
De Dammende Tilburger 
wekelijks clubblad van Dammend Tilburg                        nummer  492 (21 september 2017)  

 

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

 

Deze week: donderdag: Clubavond;  Eerste ronde Brabant Cup individueel, Rosmalen 

vrijdag: Open sneldamkampioenschap van de Peel, Asten 

zaterdag: Dammend Tilburg 1 – DEZ Culemborg (in Café Het Wandelbos) 

zaterdag: Eerste en tweede ronde Brabants Kampioenschap, Rosmalen 
 

 

 

Interne competitie 
 

14 september:         Tim Hendriksen      -  Theo van den Hoek    1-1 
                      Bidjai Nanhoe       -  Toine Vermeer        0-2  

                      Tom Swelsen         -  Wil Maas             1-1 
                      Peter van Poppel    -  Ad de Hoon           0-2 
                      Harrie Verdoolaege  -  Herman Lamberts      2-0 
                      Djim Roosen         -  Tristan Schuttelaars 2-0 
                      Peter Moonen        -  Bert-Jan Roosen      1-1 
                      Piet Jonkers        -  Jo Frissen           0-2 
 

                 1    Toby Hage            2-3  1,500  1,125    2,625  
                 2    Theo van den Hoek    4-5  1,250  1,167    2,417 
                 3    Djim Roosen          2-2  1,000  1,167    2,167 
                 4    Tim Hendriksen       2-3  1,500  0,625    2,125 
                 5    Wil Maas             3-3  1,000  1,111    2,111 
                 6    Toine Vermeer        3-4  1,333  0,750    2,083 
                 7    Henk  Toepoel        2-2  1,000  1,000    2,000 
                      Tom  Swelsen         2-2  1,000  1,000    2,000 
                 9    Herman  Lamberts     2-1  0,500  1,500    2,000 
                10    Ad de Hoon           3-3  1,000  0,944    1,944 
                11    Peter van Poppel     3-1  0,333  1,111    1,444 
                12    Bidjai Nanhoe        2-0  0,000  1,417    1,417 
                13    Tristan Schuttelaars 3-1  0,333  0,861    1,194 
                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

           Suus Roosen          1-2  2,000  1,000    3,000 
                      Harrie Verdoolaege   1-2  2,000  0,500    2,500 
                      Frank Swagemakers    1-2  2,000  0,333    2,333 
                      Jo Frissen           1-2  2,000  0,000    2,000 
                      Kees van Bakel       1-1  1,000  1,000    2,000 
                      Bert-Jan Roosen      1-1  1,000  1,000    2,000 
                      Peter Moonen         1-1  1,000  1,000    2,000 
                      Piet  Jonkers        1-0  0,000  2,000    2,000 
                      Dummy                1-1  1,000  0,500    1,500 
 

21 september:         Wil Maas              -  Tim Hendriksen 
                      Jo Frissen            -  Toine Vermeer 
                      Tristan Schuttelaars  -  Bidjai Nanhoe 
                      Toby Hage             -  Harry Verdoolaege 
                      Frank Swagemakers     -  Djim Roosen 
                      Henk Toepoel          -  Kees van Bakel 
                      Patrick Botland       -  Peter Moonen  

                      Ad de Hoon            -  Kees van Belle 
  

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


 

Eerste ronde Nationale Competitie 
 

 

Al het begin is moeilijk Martijn de Leeuw 
 

Dammend Tilburg is in de eerste ronde van de Ereklasse weer met beide benen op de 
grond gezet met een 15-5 nederlaag tegen damvereniging VBI Huissen, de kampioen van 
vorig jaar. De dammers uit Tilburg betraden de dam-arena vol vertrouwen. Vorig jaar 
werd met overtuiging het kampioenschap in hoofdklasse B binnengehaald en na enkele 
trainingstoernooien in de zomermaanden werd zelfs het drielandentoernooi in Antwerpen 
gewonnen. Het werd echter al snel duidelijk dat er in de Ereklasse uit een ander 
vaatje getapt moet worden. Invaller Frank Swagemakers had deze speelronde veruit de 
laagste rating van heel de Ereklasse (896) maar verweerde zich kranig, pas onder 
grote tijdsdruk ging het mis. Niet snel hierna pakte Toine Vermeer het eerste punt 
voor de Tilburgers in een zeer solide duel. Op de overige borden waren veel spannende 
standen te zien maar in een kort tijdsbestek gingen achtereenvolgens Koos van 
Amerongen, Mehmet Yöney en Jacco Sandee ten onder aan de complexe standen. Dammend 
Tilburg wist zich hierna te herstellen met drie vechtremises van Jasper Daems, Thijs 
van den Broek en Martijn de Leeuw. Vooral Jasper en Thijs toonden zich hier uiterst 
koelbloedig door onder grote druk op het juiste moment een schijf te offeren om zo 
hun vege lijf te redden. Yves Vandeberg had op dat moment met uitstekend verdedigend 
werk ook een remisestand bereikt, door een misgreep ging deze partij echter nog 
jammerlijk verloren. De wedstrijd werd besloten met een puntendeling van kopman Toine 
Brouwers die de kopman van VBI, Alexander Baljakin, wist af te stoppen in een 
spannend duel. Volgende week wacht de volgende titelkandidaat Denk en Zet Culemborg 
in de tweede ronde van de Nationale Competitie. 
 

VBI Huissen                    - Dammend Tilburg                      15-5 
 

Alexander Baliakin (1527)         -  Toine Brouwers (1412)                  1-1(10) 
Guntis Valneris (1506)            -  Yves Vandeberg (1211)                  2-0 (2) 
Fred de Koning (1356)             -  Jacco Sandee (1165)                    2-0 (5) 
Gérard Jansen (1502)              -  Mehmet Yöney (1226)                    2-0 (4) 
Joost Hendriksen (1344)           -  Frank Swagemakers (896)                2-0 (1) 
Maarten Linssen (1334)            -  Toine Vermeer (1172)                   1-1 (2) 
Geert van Aalten (1397)           -  Thijs van den Broek (1322)             1-1 (9) 
Johan Krajenbrink (1482)          -  Jasper Daems (1312)                    1-1 (6) 
Jasper Lemmen (1477)              -  Martijn de Leeuw (1315)                1-1 (7) 
Jos Stokkel (1422)                -  Koos van Amerongen (1286)              2-0 (3) 
 

De andere wedstrijden in de Ereklasse: 
 

DC 020                            -  MTB Hoogeveen                            9-11 
WSDV                              -  Damlust Gouda                           11- 9 
Denk en Zet Culemborg             -  RDC Rijnsburg                           14- 6 
Hijken DTC                        -  Witte van Moort                          9-11 
Van Stigt Thans                   -  CTD Arnhem                              13- 7 
 

 

 

Dammend Tilburg 2  _          -  Constant Charlois                  10-10 
  

Ad de Hoon (1201)                 -  Patrick Stork (1257)                 1-1 (6) 
Eddy Budé (1313)                  -  Pim Arts (1231)                      2-0(10) 
Peter Schellekens (1232)          -  Soelinder Jagram (1129)              1-1 (9) 
Bryan Wollaert (1216)             -  Radjes Balkaran (1239)               1-1 (7)  
Kees van Bakel (1137)             -  Michiel Kloosterziel (1385)          0-2 (3) 
Harry Verdoolaege (1127)          -  Francis Tholel (1205)                1-1 (1) 
Joeri Hezemans (1235)             -  Eduard Autar (1364)                  1-1 (8) 



Wil van den Braak (1357)          -  Leopold Sekongo (1351)               2-0 (5) 
Peter Moonen (944)                -  Wim Verschoor (1144)                 0-2 (4) 
Theo van den Hoek (1184)          -  Jurgen Tholel (1179)                 1-1 (2) 
 

De andere wedstrijden in de Hoofdklasse B: 
 

Zaanstreek                        -  Den Haag                              12- 8 
VBI Huissen 2                     -  SNA                                    7-13 
Lent                              -  Heijmans Excelsior                     6-14 
IJmuiden                          -  CEMA/De Vaste Zet                      9-11 
Van Stigt Thans 2                 -  Samen Sterk                           15- 5 
 

 

DT 2 pakt een punt tegen kampioenskandidaat 
 

Het tweede tiental begon tegen het op papier veel sterkere 
Constant/Charlois met de bedoeling om “de nederlaag zo 
klein mogelijk te houden”. Na een paar rustige remises 
(Harrie en Theo) liepen de Rotterdammers uit naar 2-6 omdat 
Kees (tegen Michiel Kloosterziel) en last-minute-invaller 
Peter Moonen  in hun partij aan het kortste eind trokken. 
Maar intussen wandelde Wil van den Braak al glunderend door 
de zaal, omdat hij Leopold Sekongo met een fraaie 
damcombinatie te pakken had genomen. Sekongo bleef een 
minuut of twintig mistroostig voor zich uit staren voordat 
hij, na nog wat kansloze zetten, opgaf(4-6). Gelijkwaardige 
remises van Ad, Bryan, Joeri (tegen de sterke Eduard Autar) 
en Peter Schellekens – waarbij Ad en Bryan zelfs dicht bij 
de winst waren – brachten de stand op 8-10, waarna voor 
Eddy Budé de klus resteerde om een veelbelovend eindspel 
van een dam + 3 tegen een dam + 1 secuur naar 
overmachts-winst te voeren. Dat lukte, waarmee Eddy (die 
met Peter Schellekens vanwege een wegomlegging van de A2 al 
bijna drie kwartier te laat aan de partij begonnen was . .) 
Dammend Tilburg 2 zowaar z’n eerste wedstrijdpunt bezorgde. 

Wil van den Braak 

 

Leopold Sekongo 
 

Er volgde 40-34 (16-21!) 
27x16 (26-31!!) 37x26 
(op 36x27 zou een 
dam-combinatie naar 49 
gevolgd zijn) (7-11) 
16x18 (13x22) 28x17 en 
19x48! 

 

 

 

 

Dammend Tilburg 3  _          -  Alblasserdam                       11- 9 
 

Wil Maas (1058)                  -  Marcel van der Most (1035)            1-1 (4) 
Robert De Abreu (937)            -  Rien Visser (1155)                    0-2 (2) 
Patrick Botland (943)            -  Mijndert Verkaik (1229)               1-1 (6) 
Ton Sprangers (945)              -  Aat Verhaar (999)                     1-1 (9) 
Martijn Kool (982)               -  Ruben Groenendijk (1015)              2-0 (8) 
Jo Frissen (858)                 -  Remco Korteland (653)                 0-2(10) 
Kees van Belle (870)             -  Yoshua van der Most (1002)            0-2 (1) 
Herman Lamberts (876)            -  Jaap van der Dussen (798)             2-0 (7) 
Piet Jonkers (772)               -  Dylan Jongeneel (676)                 2-0 (3) 
Kasper Barentsen (968)           -  Corwin Vlot (747)                     2-0 (5) 
 

De andere wedstrijden in de Tweede Klasse D: 
 

CEMA/De Vaste Zet 2              -  De Variant                              9-11 
Lent/VBI/Nijmegen CT             -  De Kroonschijf DEZ 2                    6-14 
Brainsport Eindhoven             -  Heijmans Excelsior 2                 uitgest. 
Limburg CT                       -  WSDV 4                                  9- 9 
DIOS/Eureka 2                    -  NDV Nieuwland                          10-10 
 



 
 

Oplossingen van vorige week: 
1. 41-37, 32x21, 21-17, 42-37, 38x18, 24x4 (30-34) 4x27 (34-40) 27-21, 21x49 
2. 35-30, 44-40, 39x8, 47-41, 27-22, 43-39, 22x4, 4x34 (1-7) 34x1 (6-28) 16-11, 1-34 
3. 34-30, 38-32, 26-21, 44-40, 30-24, 43-38, 37x10, 25x1, 41x32  
Loting eerste ronde Brabant Cup 
 

Het toernooi om de Brabant Cup Individueel gaat aanstaande donderdag in Rosmalen van 
start met 39 deelnemers. Dit is de loting voor de eerste ronde van onze clubgenoten: 
      Harm van der Veen    (746)        Piet Jonkers      (772) 
      Niklas vann Cassel   (300)        Herman Lamberts   (876) 
      Ad Peerenboom        (499)        Ton Sprangers     (945) 
      Tom Swelsen         (1101)        Roy Slagter       (679) 
      Henk van der Heijden (696)        Peter van Poppel  (300) 
      Theo van den Hoek   (1184)        Martien van Erp   (925) 
 

 

 

Loting eerste ronde Brabants kampioenschap 
 

Volgende week zaterdag worden in Rosmalen, met 26 deelnemers,  de eerste en tweede 
ronde van het Brabants Kampioenschap gespeeld. Met in de eerste (ochtend)ronde o.a. 
de partijen: 
                Andrew Tjon A Ong - Piet van Erp  

                Johan Rijnen      - Theo van den Hoek  
                Arno Bloks        - Piet Jonkers  
                Frank Swagemakers - Peter van Poppel 
 

 
 

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)  
  

 

Damfeest in Dordrecht 

 

Wanneer?    zaterdag 14 oktober, vanaf 11.45 uur 
Waar?       Cultureel centrum Sterrenburg, Dalmeyerplein 10, 3318 CB Dordrecht 
Formule?    9 ronden Zwitsers in één groep, speeltempo 10 minuten per speler/partij 
Prijzen?    Er zijn (geld)prijzen voor de categorieën >1200, 1000-1200 en <1000 
Wat kost het?  € 10, met een broodje + consumptie bij aankomst. Tussendoor en na 
            Afloop zijn Surinaamse maaltijden en lekkernijen verkrijgbaar. 
Inschrijven kan o.a. bij Shammie Kasnadi (sham88@hotmail.nl, 06-87090411) 
 

 

Wit speelt en wint 
 

mailto:sham88@hotmail.nl


   

 

Kalender  
 

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 
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 
zaterdag 14 okt    Damfeest in Dordrecht  

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) 
 

 


