
De Dammende Tilburger 
 

wekelijks clubblad van Dammend Tilburg                        nummer  502 (30 november 2017)  

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

Deze week:  

vrijdag: Clubavond 

zaterdag: Slotdag ( 7e en 8e ronde)  Brabants Kampioenschap, Rosmalen 
 

 

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 
  

1 dec:            Jo Frissen              -  Toby Hage 
                  Herman Lamberts         -  Tristan Schuttelaars 
                  Patrick Botland         -  Wil Maas 
                  Peter van Poppel        -  Kees van Bakel 
                  Bidjai Nanhoe           -  Henk Toepoel 
                  Djim Roosen             -  Joeri Hezemans 
  

  

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


 

 

Nationale competitie: eerste overwinning van Dammend Tilburg 1 in Ereklasse! 

 
Dammend Tilburg heeft haar eerste punten binnen 
gehaald in de Ereklasse door een 11-9 overwinning op 
CTD Arnhem. Na vier kansloze wedstrijden tegen de 
absolute top van Nederland begon de competitie 
eigenlijk pas echt in ronde vijf voor de Tilburgers. 
Ter inspiratie voor deze belangrijke wedstrijd werd 
de grootste filosoof die Nederland ooit heeft 
voortgebracht er nog eens op nageslagen, bekend van 
de uitspraak: ‘Als je niet ken winnen, moet je 
zorgen dat je niet verliest.’ 
Samen met de Arnhemse kopman Frerik Andriessen nam 
de schrijver van dit stuk op voorhand de 
opstellingen door en samen waagden we ons aan een 
voorzichtige voorspelling. We concludeerden dat de 
opstelling een zeer gelijkwaardige wedstrijd 
voorspelde met op papier iets meer kleine kansen 
voor Dammend Tilburg maar de grootste kans was op 
papier voor Arnhem aan het bord van Frerik. 
Jimmy Depaepe wilde van dit alles echter niets weten 
en leverde een uitstekende partij af waarna een 
remise tegen de Arnhemse kopman meer dan verdiend 
was. Ondertussen vielen er ook drie andere remises 
te noteren. Onze Franse topper Kevin Machtelink 
kreeg geen poot aan de grond en moest in remise 
berusten. Ook de duels van Yves Vandeberg en 

 

supersub Toby Hage eindigden zonder bloedvergieten. 
Inmiddels was de spanning in de Arnhemse speelzaal behoorlijk opgelopen en ook de 
verhinderde Koos van Amerongen wachtte vol spanning de uitslagen af. De vlam sloeg 
dan ook flink in de pan met het nodige wapengekletter. Hein de Cokere wist de damlijn 
te bereiken ten koste van twee en later zelfs drie schijven. Zijn dam stond echter 
zeer sterk gepositioneerd waardoor zijn tegenstander nog maar net aan een nederlaag 
wist te ontsnappen. Jasper Daems leek reddeloos verloren tegen Hin Wong maar door een 
ingenieus offerplan bereikte Jasper toch de veilige haven. In het duel tussen Thijs 
van den Broek en Henk Grotenhuis ten Harkel stond het bord ook in vuur en vlam maar 
ook dit duel eindigde uiteindelijk in een gelijkspel. 
Toine Brouwers leek lange tijd voordeel in handen te hebben maar in de partij kwam 
dit er toch niet helemaal uit met een puntendeling als gevolg. Een 10-10 gelijkspel 
leek in de maak maar Dammend Tilburg had het geluk aan haar zijde. Martijn de Leeuw 
had zijn tegenstander heel de partij licht onder druk en deze wist uiteindelijk in 
het late middenspel onder tijdsdruk de beste verdediging niet meer te vinden. Toen de 
eerste felbegeerde overwinning binnen was trok Mehmet Yöney met een remise de 
overwinning over de streep. 
Trots en voldaan werd Arnhem verlaten, wetend dat de filosoof Johan Cruijff weer 
gelijk had: ‘Als je één goal meer maakt dan de ander, dan win je. Maar da’s logisch.’ 
 

Martijn de Leeuw 
 

 

 

CTD Arnhem  _                 -  Dammend Tilburg  _              9-11 
 

Erik van de Weerdhof (1268)        -  Yves Vandeberg (1211)                  1-1 (3) 
Henk Grotenhuis ten Harkel (1281)  -  Thijs van den Broek (1322)             1-1 (7) 
Bart Terwel (1342)                 -  Toine Brouwers (1412)                  1-1 (8) 
Niek Smeitink (1257)               -  Mehmet Yöney (1226)                    1-1(10) 
Thijs Gerritsen (1275)             -  Hein De Cokere (1307)                  1-1 (6) 



Frerik Andriessen (1428)           -  Jimmy Depaepe (1208)                   1-1 (4) 
Rik Twilhaar (1295)                -  Kévin Machtelinck (1385)               1-1 (1) 
Michael Palmer (1275)              -  Toby Hage (1304)                       1-1 (2) 
Hin Wong (1358)                    -  Jasper Daems (1312)                    1-1 (5) 
Leo Aliar (1224)                   -  Martijn de Leeuw (1315)                0-2 (9) 
Stand in de Ereklasse: 
 

 1  Van Stigt Thans         ** .. .. .. 13 .. 13 .. 13 12 .. 16      5-10     67-33 
 2  Denk en Zet Culemborg   .. ** .. .. .. 11 .. .. 13 11 12 14      5-10     61-39 
 3  VBI Huissen             .. .. ** .. .. 10 .. 11 15 11 15 ..      5- 9     62-38 
 4  Hijken DTC              .. .. .. **  9 .. .. .. 13 15 16 15      5- 8     68-32 
 5  Witte van Moort          7 .. .. 11 ** .. 16 11 .. .. .. 17      5- 8     62-38 
 6  WSDV                    ..  9 10 .. .. ** .. 11 .. 11 12 ..      5- 7     53-47 
 7  CTD Arnhem               7 .. .. ..  4 .. ** 13  9 .. .. 12      5- 4     45-55 
 8  MTB Hoogeveen           .. ..  9 ..  9  9  7 ** .. .. 11 ..      5- 2     45-55 
 9  Dammend Tilburg          7  7  5  7 .. .. 11 .. ** .. .. ..      5- 2     37-63 
10  Damlust Gouda            8  9  9  5 ..  9 .. .. .. ** .. ..      5- 0     40-60 
11  DC O2O                  ..  8  5  4 ..  8 ..  9 .. .. ** ..      5- 0     34-66 
12  RDC Rijnsburg            4  6 ..  5  3 ..  8 .. .. .. .. **      5- 0     26-74 
 

Martijn 5-7(1409) Jasper 5-5(1428) Toine 5-4(1423) Thijs 5-4(1390) Yves 5-4(1387) 
 

 

IJmuiden  _                      -  Dammend Tilburg 2 
12-8 

 

Kees Pippel (1327)                 -  Ad de Hoon (1201)                      2-0 (5) 
Jesse Bos (1305)                   -  Bryan Wollaert (1216)                  2-0 (4) 
Conall Sleutel (1061)              -  Laura Timmerman (1178)                 1-1 (8) 
Cees van Duyvenbode (---)          -  Theo van den Hoek (1184)               0-2 (2) 
Willem Winter (1200)               -  Wil van den Braak (1357)               2-0 (6) 
Jacqueline Schouten (1105)         -  Toine Vermeer (1172)                   1-1(10) 
Cees van der Vlis (1121)           -  Harry Verdoolaege (1127)               0-2 (3) 
Martin van Dijk (1256)             -  Sarah Rijgersberg (1124)               2-0 (9) 
Koos de Vries (1005)               -  Toon Dielen (1103)                     1-1 (7) 
Albert Roelofs (---)               -  Kees van Bakel (1137)                  1-1 (1) 
 

Stand in de Hoofdklasse B: 
 

 1  Van Stigt Thans 2       ** .. 12 .. .. 11 13 .. .. 15 .. 11      5-10     62-38 
 2  Constant Charlois       .. ** .. .. 15 10 .. 10 11 12 .. ..      5- 8     58-42 
 3  Heijmans Excelsior       8 .. ** 12 ..  9 .. .. .. 13 14 ..      5- 6     56-44 
 4  IJmuiden                .. ..  8 ** ..  9 11 12 .. .. .. 11      5- 6     51-49 
 5  Zaanstreek              ..  5 .. .. ** .. .. 12  9 .. 11 12      5- 6     49-51 
 6  CEMA/De Vaste Zet        9 10 11 11 .. ** .. .. ..  9 .. ..      5- 5     50-50 
    SNA                      7 .. ..  9 .. .. ** .. 13 10 11 ..      5- 5     50-50 
 8  Dammend Tilburg 2       .. 10 ..  8  8 .. .. ** 11 .. 11 ..      5- 5     48-52 
 9  VBI Huissen 2           ..  9 .. .. 11 ..  7  9 ** .. .. 13      5- 4     49-51 
10  Samen Sterk              5  8  7 .. .. 11 10 .. .. ** .. ..      5- 3     41-59 
11  Lent                    .. ..  6 ..  9 ..  9  9 .. .. ** 13      5- 2     46-54 
12  Den Haag                 9 .. ..  9  8 .. .. ..  7 ..  7 **      5- 0     40-60 
 

Theo 5-9(1169), Wil 5-6(1233), Joeri 4-5(1217), Toby 4-5(1204), Bryan 5-4(1291),  
Ad 5-4(1244), Kees 5-4(1184), Harry 5-4(1148 
 

 

 

 

Limburg CT  _                 -  Dammend Tilburg 3 CT  _        13-7 
 

Dré Verheggen (950)                -  Wil Maas (1058)                       2-0 (2) 



Peter Bronstring (960)             -  Henk Toepoel (995)                    2-0 (7) 
Leo Nagels (998)                   -  Cees van Belle (870)                  1-1 (3) 
Luc Jennes (951)                   -  Patrick Botland (943)                 0-2 (9) 
Michel Trouet (939)                -  Jo Frissen (858)                      1-1 (6) 
Henri Grau (950)                   -  Herman Lamberts (876)                 2-0 (5) 
Erik de Gouw (862)                 -  Piet Jonkers (772)                    2-0 (8) 
Haije Kroodsma (835)               -  Ton Sprangers (945)                   0-2 (1) 
Jeroen Huskens (823)               -  Kasper Barentsen (968)                2-0(10) 
Theo Blom (617)                    -  Nanrinderi Nanhoe (851)               1-1 (4) 
 

Stand in de Tweede klasse D: 
 

 1  Brainsport Eindhoven     ** 12 14 .. 11 14 .. .. .. 11 .. ..     5-10   62-38  

 2  De Kroonschijf DEZ 2      8 ** .. .. .. .. 14 14 12 .. 11 ..     5- 8   59-41 
 3  De Variant                6 .. ** .. .. 11 16 13 .. .. 12 ..     5- 8   58-42 
 4  Alblasserdam             .. .. .. ** ..  9 .. 11 14  9 .. 14     5- 6   57-43 
 5  Heijmans Excelsior 2      9 .. .. .. ** ..  6 .. 13 .. 11 13     5- 6   52-48 
 6  CEMA/De Vaste Zet 2       6 ..  9 11 .. ** .. 14 .. 10 .. ..     5- 5   50-50 
 7  DIOS/Eureka 2            ..  6  4 .. 14 .. ** .. 10 .. .. 11     5- 5   45-55 
 8  Lent/VBI/Nijmegen CT     ..  6  7  9 ..  6 .. ** .. 11 12 ..     6- 4   51-69 
 9  NDV Nieuwland            ..  8 ..  6  7 .. 10 .. ** .. .. 18     5- 3   49-51 
10  Dammend Tilburg 3 CT      9 .. .. 11 .. 10 ..  9 .. **  7 ..     5- 3   46-54 
11  Limburg CT               ..  9  8 ..  9 .. ..  8 .. 13 **  9     6- 3   57-63 
12  WSDV 4/Heteren CT        .. .. ..  6  7 ..  9 ..  2 ..  9 **     5- 1   34-66 
 

Piet 5-7(747), Wil 5-5(966), Herman 5-5(881), Martijn 3-4(989), Bidjai 4-4(806),  
Jo 4-4(787) 
 

 

Kloksimultaan Jasper en Thijs 
 

15 spelers (onder wie drie gastspelers) namen het donderdag in een kloksimultaan op 
tegen het duo Jasper Daems/Thijs van den Broek. De uitslagen van de 18 partijen (drie 
spelers namen twee borden voor hun rekening) op deze eerste ‘speciale clubavond’ van 
het seizoen:  
 

Jasper/Thijs       -  Kees van Bakel       0-4  
Jasper/Thijs       -  Koos van Amerongen   3-1 
Jasper/Thijs       -  Theo van den Hoek    3-1 
Jasper/Thijs       -  Henk Toepoel         2-0 
Jasper/Thijs       -  Peter Moonen         1-1 
Jasper/Thijs       -  Ad de Hoon           1-1 
Jasper/Thijs       -  Piet Jonkers         2-0 
Jasper/Thijs       -  Toby Hage            0-2 
Jasper/Thijs       -  Wil Maas             2-0 
Jasper/Thijs       -  Jo Frissen           2-0 
Jasper/Thijs       -  Peter van Poppel     2-0 
Jasper/Thijs       -  Tristan Schuttelaars 2-0 
Jasper/Thijs       -  Henri Anemaat        2-0  
Jasper/Thijs       -  Hans Groffen         2-0 
Jasper/Thijs       -  Niklas van Cassel    2-0 
 

Totaal                                    26-10   =  72 % 
 

 

 

Belgisch Kampioenschap Blitz  (zondag 19 november) 
 

1  Patrick Casaril          7-11 



2  Jimmy Depaepe            7-10 
   Yves Vandeberg           7-10 
4  Marc de Meulenaere       7- 8 
5  Luc Jennes               7- 5 
   Valere Hermans           7- 5 
7  Alex Libbrecht           7- 4 
8  Eddy Janssen             7- 3 
 

 

 

Wit speelt en wint (drie problemen van Rob Spijkers) 
 

   

 

Oplossingen van vorige week: 
1. 47-41, 33-28, 37-32, 28-22, 24x2, 34-30, 26-21, 2x39, gevolgd door bijv. (15-20) 

39-25 (20-24) 25-9 (18-23) 9-13 (24-29) 13-9 (23-28) 9-14 enz 
2. 26-21, 36-31, 39-34, 31-26, 35x13, 26x10, 25x3 
3. 28-22, 32x23, 36x47, 43-39, 29-24, 47-42, 39-34, 35x2  

 

Kalender 
 

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 
ma/za 19-24 mrt    NK Vrouwen, Zoutelande 
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) 
 

 

mailto:th.vdhoek@hotmail.com

