
De Dammende Tilburger 
wekelijks clubblad van Dammend Tilburg                        nummer  499 (9 november 2017)  

 

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

 

Deze week: maandag: RDS St.Oedenrode 2 – Dammend Tilburg 3 

                    vrijdag: Clubavond 

zaterdag: DT1 – Van Stigt Thans, DT2 – Lent, DT3 – Brainsport Eindhoven 
 

 

Interne competitie 
 

3 november:        Ad de Hoon             -  Jo Frissen           2-0 
                   Joeri Hezemans         -  Herman Lamberts      2-0 
                   Piet Jonkers           -  Henk Toepoel         0-2 
                   Djim Roosen            -  Kees van Bakel       0-2 
                   Bidjai Nanhoe          -  Tristan Schuttelaars 2-0 
                   Peter van Poppel       -  Patrick Botland      2-0   
                   Wil Maas               -  Suus Roosen          2-0  

 

 

                 1    Toby Hage            7-13  1,857  1,261   3,118  
                 2    Toine Vermeer        5- 8  1,600  0,906   2,506 
                 3    Theo van den Hoek    7-10  1,429  1,018   2,446 
                 4    Harrie Verdoolaege   4- 6  1,500  0,927   2,427 
                 5    Tim Hendriksen       4- 5  1,250  1,115   2,365 
                 6    Joeri Hezemans       5- 6  1,200  1,075   2,275 
                 7    Wil Maas            10-11  1,100  1,175   2,275 
                 8    Ad de Hoon          10-11  1,100  1,149   2,249 
                 9    Kees van Bakel       6- 7  1,167  1,002   2,169 
                10    Peter Moonen         4- 5  1,250  0,798   2,048 
                11    Herman  Lamberts     8- 6  0,750  1,107   1,857 
                12    Henk  Toepoel        7- 6  0,857  0,943   1,800  

                13    Bidjai Nanhoe        6- 5  0,833  0,933   1,767 
                14    Jo Frissen           6- 4  0,667  0,980   1,646 
                15    Djim Roosen          6- 3  0,500  0,993   1,493 
                16    Peter van Poppel     8- 4  0,500  0,920   1,420 
                17    Piet Jonkers         4- 2  0,500  0,906   1,406 
                18    Tristan Schuttelaars 8- 4  0,500  0,839   1,339 
                19    Patrick Botland      4- 2  0,500  0,750   1,250  

                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                      Koos van Amerongen   1- 2  2,000  1,100   3,100 
                      Frank Swagemakers    3- 4  1,333  0,952   2,286 
                      Tom Swelsen          3- 4  1,333  0,652   1,986  
                      Bert-Jan Roosen      2- 2  1,000  0,875   1,875 
                      Suus Roosen          2- 2  1,000  0,800   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                2- 2  1,000  0,925   1,925 
  
10 november:           Toby Hage              -  Ad de Hoon 
                   Tim Hendriksen         -  Frank Swagemakers 
                   Kees van Belle         -  Wil Maas  
                   Henk Toepoel           -  Petrick Botland 
                   Bidjai Nanhoe          -  Kees van Bakel 
                   Djim Roosen            -  Herman Lamberts 
                   Jo Frissen             -  Tristan Schuttelaars 
                   Piet Jonkers           -  Peter van Poppel 
  

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


 



Brabantse competitie 
 

D’Amateurs                    _ -  Dammend Tilburg 1                    2-6 
  

Tom Vissers (986)                  -   Koos van Amerongen (1286)             0-2 (1) 
Willem-Peter Berkelmans (1075)     -   Theo van den Hoek (1184)              1-1 (4) 
Barend van Amerongen (997)         -   Salomon de Jong (1179)                0-2 (2) 
Lambert van Vught (860)            -   Wil Maas (1058)                       1-1 (3) 
 

Stand in de Hoofdklasse: 
 

1  Dammend Tilburg         *  .  .  .  4  6  .          2-3      10- 6 
2  Heijmans Excelsior      .  *  .  .  .  .  6          1-2       6- 2 
3  DOG Uden                .  .  *  4  .  4  .          2-2       8- 8 
   RDS Sint Oedenrode      .  .  4  *  .  .  4          2-2       8- 8 
5  Dammend Tilburg 2       4  .  .  .  *  .  .          1-1       4- 4 
6  D’Amateurs              2  .  4  .  .  *  .          2-1       6-10 
   Heijmans Excelsior 2    .  2  .  4  .  .  *          2-1       6-10 
 

 

  

Jeugddamtoernooi Dongen 
 

Zondag is in Dongen het eerste jeugddamtoernooi van het seizoen gehouden, met een 
Brabants kampioenschap voor benjamins en andere jonge beginners (8 deelnemers), en een 
Zwitsers toernooi (tevens teamkampioenschap) voor welpen en oudere jeugddammers (12 
deelnemers). De individuele eindstanden: 
 

Benjamins: 

 

1  Alex Poliakov                 7-14 
2  Aleksei Isupov                7-10 
3  Mustafa Duman (Tilburg)       7- 8 
7  Alexander Slomka (Tilburg)    7- 3 
 

 

Teamspelers: 

 

1  Yuri Derks  (Dongen)          4-7  16 
2  Oleksandra Chuchamenko (Eindh)4-6  16 
3  Darja Shurepova (Eindh)       4-5  18 
5  Casper Derks (Dongen)         4-5  12 
6  Kasper Barentsen (Dongen)     4-4  20 
7  Berra Duman (Tilburg)         4-4  16 
  

 

 

 

Wit speelt en wint:  drie problemen van Rob Spijkers 
 

   

 

Oplossingen van vorige week: 
1. 37-31, 28x17, 29-24, 36-31, 41x1 
2. 28-23 (18x29)A 37-31, 41x32, 36-31, 38-33, 43x5  A (19x28) 37-31, 41x23, 49-44, 

36-31, 48-42, 44x4 



3. 7-2 (40-45) 2-13 (45-50) 13-22 (50-45) 22-50 (45-..) 11-7, 50-45 
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 
zaterdag 18 nov    Damtoernooi in Wattrelos (Frankrijk) 
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 
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 
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) 

 


