
De Dammende Tilburger 
wekelijks clubblad van Dammend Tilburg                        nummer  491 (16 september 2017)  

 

zie ook:   www.dammendtilburg.nl en www.facebook.com/dammendtilburg 
=  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

Deze week: donderdag: Clubavond, interne competitie 

zaterdag: Eerste ronde nationale competitie, met: 

● VBI Huissen – Dammend Tilburg 1 

● Dammend Tilburg 2 – ConstantCharlois Rotterdam 

● Dammend Tilburg 3 - Alblasserdam 

zondag: Nina Hoekman Memorial, Vorden  
 

 

 

Interne competitie 
 

7 september:          Toby Hage           -  Theo van den Hoek    1-1 
                      Toine Vermeer       -  Wil Maas             1-1 
                      Henk Toepoel        -  Tom Swelsen          1-1 
                      Frank Swagemakers   -  Peter van Poppel     2-0 
                      Theo van den Hoek   -  Tristan Schuttelaars 2-0 
                      Ad de Hoon          -  Toby Hage            0-2 
 

 

                 1 Frank Swagemakers     1-2   2,000 + 0,500 =  2,500 
                 2 Toby Hage             2-3   1,500 + 0,917 =  2,417 
                 3 Theo van den Hoek     3-4   1,333 + 1,000 =  2,333 
                 4 Toine Vermeer         2-2   1,000 + 1,167 =  2,167 
                 5 Tim Hendriksen        1-2   2,000 + 0,000 =  2,000 
                   Suus Roosen           1-2   2,000 + 0,000 =  2,000 
                 7 Wil Maas              2-2   1,000 + 1,000 =  2,000 
                   Henk Toepoel          2-2   1,000 + 1,000 =  2,000 
                 9 Herman Lamberts       1-1   1,000 + 1,000 =  2,000 
                   Tom Swelsen           1-1   1,000 + 1,000 =  2,000 
                11 Bidjai Nanhoe         1-0   0,000 + 2,000 =  2,000 
                   Djim Roosen           1-0   0,000 + 2,000 =  2,000 
                13 Ad de Hoon            2-1   0,500 + 1,250 =  1,750 
                   Peter van Poppel      2-1   0,500 + 1,250 =  1,750 
                15 Kees van Bakel        1-1   1,000 + 0,500 =  1,500 

1. Tristan Schuttelaars  2-1   0,500 + 0,917 =  1,417 
                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     17 Dummy                 1-1   1,000 + 1,000 =  2,000 
 

 

14 september:        Tim Hendriksen      -  Theo van den Hoek 
                     Suus Roosen         -  Toine Vermeer  
                     Tom Swelsen         -  Wil Maas  
                     Henk Toepoel        -  Frank Swagemakers 
                     Peter van Poppel    -  Ad de Hoon 
                     Harry Verdoolaege   -  Herman Lamberts 
                     Tristan Schuttelaars-  Kees van Bakel 
                     Patrick Botland     -  Peter Moonen 
                     Piet Jonkers        -  Kees van Belle  
                     Bidjai Nanhoe       -  Djim Roosen 
  

Open NK Rapid 2017  (64 deelnemers) 

http://www.facebook.com/dammendtilburg
http://www.dammendtilburg.nl/


 

 1  Alexander Baliakin          7 – 13   1284 
 2  Losseni Savané              7 – 11   1276 
 3  Richard Meijer              7 – 11   1210 
 4  Arjen de Mooij              7 – 11   1150 
 5  Jos Stokkel                 7 – 10   1269 
 6  Edwin de Jager              7 – 10   1146 
 7  Anton Kosior                7 – 10   1110 
 8  Frerik Andriessen           7 -  9   1244 
 9  Han Seinhorst               7 -  9   1231 
10  Heike Verheul               7 -  9   1219 
11  Mehmet Yöney                7 -  9   1196 
12  Anton van Berkel            7 -  9   1139  

 

 

 

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.  

 

 

 

Wit speelt en wint 
 

   

 

Oplossingen van vorige week: 
1. 49-43, 43-39, 41-36, 36x38 (41-46) 38-32, 42x31, 47-41 (37-42) 48x37 
2. 33-29, 35-30, 32-27, 26x7 
3. 39-34, 34-30, 30-25, 25x23 
 

Kalender  

mailto:ties.slagter@gmail.com


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 
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 
 

 

 

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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