
De Dammende Tilburger 
 

wekelijks clubblad van Dammend Tilburg                        nummer  501 (23 november 2017)  

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

Deze week:  

donderdag: Speciale clubavond, met kloksimultaan door Jasper en Thijs 

zaterdag: CTD Arnhem – Dammend Tilburg 1 

  IJmuiden – Dammend Tilburg 2  

Limburg CT – Dammend Tilburg 3 
 

 

Interne competitie 
 

17 november:       Toby Hage              - Ad de Hoon            2-0 
                   Joeri Hezemans         - Theo van den Hoek     2-0 
                   Bidjai Nanhoe          - Wil Maas              0-2 
                   Herman Lamberts        - Kees van Bakel        1-1 
                   Patrick Botland        - Jo Frissen            1-1 
                   Henk Toepoel           - Peter van Poppel      2-0 
                   Tristan Schuttelaars   - Djim Roosen           2-0 
                   Bert-Jan Roosen        - Djim Roosen           0-2 
                   Tristan Schuttelaars   - Piet Jonkers          0-2 
  

                 1   Toby Hage             8-15  1,875  1,260   3,135 
                 2   Toine Vermeer         5- 8  1,600  0,978   2,578 
                 3   Joeri Hezemans        6- 8  1,333  1,151   2,484 
                 4   Theo van den Hoek     8-10  1,250  1,097   2,347 
                 5   Wil Maas             12-15  1,250  1,092   2,342 
                 6   Ad de Hoon           12-13  1,083  1,241   2,325  

                 7   Kees van Bakel        8-10  1,250  0,967   2,217 
                 8   Herman  Lamberts     10- 9  0,900  1,099   1,999 
                 9   Henk  Toepoel         9- 8  0,889  0,980   1,869 
                10   Jo Frissen            8- 7  0,875  0,897   1,772 
                11   Bidjai Nanhoe         7- 5  0,714  0,985   1,699 
                12   Piet Jonkers          5- 4  0,800  0,891   1,691 
                13   Djim Roosen           9- 5  0,556  0,913   1,468 
                14   Tristan Schuttelaars 11- 6  0,545  0,830   1,376 
                15   Patrick Botland       5- 3  0,600  0,757   1,357 
                16   Peter van Poppel     10- 4  0,400  0,904   1,304  

                     Koos van Amerongen    1- 2  2,000  1,083   3,083 
                     Harrie Verdoolaege    4- 6  1,500  1,006   2,506 
                     Tim Hendriksen        4- 5  1,250  1,074   2,324 
                     Frank Swagemakers     3- 4  1,333  0,944   2,277 
                     Tom Swelsen           3- 4  1,333  0,713   2,046  
                     Peter Moonen          4- 5  1,250  0,662   1,912 
                     Suus Roosen           2- 2  1,000  0,903   1,903 
                     Bert-Jan Roosen       4- 2  0,500  0,864   1,364 
                     Salomon de Jong       1- 0  0,000  1,500   1,500 
                     Thijs van den Broek   1- 0  0,000  1,333   1,333 
                     Dummy                 2- 2  1,000  0,992   1,992 
  

Donderdag 23 nov: speciale clubavond, met kloksimultaan door Jasper en Thijs. 

We rekenen op een grote opkomst. Gastspelers zijn welkom! 
 

Deze week dus geen interne competitie, en geen clubavond op vrijdag! 

 

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


Brabants Kampioenschap 
 

Zaterdag zijn de 5e en 6e ronde van het Brabants Kampioenschap gespeeld. Zonder Jan 
van den Hooff, die met hartklachten in het ziekenhuis is opgenomen (beterschap Jan!), 
waardoor de tussenstand nog wat onoverzichtelijk is. De uitslagen: 
 

5e ronde (o.a.) : Arnold Beset-Frank Swagemakers 0-2, Andrew Tjon A Ong-Yuriy Lagoda 
1-1, Johan Rijnen-David Riupassa 0-2, Theo van den Hoek-Jan van den Hooff uitg., Ties 
Slagter-Jacques Brouns 1-1, Martien van Erp-Arno Bloks 2-0, Piet Jonkers-Wiebe Cnossen 
0-2, Soender Kalpoe-Noud de Groot 2-0, Peter van Poppel-Ad Peerenboom 0-2 
 

6e ronde (o.a.) : Yuriy Lagoda-Theo van den Hoek 2-0, David Riupassa-Andrew Tjon A Ong 
1-1, Jan van den Hooff-Martien van Erp uitg., Frank Swagemakers-Joop Achterstraat 1-1, 
Soender Kalpoe-Johan Rijnen 2-0, Piet Jonkers-Arnold Beset 2-0, Noud de Groot- Peter 
van Poppel 2-0 
 

Tussenstand: 

 

 1 Andrew Tjon A Ong           6-9     45 
 2 Yuriy Lagoda                6-9     41 
 3 David Riupassa              6-9     40 
 4 Jacques Brouns              6-8     41 
 5 Ties Slagter                6-8     35 
 6 Martien van Erp             5-7     33 
 7 Joop Achterstraat           6-7     39 
 8 Arno Bloks                  6-7     38 
 9 Wiebe Cnossen               6-7     36 
10 Leo van Vlerken             6-7     35 
11 Frank Swagemakers           6-7     35 
13 Jan van den Hooff           4-6     30 
14 Theo van den Hoek           5-6     36 
16 Piet Jonkers                6-6     32 
28 Peter van Poppel            6-1     29 
 

 

 

Vijf dammende Tilburgers in het Masters-toernooi van Wattrelos 
 

Vijf clubgenoten namen zaterdag deel aan het Masters-toernooi in Wattrelos 
(Frankrijk), allemaal in de hoogste ratinggroep “Gold” (24 deelnemers). Na de 
voorronden werd er een finale in drie groepen van 8 spelers gespeeld, met behoud van 
de voorronde-punten. De eindstand: 
 

 1  Damien Aligna        12-21 
 2  Kévin Machtelinck    12-18 
 3  Thomy M’Bongo        12-18 
 4  Koos van Amerongen   12-17 
 5  Sébastien Duplouy    12-13 
 6  Jimmy Depaepe        12-11 
 7  Anastase Leclerc     12-11 
 8  Jean D’Almeida       12-11 
16  Toon Dielen          12- 7  (= 8e in de B-groep) 
20  Sarah Rijgersberg    12- 9  (= 4e in de C-groep) 
 

 

 

Tom Swelsen winnaar van toernooi in Saarbrücken (20 deelnemers) 
 

1  Tom Swelsen        7-12 
2  Ton Tillemans (Zw) 7-10 



3  Fidèle Nimbi (Fr)  7-10 
 

 

Wit speelt en wint 
 

   

 

Oplossingen van vorige week: 
1. 27-22 (17x28) 37-32, 43x1 (26-31) 34-29, 1-23 (31-36) 23-10 (33-38) 10-15 
2. 39-34, 40-35, 35x22 (31-37) 36-31, 22-17, 31-27 
3. 40-34 (30-35) 34-30 (24-29) 42-38, 47-41, 49-44, 39x8 (29-33) 8-3 (15-20) 3x25 

(33-38) 25-43, 45x34 
 

Kalender 
 

donderdag 23 nov   Speciale clubavond:  kloksimultaan door Jasper en Thijs 
vrijdag 24 nov     GEEN clubavond 
zaterdag 25 nov    CTD Arnhem – DT1, IJmuiden – DT2, Limburg CT – DT3 
vrijdag 1 dec      Clubavond  

zaterdag 2 dec     Zevende en achtste (=slot)ronde Brabants Kampioenschap, Rosmalen 
vrijdag 8 dec      Clubavond 
zaterdag 9 dec (in DONGEN!) DT1–WittevanMoort, DT2–VanStigtThans 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 
vrijdag 22 dec     GEEN clubavond 
donderdag 28 dec   Kerst-jeugdtoernooi, Rosmalen 
donderdag 28 dec   Oudejaarstoernooi Samen Sterk (06-44934671, 06-46134852) 
vrijdag 29 dec     GEEN clubavond 
vrijdag 29 dec     Damnacht Westerhaar (damclubwittevanmoort.nl) 
zaterdag 30 dec    30ste Oudejaars Sneldamtoernooi IJmuiden  
vrijdag 5 jan      Clubavond 
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 12 jan     Clubavond 
zaterdag 13 jan    Halve finales NK Algemeen en Vrouwen 
vrijdag 19 jan     Clubavond;   PNDB: Dammend Tilburg 3 – EAD Asten 
zaterdag 20 jan    DT 1 - Damlust Gouda, Heijmans Exc. – DT 2, Heijmans Exc.2 – DT 3 
donderdag 25 jan   Speciale clubavond  (Eerste ronde Brabant Cup voor viertallen) 
zaterdag 27 jan    Halve finales NK Algemeen en Vrouwen 
zondag 28 jan      Brabants Jeugdkampioenschap, Eindhoven 
vrijdag 2 feb      Clubavond 
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 
zaterdag 10 feb    Halve finales NK Algemeen en Vrouwen 
vrijdag 16 feb     PNDB: Dammend Tilburg 3 – De Schijf 
zaterdag 17 feb    DT 1 – WSDV, Den Haag – DT 2, De Variant – DT 3 
donderdag 22 feb   Speciale clubavond  (Tweede ronde Brabant Cup voor viertallen) 
zaterdag 24 feb    Halve finales NK Algemeen en Vrouwen 



zondag 25 feb      Brabants Schooldamkampioenschap 
vrijdag 2 mrt      Clubavond 
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 9 mrt      Clubavond 
vrijdag 16 mrt     Clubavond;  PNDB: DTilburg 2 – DOG Uden, DTilburg 3 – RDS 3 
donderdag 22 mrt   Speciale damavond 
vrijdag 30 mrt     Clubavond 
zaterdag 31 mrt    Paaseierentoernooi 
vrijdag 6 apr      Clubavond 
donderdag 12 apr   PNDB: DT 1–Heijmans Exc.2, DT 2–Heijmans Exc.1, DOG 2 – DT 3 
vrijdag 13 apr     Clubavond 
vrijdag 20 apr     Clubavond 
donderdag 26 apr   Speciale damavond 
zaterdag 28 apr    Brabants Kampioenschap sneldammen 
donderdag 3 mei    Clubavond 
donderdag 17 mei   Clubavond 
donderdag 24 mei   Speciale damavond 
donderdag 31 mei   Clubavond 
donderdag 7 juni   Clubavond 
donderdag 14 juni  Laatste clubavond:  Jaarvergadering 
 

 

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: th.vdhoek@hotmail.com) 
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