
De Dammende Tilburger 
wekelijks clubblad van Dammend Tilburg                        nummer  495 (12 oktober 2017)  

 

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

 

Deze week: donderdag: PNDB: Heijmans Excelsior 3 – Dammend Tilburg 3 

                    vrijdag (!): Clubavond 

zaterdag: Damfeest in Dordrecht  
 

 

Interne competitie 
 

5 oktober:            Theo van den Hoek     -  Herman Lamberts    1-1 
                      Toine Vermeer         -  Piet Jonkers       2-0 
                      Wil Maas              -  Djim Roosen        2-0 
                      Peter Moonen          -  Henk Toepoel       1-1 
                      Tristan Schuttelaars  -  Patrick Botland    1-1 
                      Jo Frissen            -  Peter van Poppel   2-0 
                      Koos van Amerongen    -  Ad de Hoon         2-0 
                      Thijs van den Broek   -  Tom Swelsen        0-2 
                      Toby Hage             -  Joeri Hezemans     2-0 
                      Salomon de Jong       -  Harrie Verdoolaege 0-2 
 

                 1    Toby Hage            5-9  1,800  0,973    2,773  
                 2    Theo van den Hoek    5-6  1,200  1,267    2,467 
                 3    Harrie Verdoolaege   4-6  1,500  0,950    2,450 
                 4    Kees van Bakel       3-5  1,667  0,711    2,378 
                 5    Frank Swagemakers    3-4  1,333  0,933    2,267 
                 6    Toine Vermeer        5-8  1,600  0,640    2,240 
                 7    Ad de Hoon           6-5  0,833  1,367    2,200 
                 8    Herman  Lamberts     4-4  1,000  1,175    2,175 
                 9    Wil Maas             6-6  1,000  1,111    2,111 
                10    Tim Hendriksen       3-4  1,333  0,678    2,011 
                11    Henk  Toepoel        5-4  0,800  1,170    1,970   

                12    Tom Swelsen          3-4  1,333  0,600    1,933 
                13    Peter Moonen         4-5  1,250  0,600    1,850 
                14    Bert-Jan Roosen      2-2  1,000  0,825    1,825 
                15    Jo Frissen           4-4  1,000  0,750    1,750 
                16    Djim Roosen          5-3  0,600  1,147    1,747  

                17    Patrick Botland      2-1  0,500  1,133    1,633 
                18    Bidjai Nanhoe        3-0  0,000  1,394    1,394  

                19    Tristan Schuttelaars 5-3  0,600  0,790    1,390 
                20    Peter van Poppel     5-2  0,400  0,953    1,353 
                21    Piet Jonkers         2-0  0,000  1,300    1,300 
                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                      Koos van Amerongen   1-2  2,000  0,833    2,833 
                      Suus Roosen          1-2  2,000  0,600    2,600 
                      Joeri Hezemans       1-0  0,000  1,800    1,800 
                      Salomon de Jong      1-0  0,000  1,500    1,500 
                      Thijs van den Broek  1-0  0,000  1,333    1,333 
                      Dummy                1-1  1,000  1,000    2,000 
 

Vrijdag 13 okt(!):    Kees van Bakel        -  Toby Hage  
                      Frank Swagemakers     -  Theo van den Hoek 
                      Henk Toepoel          -  Tim Hendriksen 
                      Tom Swelsen           -  Kees van Belle 
                      Joeri Hezemans        -  Tristan Schuttelaars 
                      Peter van Poppel      -  Bidjai Nanhoe 
                      Ad de Hoon            -  .....  

  

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


 



Brabantse competitie: de hoofdklasse start met drie keer 4-4 

 
Dammend Tilburg 1  _            -  Dammend Tilburg 2                  4-4 
 

Koos van Amerongen (1286)           -  Ad de Hoon (1201)                   2-0 (4) 
Thijs van den Broek (1322)          -  Tom Swelsen (1101)                  0-2 (1) 
Toby Hage (1304)                    -  Joeri Hezemans (1235)               2-0 (2) 
Salomon de Jong (1179)              -  Harry Verdoolaege (1127)            0-2 (3) 
 

Overige uitslagen in de Provinciale Hoofdklasse: 
 

            Heijmans Excelsior 2    -  RDS Sint Oedenrode 1          4-4 
            DOG Uden 1              -  D’Amateurs                    4-4 
            Heijmans Excelsior 1 had een vrije ronde  

 

  

 

Wil van den Braak 

 

Paul van der Lem 

 

Een analyse van Wil uit de wedstrijd DT2-Zaanstreek 
 

In deze stand staat zwart gewonnen, maar ik mis de winst, 
en even later gevolgd door een positionele blunder. 
27. .. 2-8!  28. 29-23 (moet wel) 18x29  29. 34x23  19x28 
30. 33x22 14-19  31. 39-34 09-14  
Op zich is dit geen verkeerde positionele zet omdat na de 
ruil die volgt en ook verplicht was, de opsluiting van wit 
dodelijk is. Maar directe winst was hier met 31. .. 12-18! 
32. 43-39 of? 06-11!  33. 48-43 of? 18-23!!  en wit heeft 
geen goede zet meer. 
In de partij ging het zo verder: 32. 22-18 (verplicht) 
12x23  33.34-30 25x34  34.40x09 14x03  35.38-33 08-13 
36. 33-28 24-30 37.35x24  en nu kortsluiting in mijn 
hoofd. 

Ik had berekend dat 20x29 zo goed als gewonnen was. Het idee is dat de schijven 
13-15-19-29 het opnemen tegen de schijven 48-45-43, en dat de schijven 3-6-16-21-26 
de witte schijven 27-28-31-32-36-37 in een houdgreep houden (en pas als wit met 
schijf 28 naar 12 gaat doe je 6-11 met zwart!). 
Maar hier sloeg ik tot mijn eigen verbazing 37. ..19x30  waarna wit met 38.28-23 
altijd de mogelijkheid kreeg om met 23-18 uit de opsluiting te ruilen. 
Gelukkig wist ik met een beetje mazzel de partij toch nog winnend af te sluiten.. 
 

 

 

Eindstand voorrondes WK Tallinn 
 

 

Voorronde A 
 

 1 Baliakin          12  
 2 Virny             11 87 
   Shvartsman        11 87 
   Anikeev           11 87 
 - - - - - - - - - - - - -  
 5 Samb              11 86 
   Domchev           11 86 
 7 Shaibakov         11 81 
   Keita             11 81 
 9 Gulyaev           10 85 
10 Heusdens          10 82 
24 Bryan Wollaert     8 61 

 

Voorronde B 
 

 1 Georgiev          12 84 
 2 Valneris          12 83 
 3 Ivanov            11 85 
 4 Van IJzendoorn    11 83  
 - - - - - - - - - - - - - 
 5 Dul               11 80 
 6 Kouomou           11 78 
 7 Groenendijk       10 88 
 8 Trofimov          10 83 
   Amrillaev         10 83 
   Meijer            10 83 
19 Mehmet Yöney       8 74 

 

Voorronde C 
 

 1 Wolff             12 80 
 2 Chizhov           11 87 
 3 Atse              11 86 
 4 Vatutin           11 84 
 - - - - - - - - - - - - - 
 5 Getmanski         11 82 
   Boomstra          11 82 
 7 Thijssen          11 80 
 8 NDiaye            11 79 
 9 Milshin           11 76 
10 Sipma             10 77 



 

 

 

KNDB-ratings per 1 oktober 2017 (tussen haakjes de rating van 1-7-2017) 
 

 

A-lijst: 
Anton van Berkel         (1412)   1426 
Toine Brouwers           (1412)   1414 
Kévin Machtelinck        (1385)   1381  
Wil van den Braak        (1357)   1364 
Thijs van den Broek      (1322)   1323 
Jasper Daems             (1312)   1321 
Martijn de Leeuw         (1315)   1319 
Eddy Budé                (1313)   1314 
Hein de Cokere           (1307)   1309 
Toby Hage                (1304)   1301 
Koos van Amerongen       (1286)   1280  

Joeri Hezemans           (1235)   1235 
Peter Schellekens        (1232)   1231 
Mehmet Yoney             (1226)   1224 
Jimmy Depaepe            (1208)   1220 
Bryan Wollaert           (1216)   1215 
Yves Vandeberg           (1211)   1212 
Ad de Hoon               (1201)   1201 
Edgar Haagh              (1196)   1196 
Theo van den Hoek        (1184)   1189 
Laura Timmerman          (1178)   1187 
Salomon de Jong          (1179)   1184 
Karlijn Overes           (1177)   1177 
Toine Vermeer            (1172)   1174 
Sjakko Sandee            (1165)   1162 
Tim Hendriksen           (1136)   1138 
Kees van Bakel           (1137)   1136  
Harry Verdoolaege        (1127)   1123 
Sarah Rijgersberg        (1124)   1120 
Toon Dielen              (1103)   1103 
Tom Swelsen              (1101)   1097 
Wil Maas                 (1058)   1058 
Luud Ector               (1031)   1031 
 

 

 

Henk Toepoel             ( 995)    995  
Kasper Barentsen         ( 968)    992 
Tom Vissers              ( 986)    991 
Martijn Kool             ( 982)    990 
Ton Sprangers            ( 945)    946  
Patrick Botland          ( 943)    943  
Peter Moonen             ( 944)    936 
Robert De Abreu          ( 937)    935 
Johan Coorevits          ( 915)    915 
Frank Swagemakers        ( 896)    896 
Herman Lamberts          ( 876)    887 
Kees van Belle           ( 870)    865 
Jo Frissen               ( 858)    855 
Bidjai Nanhoe            ( 851)    848 
Nick van’t Westeinde     ( 787)    792 
Piet Jonkers             ( 772)    775 
 

 

Niet op de A-lijst: 
 

Alex Mathijsen           (1328)   1328 
Cor Kuijstermans         (1244)   1244 
Chris Korsten            (1188)   1188 
Fons van Erve            (1167)   1167 
Frank van den Broek      (1122)   1122 
Rob Trommelen            ( 989)    989 
Bas van den Broek        ( 985)    985  
Sander van den Broek     (----)    --- 
William van den Broek    (----)    --- 
Casper Derks             (----)    --- 
Peter van Poppel         (----)    --- 
Djim Roosen              (----)    --- 
 

 

 

 

 

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) 
 

 

(25e !)  Plusminus 55 toernooi 2017, Lent 
 

Wanneer?    dinsdag 17 t/m vrijdag 20 oktober   (start: 9.30 uur) 
Waar?       Damclub Lent, Jo Eversstraat 3, 6663 JA Lent, 024-3600137 

mailto:sham88@hotmail.nl


Formule?    7 ronden Zwitsers, 2 ronden per dag, in twee groepen op ratingsterkte. 
            Speeltempo 50 zetten/2 uur, daarna 30 minuten tot einde partij. 
Wat kost het?   € 20 inschrijfgeld 
Inschrijven: Jos Janssen, 024-3237564, jwjanssen48@gmail.com  
 

Wit speelt en wint 

 

   

 

Oplossingen van vorige week: 
1. 17-22 (31-36) 28-23, 41-37, 46x37 
2. 48-31 (27x36 gedw) 21-27, 3-26 
3. 32-28, 39-33, 48x39 

 

Kalender  
 

donderdag 12 okt   PNDB: Heijmans Excelsior 3 – Dammend Tilburg 3 
vrijdag 13 okt     Clubavond 
zaterdag 14 okt    Damfeest in Dordrecht  

di/vr 17-20 okt    25e Plusminus55-toernooi Lent (024-3237564,jwjanssen48@gmail.com) 
vrijdag 20 okt     Clubavond 
zaterdag 21 okt    Derde en vierde ronde Brabants Kampioenschap, Rosmalen 
donderdag 26 okt   Tweede ronde Btrabant Cup (Rosmalen) 
vrijdag 27 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 
vrijdag 29 dec     Clubavond 
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 



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 
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 
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 
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: Dammend Tilburg 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: Paul Beynon 06-51554577) 
 

 


