
De Dammende Tilburger 
wekelijks clubblad van Dammend Tilburg                        nummer  490 (7 september 2017) 
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Deze week: donderdag: Clubavond, interne competitie 

zaterdag: Open NK Rapid 2017, Rijnsburg 
 

 

 

Interne competitie 
 

31 augustus:          Kees van Bakel      -  Ad de Hoon           1-1 
                      Wil Maas            -  Henk Toepoel         1-1 
                      Theo van den Hoek   -  Toine Vermeer        1-1 
                      Tim Hendriksen      -  Bidjai Nanhoe        2-0 
                      Djim Roosen         -  Suus Roosen          0-2 
                      Peter van Poppel    -  Tristan Schuttelaars 1-1 
                      Herman Lamberts     -  Dummy                1-1 
 

 

 

 

Dammend Tilburg derde in VOS-toernooi De Variant 
 

Acht achttallen speelden zaterdag mee in het VOS-toernooi dat De Variant ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum organiseerde . . . en ook nog zelf won! 
Uitslagen en eindstand: 
 

 

Toine Brouwers  - Jan de Wolff       1-1 
Ad de Hoon      - Anton Kosior       0-2 
Theo v.d. Hoek  - Ferry Berkholst    2-0 
Salomon de Jong – Martin van Dijk    1-1 
Toine Vermeer   - Dylan Jongeneel    2-0 
Wil Maas        - Johan Konings      0-2 
Peter Moonen    - Nick v.t Westeinde 2-0 
Herman Lamberts – Ad Vervoort Jr     2-0 

 

   1  De Variant 1              8-13 
   2  PWG ’s-Gravenpolder       8-12 
   3  Dammend Tilburg           8-10 
   4  Dordrecht 2/DAM Dongen    8- 9 
   5  Dordrecht 1               8- 7 
   6  De Variant 2              8- 5 
   7  Alblasserdam              8- 4 
      BDV/De Schijf/Tholen      8- 4 
  

 

 

Simultaan Martijn van IJzendoorn 
Martijn van IJzendoorm speelde woensdag simultaan tegen 27 tegenstanders uit 
Rotterdam en omstreken. Met 16 overwinningen, 10 remises en een nederlaag boekte hij 
een score van  78 procent. Mehmet Yoney was een van zijn verliezende tegenstanders. 
 

 

 

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. 
 

   



Drielandentoernooi Belgie 2017 (Rapid, Antwerpen, 2 september) 

 

1  Dammend Tilburg      *  5  5  4  6  6  8  8  8     8-15    50-14 
2  Belgie 1             3  *  6  5  6  6  8  7  8     8-14    49-15 
3  Nederland CT         3  2  *  6  5  4  5  7  8     8-11    40-24 
4  Den Haag             4  3  2  *  4  6  8  7  8     8-10    42-22 
5  Belgie 2             2  2  3  4  *  6  7  5  7     8- 9    36-28 
6  Brabo Antwerpen      2  2  4  2  2  *  7  8  5     8- 7    32-32 
7  Belgie 3             0  0  3  0  1  1  *  5  7     8- 4    17-47 
8  Scheveningen         0  1  1  1  3  0  3  *  6     8- 2    15-49 
9  Scheveningen 2       0  0  0  0  1  3  1  2  *     8- 0     7-57 
 

Persoonlijke scores: 
 

Jasper Daems Dammend Tilburg 8-16 

Michel Stempher Nederland CT 8-14 

Hein De Cokere Belgie 1 8-13 

Bryan Wollaert Belgie 1 8-13 

Gerard de Groot Den Haag 8-12 

Yves Vandeberg Brabo Antwerpen 8-12 

Thijs v.d.Broek Dammend Tilburg 8-12 

Laura Timmerman Dammend Tilburg 8-12 

Koos v.Amerongen Dammend Tilburg 8-10 

Tom Swelsen Nederland CT8- 9 
Johan Coorevits Belgie 3 8- 3 
 

 

 

Ton Sijbrands over Kévin Machtelinck, deel 2: 

 

 

 

 

 



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: 40 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. 
 

 

 

Wit speelt en wint 
 

   

 

 

Kalender  
 

donderdag 7 sep    Clubavond, interne competitie 
zaterdag 9 sep     Open NK Rapid 2017, Rijnsburg 
donderdag 14 sep   Clubavond 
zaterdag 16 sep    VBI Huissen – DT1, DT2 – ConstantCharlois, DT3 - Alblasserdam 
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zondag 17 sep      Nina Hoekman Memorial, Vorden (06-13925274, ninahoekman@gmail.com) 
donderdag 21 sep   Clubavond;  Eerste ronde Brabant Cup individueel, Rosmalen 
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 
zaterdag 6 jan     MTB Hoogeveen – DT 1, DT 2 - CEMA/DVZ, DT 3 – WSDV 4 
donderdag 11 jan   PNDB: Heijmans Exc.2 – Dammend Tilb.2, DOG Uden – Dammend Tilb.1 
vrijdag 19 jan     PNDB: Dammend Tilburg 3 – EAD Asten 
zaterdag 20 jan    DT 1 - Damlust Gouda, Heijmans Exc. – DT 2, Heijmans Exc.2 – DT 3 
zondag 28 jan      Brabants Jeugdkampioenschap, Eindhoven 
zaterdag 3 feb     DC 020 – DT 1, DT 2 - SNA, DT 3 - De Kroonschijf/DEZ 2 
vrijdag 9 feb      PNDB: Dammend Tilburg 1 – RDS 1,  Dammend Tilburg 2 – D’Amateurs 
vrijdag 16 feb     PNDB: Dammend Tilburg 3 – De Schijf 
zaterdag 17 feb    DT 1 – WSDV, Den Haag – DT 2, De Variant – DT 3 
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) 
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● Donderdagmorgen (9.30-11.30): dam-en-schaakclubje voor senioren in 
Ontmoetingsruimte De Driehoek (Gendringenlaan 179) (info: Paul Beynon 06-51554577) 

 

 


