakclubje voor 50-plussers bij KBO 't 

Hazennest (Kreverplein 27) (info: pdcavanpoppel@hotmail.com) 
● Woensdagmiddag (15-16 uur): jeugddamclub Damschool Tilburg voor 

basisschool-kinderen, in De Dirigent (Dirigentenlaan 19) (info: 
th.vdhoek@hotmail.com) 

● Donderdagmorgen (9.30-11.30): dam-en-schaakclubje voor senioren in 
Ontmoetingsruimte De Driehoek (Gendringenlaan 179) (info: Paul Beynon 06-51554577) 
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