
De Dammende Tilburger 
wekelijks clubblad van Dammend Tilburg                        nummer  498 (2 november 2017)  

 

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

 

Deze week: donderdag: D’Amateurs – Dammend Tilburg 1 

  vrijdag: Clubavond 

zondag: Jeugdtoernooi in Dongen 

maandag: RDS St.Oedenrode 2 – Dammend Tilburg 3 
 

 

Interne competitie 
 

27 oktober         Herman Lamberts        -  Wil Maas             0-2  

                   Kees van Bakel         -  Joeri Hezemans       0-2  

                   Tristan Schuttelaars   -  Piet Jonkers         0-2  

                   Patrick Botland        -  Bidjai Nanhoe        1-1  

                   Ad de Hoon             -  Dummy                1-1  

 

 

                 1    Toby Hage            7-13  1,857  1,180   3,037  
                 2    Toine Vermeer        5- 8  1,600  0,899   2,499 
                 3    Theo van den Hoek    7-10  1,429  1,032   2,460 
                 4    Harrie Verdoolaege   4- 6  1,500  0,929   2,429 
                 5    Tim Hendriksen       4- 5  1,250  1,007   2,257 
                 6    Frank Swagemakers    3- 4  1,333  0,914   2,248 
                 7    Wil Maas             9- 9  1,000  1,185   2,185 
                 8    Ad de Hoon           9- 9  1,000  1,139   2,139 
                 9    Joeri Hezemans       4- 4  1,000  1,107   2,107 
                10    Kees van Bakel       5- 5  1,000  1,038   2,038 
                11    Peter Moonen         4- 5  1,250  0,710   1,960 
                12    Herman  Lamberts     7- 6  0,857  1,056   1,914 
                13    Tom Swelsen          3- 4  1,333  0,556   1,889  

                14    Jo Frissen           5- 4  0,800  0,968   1,768 
                15    Djim Roosen          5- 3  0,600  1,114   1,714 
                16    Henk  Toepoel        6- 4  0,667  1,007   1,673  

                17    Piet Jonkers         3- 2  0,667  0,990   1,657 
                18    Bidjai Nanhoe        5- 3  0,600  1,010   1,610 
                19    Tristan Schuttelaars 7- 4  0,571  0,843   1,414 
                20    Patrick Botland      3- 2  0,667  0,724   1,390 
                21    Peter van Poppel     7- 2  0,286  0,962   1,248 
                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                      Koos van Amerongen   1- 2  2,000  1,000   3,000 
                      Suus Roosen          1- 2  2,000  0,600   2,600 
                      Bert-Jan Roosen      2- 2  1,000  0,768   1,768 
                      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  0,929   1,929 
 

3 november:       Frank Swagemakers       -  Wil Maas 
                  Ad de Hoon              -  Jo Frissen 
                  Joeri Hezemans          -  Herman Lamberts 
                  Piet Jonkers            -  Henk Toepoel 
                  Djim Roosen             -  Kees van Bakel 
                  Bidjai Nanhoe           -  Tristan Schuttelaars 
                  Peter van Poppel        -  Patrick Botland   
 

 

 

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


Hijken DTC  _                 - Dammend Tilburg                      13-7 
  

Wouter Sipma (1492)                -  Mehmet Yöney (1226)                    1-1  
Wouter Wolff (1391)                -  Toine Brouwers (1412)                  2-0 
Jacob Okken (1366)                 -  Yves Vandeberg (1211)                  1-1 
Aleksej Domchev (1467)             -  Patrick Botland (943)                  2-0 
Hans Jansen (1458)                 -  Martijn de Leeuw (1315)                0-2 ! 
Roel Boomstra (1588)               -  Koos van Amerongen (1286)              2-0 
Jan Ekke de Vries (1377)           -  Jasper Daems (1312)                    1-1  
Harm Wiersma (1505)                -  Toine Vermeer (1172)                   1-1 !  

Auke Scholma (1469)                -  Laura Timmerman (1178)                 2-0 
Hendrik van der Zee (1415)         -  Thijs van den Broek (1322)             1-1 
 

Stand in de Ereklasse: 
 

 1 Van Stigt Thans          ** .. .. .. .. 13 .. 13 .. .. .. 16       3-6   42-18 
 2 VBI Huissen              .. ** .. .. .. .. .. .. 11 15 15 ..       3-6   41-19 
 3 Denk en Zet Culemborg    .. .. ** .. .. .. .. .. 11 .. 13 14       3-6   38-22 
 4 WSDV                     .. .. .. ** .. .. 11 .. 11 12 .. ..       3-6   34-26 
 5 Hijken DTC               .. .. .. .. **  9 .. .. .. .. 13 15       3-4   37-23 
 6 Witte van Moort           7 .. .. .. 11 ** .. 16 .. .. .. ..       3-4   34-26 
 7 MTB Hoogeveen            .. .. ..  9 .. .. **  7 .. 11 .. ..       3-2   27-33 
 8 CTD Arnhem                7 .. .. .. ..  4 13 ** .. .. .. ..       3-2   24-36 
 9 Damlust Gouda            ..  9  9  9 .. .. .. .. ** .. .. ..       3-0   27-33 
10 DC O2O                   ..  5 ..  8 .. ..  9 .. .. ** .. ..       3-0   22-38 
11 Dammend Tilburg          ..  5  7 ..  7 .. .. .. .. .. ** ..       3-0   19-41 
12 RDC Rijnsburg             4 ..  6 ..  5 .. .. .. .. .. .. **       3-0   15-45 
 

Martijn 3-4(1455), Jasper 3-4(1426), Thijs 3-3(1389),  Toine V 2-2(1420),  
Toine B 3-2(1452), Yves 3-2(1428) 
  

 

 

 

VBI Huissen 2                   -  Dammend Tilburg 2                  9-11 
 

Rob Schrooten (1179)               -  Joeri Hezemans (1235)                0-2 (8) 
Jo Weijman (1151)                  -  Toby Hage (1304)                     0-2 (5) 
Emiel Leijser (1254)               -  Wil van den Braak (1357)             2-0 (1) 
Theo Berends (1226)                -  Bryan Wollaert (1216)                0-2 (6) 
Geert Berends (1278)               -  Ad de Hoon (1201)                    1-1 (2) 
Remco Vredenberg (1143)            -  Theo van den Hoek (1184)             0-2 (3) 
Martijn Weijers (987)              -  Kees van Bakel (1137)                1-1(10) 
Marcel Janssen (1291)              -  Jacco Sandee (1165)                  1-1 (4) 
Willem Hoek (1253)                 -  Harry Verdoolaege (1127)             2-0 (7) 
Dirk Joosten (1248)                -  Toon Dielen (1103)                   2-0 (9) 
 

Stand in de Hoofdklasse B: 
 

 1 Van Stigt Thans 2        ** .. 12 .. .. .. .. 11 .. .. 15 ..      3-6    38-22 
 2 Constant Charlois        .. ** .. .. 15 10 .. .. .. .. 12 ..      3-5    37-23 
 3 Heijmans Excelsior        8 .. ** .. .. .. .. .. 14 12 .. ..      3-4    34-26 
 4 SNA                      .. .. .. ** .. .. 13 .. 11  9 .. ..      3-4    33-27 
 5 Zaanstreek               ..  5 .. .. ** 12 .. .. .. .. .. 12      3-4    29-31 
 6 Dammend Tilburg 2        .. 10 .. ..  8 ** 11 .. .. .. .. ..      3-3    29-31 
 7 VBI Huissen 2            .. .. ..  7 ..  9 ** .. .. .. .. 13      3-2    29-31 
   CEMA/De Vaste Zet         9 .. .. .. .. .. .. ** .. 11  9 ..      3-2    29-31 
 9 Lent                     .. ..  6  9 .. .. .. .. ** .. .. 13      3-2    28-32 
   IJmuiden                 .. ..  8 11 .. .. ..  9 .. ** .. ..      3-2    28-32 
11 Samen Sterk               5  8 .. .. .. .. .. 11 .. .. ** ..      3-2    24-36 
12 Den Haag                 .. .. .. ..  8 ..  7 ..  7 .. .. **      3-0    22-38 



 

Theo 3-5(1159), Wil 3-4(1258), Joeri 3-4(1215), Toby 2-3(1118), Bryan 3-3(1327),  
Ad 3-3(1234) 
 

Lent/VBI/Nijmegen CT            -  Dammend Tilburg 3 CT               11-9 
  

Jacob Reiffers (1020)              -  Wil Maas (1058)                      1-1 (9) 
Peter Litjens (985)                -  Henk Toepoel (995)                   1-1(10) 
Gerard Boogaars (1006)             -  Robert de Abreu (937)                2-0 (6) 
Jos Lamers (991)                   -  Ton Sprangers (945)                  2-0 (8) 
Willie Peelen (892)                -  Peter Moonen (944)                   0-2 (1) 
Cor van Vuuren (854)               -  Martijn Kool (982)                   1-1 (7) 
Ton Holla (725)                    -  Jo Frissen (858)                     1-1 (5) 
Roy Slagter (679)                  -  Herman Lamberts (876)                1-1 (2) 
Linsey van Leeuwen (380)           -  Piet Jonkers (772)                   1-1 (4) 
Simen Elskamp (---)                -  Nanrinderi Nanhoe (851)              1-1 (3) 
 

Stand in de Tweede klasse D: 
 

 1 Brainsport Eindhoven      ** .. 12 14 .. .. .. .. .. 11 .. ..    3-6    37-23 
 2 DIOS/Eureka 2             .. ** .. .. .. 10 .. .. .. 14 11 ..    3-5    35-25 
 3 De Kroonschijf DEZ 2       8 .. ** .. 14 .. .. .. .. .. .. 11    3-4    33-27 
 4 De Variant                 6 .. .. ** 13 .. .. 11 .. .. .. ..    3-4    30-30 
 5 Lent/VBI/Nijmegen CT      .. ..  6  7 ** .. 11 .. .. .. .. 12    4-4    36-44 
 6 NDV Nieuwland             .. 10 .. .. .. ** .. ..  6 .. 18 ..    3-3    34-26 
 7 Dammend Tilburg 3 CT      .. .. .. ..  9 .. ** 10 11 .. .. ..    3-3    30-30 
   CEMA/De Vaste Zet 2       .. .. ..  9 .. .. 10 ** 11 .. .. ..    3-3    30-30 
 9 Alblasserdam              .. .. .. .. .. 14  9  9 ** .. .. ..    3-2    32-28 
10 Heijmans Excelsior 2       9  6 .. .. .. .. .. .. .. ** .. 11    3-2    26-34 
11 WSDV 4/Heteren CT         ..  9 .. .. ..  2 .. .. .. .. **  9    3-1    21-39 
12 Limburg CT                .. ..  9 ..  8 .. .. .. ..  9  9 **    4-1    36-44 
 

Herman  3-5(828), Piet  3-5(614), Wil 3-4(1028), Martijn 2-3(935), Jo 3-3(736), Kasper 
1-2(747), Peter 3-2(1053)  

 

 

 

 

Brabant Cup individueel: ook de laatste DTers uitgeschakeld.. 
 

Tweede ronde (de onderstreepte spelers gaan door naar de volgende ronde): 
 

Harm van der Veen     -  Rob Pijnenburg       0-2 
Roy Slagter           -  Henri Anemaat        1-1 
Pieter Wijn           -  David Riupassa       1-1 
René van Oosterhout   -  Johan Rijnen         2-0 
Johan Alidarso        -  Frans Engels         uitg.  

Simon Rompa           -  Henk van der Heijden 2-0 
Theo van den Hoek     -  John Wilsens         1-1 
Ton Sprangers         -  Leo van Vlerken      2-0 
Herman Lamberts       -  Jacques Brouns       0-2 
Walter Beekmans       -  Bert van Lieshout    2-0 
 

 

 

 

WK 64 velden, Sint-Petersburg 
 

Anton van Berkel speelde de afgelopen week in Rusland mee in het WK 64 velden, 
georganiseerd door de (niet bij de FMJD aangesloten) IDF (International Draughts 



Federation). In het internationale deelnemersveld van ruim 70 spelers uit een bonte 
verzameling landen, eindigde Anton zowel bij het sneldammen (33e), het rapid (37e) en 
het “klassieke” speeltempo (42e) in de middenmoot. 
 

 

 

 

Jeugddamtoernooi in Dongen,  zondag 5 november 
 

Op zondagmiddag 5 november is in Dongen, in De Bolk, Bolkensteeg 9, (onderdeel van 
het Cambreur College), het jaarlijkse benjaminkampioenschap en teamkampioenschap van 
Brabant. De benjamins (geboortejaar 2009 en later) spelen een individueel toernooi. 
Ze worden van harte uitgenodigd mee te doen, ook beginners en schooldammers! 
De andere jeugdspelers spelen voor teambekers, in de categorieën Welpen en 
Pupillen/Aspiranten. 

We openen de deuren om 13.00 uur, de koffie staat klaar vanaf 13.15 uur, de 
wedstrijden beginnen om 13.30 uur. 
 

 

 

Wit speelt en wint 
 

   

 

Oplossingen van vorige week: 
1. 25-20 (24-29*) 43-38, 30-24, 35x33, 33-28, 41-37, 47x20 
2. 27-22 (12-18*) 22-17 (18-22*) 32-27, 34-29, 39x8, 35x13 
3. 32-28 (7-12*) 27-21 (6-11*) 19-13, 21-16 
 

Kalender  
 

donderdag 2 nov    PNDB:  D’Amateurs – Dammend Tilburg 1 
vrijdag 3 nov      Clubavond 
zondag 5 nov       Jeugdtoernooi, Dongen 
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 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     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 
donderdag 28 dec   Oudejaarstoernooi Samen Sterk (06-44934671, 06-46134852) 
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  (Eerste ronde Brabant Cup voor viertallen) 
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  (Tweede ronde Brabant Cup voor viertallen) 
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) 
 

 


