
De Dammende Tilburger 
wekelijks clubblad van Dammend Tilburg                        nummer  493 (28 september 2017)  

 

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

 

Deze week: donderdag: Clubavond 

zaterdag: Dammend Tilburg 2 – Zaanstreek,   DT3 – CEMA/DE Vaste Zet 2 
 

 

 

Interne competitie 
 

21 september:         Toby Hage           -  Harry Verdoolaege    2-0  

                      Frank Swagemakers   -  Djim Roosen          2-0  

                      Wil Maas            -  Ad de Hoon           1-1  

                      Jo Frissen          -  Toine Vermeer        0-2  

                      Henk Toepoel        -  Kees van Bakel       0-2  

                      Bidjai Nanhoe       -  Peter Moonen         0-2  

                      Tristan Schuttelaars-  Peter Moonen         1-1  

 

 

                 1    Toby Hage            3-5  1,667  1,083    2,750  
                 2    Theo van den Hoek    4-5  1,250  1,292    2,542 
                 3    Frank Swagemakers    2-4  2,000  0,500    2,500 
                 4    Kees van Bakel       2-3  1,500  0,833    2,333 
                 5    Toine Vermeer        4-6  1,500  0,813    2,313 
                 6    Djim Roosen          3-2  0,667  1,500    2,167 
                 7    Tim Hendriksen       2-3  1,500  0,625    2,125 
                 8    Ad de Hoon           4-4  1,000  1,125    2,125 
                 9    Harrie Verdoolaege   2-2  1,000  1,083    2,083 
                10    Wil Maas             4-4  1,000  1,042    2,042 
                11    Peter Moonen         3-4  1,333  0,500    1,833 
                12    Tom Swelsen          2-2  1,000  0,833    1,833 
                13    Henk  Toepoel        3-2  0,667  1,167    1,833 
                14    Jo Frissen           2-2  1,000  0,750    1,750 
                15    Herman  Lamberts     2-1  0,500  1,000    1,500 
                16    Peter van Poppel     3-1  0,333  1,167    1,500 
                17    Bidjai Nanhoe        3-0  0,000  1,444    1,444 
                18    Tristan Schuttelaars 4-2  0,500  0,896    1,396 
                19    Piet  Jonkers        1-0  0,000  1,000    1,000 
                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

           Suus Roosen          1-2  2,000  0,667    2,667 
                      Bert-Jan Roosen      1-1  1,000  1,333    2,333 
                      Dummy                1-1  1,000  0,500    1,500 
   

28 september:         Toby Hage             -  Frank Swagemakers 
                      Theo van den Hoek     -  Kees van Bakel 
                      Toine Vermeer         -  Djim Roosen 
                      Ad de Hoon            -  Tim Hendriksen  
                      Harry Verdoolaege     -  Wil Maas  
                      Patrick Botland       -  Tom Swelsen 
                      Bert-Jan Roosen       -  Henk Toepoel 
                      Herman Lamberts       -  Jo Frissen 
                      Peter van Poppel      -  Bidjai Nanhoe  
                      Tristan Schuttelaars  -  Piet Jonkers  

 

 

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


 

Dammend Tilburg  _         - Denk en Zet Culemborg                  7-13 
 

Bryan Wollaert (1216)           -  Pim Meurs (1516)                         0-2 (4) 
Koos van Amerongen (1286)       -  Jean Marc Ndjofang (1476)                0-2 (8) 
Eddy Budé (1313)                -  Evgeni Vatutin (1481)                    0-2 (3) 
Jasper Daems (1312)             -  Pieter Steijlen (1419)                   2-0 (7) 
Thijs van den Broek (1322)      -  Uladzislau Valjuk (1355)                 1-1 (1) 
Hein De Cokere (1307)           -  Bas Messemaker (1428)                    1-1(10) 
Yves Vandeberg (1211)           -  Tjeerd Harmsma (1411)                    1-1 (9) 
Toine Brouwers (1412)           -  Alexander Bulatov (1438)                 1-1 (6) 
Martijn de Leeuw (1315)         -  Sven Winkel (1429)                       1-1 (5) 
Mehmet Yöney (1226)             -  Dik de Voogd (1383)                      0-2 (2) 
 

 

Na twee ronden in de Ereklasse staat Dammend Tilburg nog op nul punten, de wedstrijd               

tegen Denk en Zet Culemborg werd met 13-7 verloren. Het thuisvoordeel in café het              

Wandelbos bleek niet te kunnen compenseren voor het verschil in speelsterkte. Wel            

werd de eerste persoonlijke overwinning in de Ereklasse behaald door Jasper Daems die             

daarmee meteen een blauwe notering behaalde voor een uitzonderlijke prestatie. Deze           

teamwedstrijd had veel lange partijen waarin de spelers van Denk en Zet de dammende              

Tilburgers meer en meer met de rug tegen de muur wisten te zetten. Thijs van de Broek                 

zette het eerste punt op het scorebord door in een ogenschijnlijk lastige stand naar              

remise te combineren. Hierna volgden echter drie nederlagen van Mehmet Yöney, Eddy            

Budé en Bryan Wollaert. Mehmet kreeg al vroeg in de partij een aanval te verduren die                

langzaam in winst werd omgezet door zijn tegenstander. Zowel Eddy als Bryan kwamen             

zonder al te veel nadeel uit de opening maar de twee grootmeesters tegenover hen              

wisten in het middenspel dit kleine nadeel vakkundig uit te bouwen wat resulteerde in              

twee nederlagen. Martijn de Leeuw vocht een interessant duel uit in een theoretische             

opening wat resulteerde in een damcombinatie ten koste van maar liefst drie schijven.             

In de partij lukte het zijn tegenstander niet om deze materiaalvoorsprong om te             

zetten in een overwinning. Toine Brouwers bleef ook overeind en scoorde het derde             

punt voor Dammend Tilburg. Hierna was het de beurt aan Jasper om een mooie              

overwinning te noteren. Jasper wist al vroeg in de partij zijn tegenstander te             

verrassen (zie diagram) waardoor deze zich genoodzaakt zag een schijf te offeren. In             

het vervolg liet Jasper zijn tegenstander nog lang spartelen, waarschijnlijk omdat           

Jasper extra lang van zijn partij wilde genieten. Na een uitstekend opgezette partij             

moest Koos van Amerongen uiteindelijk toch het hoofd buigen voor zijn sterke            

tegenstander. Jasper voorspelde dat Koos na zijn aankomende afstuderen ook gaat           

veranderen in een puntenmachine dus de komende tegenstanders zijn gewaarschuwd. De           

wedstrijd werd besloten met twee remises van Yves Vandeberg en Hein de Cokere die              

beiden onder grote druk toch de veilige haven wisten te bereiken. Op 28 oktober wacht               

de verre uitwedstrijd tegen het topteam van Hijken DTC.  
 

Martijn de Leeuw 
 

   

Jasper heeft zojuist 24. 18-23 gespeeld. Zijn 
tegenstander speelde hier 37-32 waarna Jasper sterk 
vervolgde met 24-29 33*24 20*29. 
 

Het witte gat op 33 zorgt ineens voor combinatieve 
mogelijkheden. In de partij werd 21-17 12*21 27*16 
gespeeld. Na 08-12! zijn de witte problemen 
onoverkomelijk geworden: 
Er dreigt een twee-om-drie met 07-11 en ook 28-22 lost 
deze problemen niet op omdat 07-11 nu een vernietigende 
hielslag inluidt. 
 

Na lang nadenken besloot zijn tegenstander dan ook een 
schijf te offeren met 16-11. 



 

 

 

 

Stand in de Ereklasse: 
 

 1 Denk en Zet Culemborg    ** .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 14     2-4    27-13 
 2 VBI Huissen              .. ** .. .. .. .. .. .. 11 .. 15 ..     2-4    26-14 
   Van Stigt Thans          .. .. ** .. .. 13 .. 13 .. .. .. ..     2-4    26-14 
 4 WSDV                     .. .. .. ** .. .. .. .. 11 12 .. ..     2-4    22-18 
 5 Hijken DTC               .. .. .. .. ** .. ..  9 .. .. .. 15     2-2    24-16 
 6 CTD Arnhem               .. ..  7 .. .. ** 13 .. .. .. .. ..     2-2    20-20 
 7 MTB Hoogeveen            .. .. .. .. ..  7 ** .. .. 11 .. ..     2-2    18-22 
   Witte van Moort          .. ..  7 .. 11 .. .. ** .. .. .. ..     2-2    18-22 
 9 Damlust Gouda            ..  9 ..  9 .. .. .. .. ** .. .. ..     2-0    18-22 
10 DC O2O                   .. .. ..  8 .. ..  9 .. .. ** .. ..     2-0    17-23 
11 Dammend Tilburg           7  5 .. .. .. .. .. .. .. .. ** ..     2-0    12-28 
12 RDC Rijnsburg             6 .. .. ..  5 .. .. .. .. .. .. **     2-0    11-29  

 

 

Brabants kampioenschap 
 

Zaterdag is het Brabants Kampioenschap van start gegaan, met (inclusief de last 
minute aanmeldingen van Yuri Lagoda en David Riupassa) 28 deelnemers. De uitslagen: 
 

Eerste ronde (o.a.): Yuri Lagoda–David Riupassa uitg., Johan Rijnen-Theo v.d.Hoek 
0-2, Andrew Tjon A Ong-Piet van Erp 2-0, Noud de Groot-Jan v.d.Hooff 0-2, Arno Bloks- 
Piet Jonkers 2-0, Niklas van Cassel-Simon Rompa 2-0, Frank Swagemakers-Peter van 
Poppel 2-0. 
Tweede ronde (o.a.): Theo v.d.Hoek-Leo van Vlerken 1-1, Arno Bloks-Andrew Tjon A Ong 
0-2, Jan v.d.Hooff-Wiebe Cnossen 2-0, Ties Slagter-Frank Swagemakers 1-1, Yuriy 
Lagoda-Niklas van Cassel 2-0, David Riupassa-Arnold Beset 2-0, Piet Jonkers-Ad 
Peerenboom 2-0, Harm v.d.Veen-Peter van Poppel uitg. 
 

Tussenstand na twee ronden: -  

 

 1  Andrew Tjon A Ong          2-4   4  8 
 2  Jan van den Hooff          2-4   3  6 
 3  Theo van den Hoek          2-3   5  7 
 4  Joop Achterstraat          2-3   3  4 
 5  Ties Slagter               2-3   3  3 
    Frank Swagemakers          2-3   3  3 
    Jacques Brouns             2-3   3  3 
    Martien van Erp            2-3   3  3 
    Leo van Vlerken            2-3   3  3 
10  Yuriy Lagoda               1-2   2  4 
18  Piet Jonkers               2-2   2  0 
24  Peter van Poppel           2-0   3  0 
 

 

Brabant Cup 
 

In de eerste ronde van het Brabant Cup-toernooi zijn diverse Dammend Tilburg-spelers 
al meteen gesneuveld. Enkele uitslagen: 
 

Harm van der Veen (746) *    - Piet Jonkers (772)      2-0  

Barend van Amerongen (997)   - Pieter Wijn (1236) *       0-2 
      Niklas van Cassel (300)      - Herman Lamberts (876) *    0-2 

Ad Peerenboom (499)          - Ton Sprangers (945)*       0-2 



Tom Swelsen (1101)           - Roy Slagter (679) *        1-1 
René van Oosterhout (1173) * - Geert Hendricks (681)      2-0 

 Henk van der Heijden (696) * - Peter van Poppel (300)     2-0 
Theo van den Hoek (1184) *   - Martien van Erp (925)      2-0 
Simon Rompa (911) *          - Jan van den Hooff (1103)   1-1 

 

Programma voor de tweede ronde (26 oktober) o.a.: 
 

Pieter Wijn (1236)           - David Riupassa (1078)  

René van Oosterhout (1173)   - Johan Rijnen (868) 
Simon Rompa (911)            - Henk van der Heijden (696)  

Theo van den Hoek (1184)     - John Wilsens (1069)  

Ton Sprangers (945)          - Leo van Vlerken (1003) 
Herman Lamberts (876)        - Jacques Brouns (1051) 
 

 

 

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 
 

   

 

Oplossingen van vorige week: 
1. 17-11, 36-31, 48-43, 50-44, 27-21, 44-39, 24x4, 4x7 (34-39) 7-16, 16-11 
2. 11-7, 49-44, 22-17, 17x19, 31x4, 20x9, 24-20, 4x47 
3. 37-31, 33-29, 38-33, 46-41, 33-28, 29-24, 34x3, 3x19, 40x18, 25-20, 30x8 enz 

 

 

Kalender  
 

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;  tweede ronde Btrabant Cup (Rosmalen) 
zaterdag 28 okt    Hijken DTC – DT1, VBI Huissen 2 – DT2, Lent 2 – DT3 
donderdag 2 nov    PNDB:  D’Amateurs – Dammend Tilburg 1 

mailto:sham88@hotmail.nl


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) 
 

 

 

 


