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Dammend Tilburg 3e in Nationale Bekercompetitie!       (verslag Koos van Amerongen) 
 
In de finale van de Nationale Bekercompetitie heeft Dammend Tilburg tegen ieders verwachting in de 3e plaats 
weten te veroveren. Na in de diverse voorrondes telkens als groepswinnaar uit de bus te zijn gekomen wachtte het 
team, in de finale bestaande uit Anton, Koos, Toby en Toine, een zware middag tegen Nederlands beste clubs. 
 
De finale werd met acht teams volgens een knock-out formule 
gespeeld. In de eerste ronde traden de Tilburgers aan tegen 
Constant Charlois uit Rotterdam. De Rotterdamse vrienden 
hadden zich voor deze gelegenheid versterkt, met naast de vorig 
jaar nog voor Dammend Tilburg uitgekomen Mehmet Yöney en 
Patrick Stork de internationale meesters Michiel Kloosterziel en 
Bas Messemaker. Het bleek echter niet genoeg om de 
Tilburgers te verschalken. Anton speelde een principiële partij 
tegen Bas, waar laatstgenoemde in het zicht van de remisehaven 
nog een bok schoot en verloor. Toine kreeg tegen Mehmet na 
een ietwat discutabele opening abstract aanvalsspel op het bord 
en wist nadat zijn tegenstander vergat te vluchten naar een 
anti-Scoupe het eindspel te winnen. Ondertussen speelde Toby 
een gelijkwaardige remise met Patrick en wist Koos na onder 
druk te hebben gestaan tegen Michiel de remisehaven te 
bereiken. 

 

 
Foto Mehmet Yoney 

 
Verzekerd van een top-4-notering wachtte veelvoudig winnaar en gastheer VBI Huissen. De Huissenaren traden aan 
met enkel grootmeesters tegenover nul aan Tilburgse zijde. De voorspelling van Huissen’s frontman Alexander 
Baliakin (7-1) was daarmee zo gek nog niet, ware het niet dat de underdog daardoor getergd aan de start verscheen. 
Het plan was dat Koos en Toby Nederlands kampioen Alexander Baliakin resp. Technisch Directeur Johan 
Krajenbrink af zouden stoppen en dat Anton en Toine tegen gelijkwaardige tegenstanders (Jos Stokkel resp. Geert 
van Aalten) kansen zouden proberen te creëren. Het liep anders. Waar Anton en Jos een gelijkwaardige remisepartij 
speelden, nam Toine wel erg veel risico en moest hij uiteindelijk vechten voor een puntje. Ondertussen speelden 
Toby en Johan een principiële partij, waarbij het onduidelijk was wie er nou beter stond. Het werd een knappe 
remise. Daarvoor had Baliakin al een bok geschoten en op klaarlichte dag een schijf ingeleverd tegen Koos. Koos 
miste echter hoe hij dit voordeel kon behouden, leverde de schijf weer in, ondervond langzaam maar zeker de kracht 
van Baliakin maar hield het remise. Omdat ook Toine op Houdiniaanse wijze wist te ontsnappen, moest er worden 
gesneldamd. Hoewel de Tilburgers kansen kregen toonden de Huissenaren zich daarin een klasse apart: 2-6. 
 
Ondanks de nederlaag zat de sfeer er goed in en werd vol vertrouwen de troostfinale tegen Damlust Gouda tegemoet 
getreden. Anton trof daarin in Martijn van IJzendoorn een van ’s werelds beste en gevaarlijkste spelers. Nadat 
Martijn veel risico had genomen kwam Anton naar eigen zeggen erg goed te staan, ware het niet dat Martijn hem 
tactisch te slim af was (0-2). Ondertussen had Toine zijn favoriete speltype op het bord getoverd tegen Friso 
Fennema, die niet schuw is voor een principieel gevecht. Het werd een boeiende flankspelpartij, waarin Toine zich 
het handigst toonde. Ook Koos speelde een boeiende partij tegen Teun van der Krol, waarbij een hoge randschijf 
uiteindelijk werd afgeruild en een krachtig Chizhov-kannon overbleef. De Gouwenaar speelde deze principieel 
tegen, maar kwam terrein te kort op zijn lange vleugel om daar een vuist te kunnen maken, met een nederlaag tot 
gevolg. Ondanks dat Toby’s verwoede pogingen om André Venema over de knieën te krijgen op niets uitliepen, was 
de derde plaats daarmee binnen! 
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In de finale wist het Huissense sterrenensemble regerend kampioen Hijken DTC te verslaan. Met een derde plaats op 
zak en met een spannende wedstrijd tegen de uiteindelijke kampioen in het geheugen kon het viertal van Dammend 
Tilburg tevreden huiswaarts keren. 
 

1e ronde: 

    VBI Huissen - Harderwijk         5-3 

    WSDV        - Hijken DTC         2-6 

    V.Stigt Thans- Damlust Gouda     4-4* 

    Dammend Tilburg-ConstantCharlois 6-2 

 

 

Dammend Tilburg - Constant Charlois   6-2 

Anton van Berkel - Bas Messemaker     2-0 

Toine Brouwers   - Mehmet Yöney       2-0 

Koos v.Amerongen-Michiel Kloosterziel 1-1 

Toby Hage        - Patrick Stork      1-1 

 

 

2e ronde: 

     VBI Huissen  - Dammend Tilburg  4*-4 

     Hijken DTC   - Damlust Gouda    6-2 

     Harderwijk   - ConstantCharlois 4*-4  

     WSDV       - Van Stigt Thans  3-5 

 

 

VBI Huissen - Dammend Tilburg   4-4 

Alexander Baliakin- Koos v.Amerongen  1-1 

Johan Krajenbrink - Toby Hage         1-1 

Jos Stokkel       - Anton van Berkel  1-1 

Geert van Aalten  - Toine Brouwers    1-1 

 

 

3e ronde:  

     VBI Huissen     - Hijken DTC    5-3 

     Dammend Tilburg - Damlust Gouda 5-3 

     Harderwijk      - V.Stigt Thans 3-5 

     Constant Charlois – WSDV        4-4*  

 

Dammend Tilburg - Damlust Gouda       5-3 

Anton v.Berkel  -Martijn v.IJzendoorn 0-2 

Toine Brouwers  -Friso Fennema        2-0 

Koos v.Amerongen-Teun van de Krol     2-0 

Toby Hage       -André Venema         1-1

 

 

Eindstand:               1  VBI Huissen 

                         2  Hijken DTC 

                         3  Dammend Tilburg 

                         4  Damlust Gouda 

                         5  Van Stigt Thans 

                         6  Harderwijk 

                         7  WSDV 

                         8  Constant Charlois 

 

 

 

 

 

Theo van den Hoek benoemd tot erelid van 

Dammend Tilburg 
Theo van den Hoek is bij de Algemene Ledenvergadering 

van 14 juni benoemd tot erelid van Dammend Tilburg. 

Theo’s verdiensten voor de landelijke dambond werden 

in 2003 al beloond met het erelidmaatschap van de 

KNDB, maar zijn verdiensten voor Dammend Tilburg en 

voorheen T.D.V. zijn ook bijzonder groot. Zo was Theo 

jarenlang voorzitter, verzorgt hij al jaren wekelijks 

het clubblad, was hij teamleider van landelijke en 

provinciale teams, organisator onderlinge competitie, 

actief met jeugd en senioren, organisator van 

evenementen zoals het NK Dames in 2009, 

blindsimultaan Ton Sijbrands in 2007 en tal van 

andere dingen. Daarnaast onderhoudt Theo al jarenlang 

 

de goede banden met zustervereniging WDC Heule en wat recenter ook met Franse 

verenigingen. Theo is nog steeds actief en staat altijd klaar als sparringpartner 

voor het bestuur en helpt altijd mee als er wat moet gebeuren op de club, kortom een 

gouden kracht voor onze club die het erelidmaatschap ruimschoots verdient! 

Naast de benoeming van Theo tot erelid werden de erelidmaatschappen uit het verleden 

van Fons van Erve, Herman Lamberts en Ad Smulders hernieuwd met een oorkonde. 

 



Jasper Daems 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering van 14 juni:  de besluiten in het kort 
 

(De volledige tekst van de notulen wordt door Jasper aan alle leden toegestuurd.) 

 

● Huldiging prestaties: de topscorers van de provinciale competitie zijn in het 

zonnetje gezet: Koos van Amerongen (DT1), Harry Verdoolaege (DT2) en Wil Maas 

(DT3), net als de top-drie van de interne competitie: Toby Hage (clubkampioen), Ad 

de Hoon (tweede) en Kees van Bakel (derde). 

● Het jaarverslag van de secretaris is (met enkele aanvullingen) goedgekeurd. 

● Provinciale competitie: Dammend Tilburg gaat het komende seizoen met twee 

viertallen in de Brabantse competitie spelen: DT1 in de hoofdklasse en DT2 in de 

Eerste klasse. 

● Nationale Competitie: door het vertrek van enkele spelers bestaan er zorgen of we 

op de competitiezaterdagen wel elke keer 30 dammers op de been kunnen krijgen. 

Handhaving van het eerste team in de ereklasse vinden we belangrijk, maar dan wel 

liefst met een grotendeels ‘vast’ team zodat er geen al te rommelig beeld met 

wisselende invallers ontstaat. Afspraken: we maken een beschikbaarheidsoverzicht 

voor alle drie de DT-teams, we denken na over een grotere inbreng van 

Dongen-spelers (inclusief de mogelijkheid van invallen door talentvolle jeugd in 

DT2) en we blijven proberen hier en daar nog versterkingen te vinden. Het bestuur 

krijgt mandaat om de teamsamenstellingen te maken en aan de KNDB door te geven. 

● Interne competitie: vanaf donderdag 6 september wordt de onderlinge competitie op 

donderdagavond gehouden in het Grand-Café van Sporthal Reeshof, voorlopig voor een 

proefperiode van twee maanden. Speciale clubavonden zullen nog wel in café Het 

Wandelbos worden gehouden.  

De opzet van de onderlinge competitie blijft dezelfde, alleen zullen we met een 

simpeler ranglijst geen werken, waarbij alleen de wedstrijdpunten tellen en geen 

tegenstandersgemiddelde wordt meegewogen. 

● Verslag van de kascommissie (Frank en Jo): alles is correct bevonden en het bestuur 

wordt decharge verleend. 

● AVG: aan alle leden wordt een privacy verklaring voorgelegd, met het verzoek die 

voor akkoord te ondertekenen. Persoonlijke gegevens van leden mogen voortaan alleen 

nog met elkaar gedeeld worden voor zover dit noodzakelijk is voor het maken van 

onderlinge afspraken rond de kernactiviteiten van de club. 

● Financiën: het financieel verslag wordt na een toelichting van Koos goedgekeurd. 

● Begroting: er liggen een aantal voorstellen om tot bezuinigingen te komen, omdat we 

bij ongewijzigd beleid op een groot structureel verlies zouden afstevenen: zo zijn 

er nieuwe regels voor de contributie, voor het declareren van reiskosten en voor de 

bijdragen die we van ‘externe’ spelers vragen. Daarnaast verwachten we van de leden 

dat ze hun best doen om deelname aan de Grote clubactie tot een succes te maken, en 

openen we via sponsorpakketten mogelijkheden om Dammend Tilburg als ‘vriend’ of als 

echte sponsor financieel te steunen. De voorstellen zijn met algemene stemmen 

aangenomen; de nieuwe regels worden per 1 juli van kracht. 

● Op voorstel van het bestuur wordt Theo van den Hoek onder applaus benoemd tot 

erelid. De ‘oud’-ereleden van Micone en T.D.V. (Fons van Erve, Herman Lamberts en 

Ad Smulders) zetten hun erelidmaatschap voort bij de nieuwe vereniging Dammend 

Tilburg en ontvangen een oorkonde voor hun erelidmaatschap. 

● Jeugdafdeling: We gaan de jeugdclub op de vroege donderdagavond nieuw leven 

inblazen. Theo is bereid de kar te trekken, samen met Frank en Cor die daarvoor al 

eerder interesse hadden getoond. 

● Bestuursverkiezing: Jasper (secretaris) en Thijs (algemeen adjunct) zijn aftredend 

en worden onder applaus voor twee jaar herbenoemd. 

● Nog te vervullen vacante posities: Tim Hendriksen gaat (ter vervanging van Patrick) 

de activiteitencommissie versterken. Voorziene activiteiten: terrasdammen op 28 



juli, Viertallentoernooi sneldammen (najaar), Brabant Cup (voorjaar), een 

trainingsavond (Toby), en mogelijk een open sneldamtoernooi in de Kerstvakantie. 

Jo Frissen wordt (samen met een nog aan te zoeken Dongenaar) teamleider van het 

derde tiental. Tom Swelsen gaat samen met Ad de Hoon de interne competitie leiden. 

Frank Swagemakers wordt teamleider van het provinciale DT1, Jo Frissen en Peter van 

Poppel doen dat samen voor DT2. 

● Rondvraag: op 25 augustus organiseren Tom Swelsen en Michel Stempher weer een 

editie van het Rock & Roll toernooi in Café Het Wandelbos. 

● DamZ-damsets: er zijn al verschillende leden die een DamZ-damset hebben gekocht. 

Dit magnetische dambord is een perfect (verjaardags)cadeau voor kleinkind, 

neefje/nichtje, buurjongetje/meisje en kost slechts 5 Euro. De bordjes zullen te 

koop blijven. Heb je interesse, neem dan contact op met iemand van het bestuur. 

 

● En tenslotte: onze clubavonden liggen vanaf nu stil, maar het blijft in de zomermaanden 

elke donderdagavond mogelijk om in Café Het Wandelbos een vriendschappelijk potje (of toernooitje) 

te komen dammen. Voor de liefhebbers, gezelligheid staat voorop! 

 

 

 

Damvereniging Samen Sterk organiseert zaterdag 30 juni 2018 alweer de 3e editie van 

Metaldamtoernooi ‘Into the dorp’ 
Dit sneldamtoernooi is geïnspireerd op het Rockdammen dat Michel Stempher en Tom 

Swelsen in het leven hebben geroepen: gezelligheid staat voorop, en we zorgen voor 

een heerlijke verse maaltijd! Even alles op een rij: 

Wanneer?      Zaterdag 30 juni 2018, van 13.00 tot 20.00 uur 

Waar?         Kantine Hazerswoudse Boys, Sportparklaan 17, 2391 AX Hazerswoude-Dorp 

Wat kost het? € 10,00, inclusief avondmaal 

Aanmelden?    Per email: metaldammen@gmail.com 
 

 

Gulden Sporen Sneldamtoernooi, Kortrijk 
 

Wanneer?      Zaterdag 30 juni 2018, van 10.00 tot 17.30 uur  (met om 12.30 uur een 

              grote barbecue!) 

Waar?         Sint-Janshuis, Graaf Gwijde van Namenstraat 4, Kortrijk (Belgie) 

Wat kost het? € 13 (incl.barbecue) 

              Er is voor iedereen een prijs! 

Aanmelden?    Per email:  rdevroe@hotmail.com 
 

 

Open Sneldamkampioenschap van Dordrecht 2018 
 

Wanneer?    Zaterdag 7 juli 2018, vanaf 9.45 uur 

Waar?       “De Prinsemarij”, Nassauweg 2-4, Dordrecht  (tel.06-13977743) 

Formule:    Zwitsers systeem, ongeveer 12 ronden, speeltempo 5min. + 5 sec./zet 

Prijzen?    Er wordt gespeeld in ratingcategorieën: A= >1150, B= 950-1150, C = <950, 

            en daarnaast in de gebruikelijke jeugdcategorieën. of geen rating 

            Bij de senioren zijn geldprijzen te verdienen, bij de jeugd bekers. 

Wat kost het?  € 7,50 per persoon. 

Verdere info?  Zie www.dcdordrecht.nl 

Aanmelden?  Kan tot uiterlijk 5 juli bij Anton Kosior: akosior2@xs4all.nl 078–613489 
 

 

Persoonlijk Brabants Kampioenschap 2018 
 

Waar?       De Cammeleur, Hoge Ham 126, 5104 JK Dongen. 

Wanneer?    Op de zaterdagen 22 september, 20 oktober, 17 november, 1 december. 

            Elke zaterdag worden er twee ronden gespeeld: de eerste begint ’s morgens 

            om 9.30 uur, de tweede start ’s middags tussen 14.00 en 15.00 uur. 

Formule?    Acht ronden Zwitsers systeem, speeltempo 80 minuten + 1 minuut per zet. 

mailto:metaldammen@gmail.com
mailto:rdevroe@hotmail.com
mailto:akosior2@xs4all.nl


Voor wie?   Alle Brabantse dammers zijn welkom! Er zijn titels en prijzen te 

            verdienen in vier ratingcategorieën: A (rating 1100 en hoger), B (rating 

            900-1099), C (rating 700-899) en D (rating t/m 699). 

Voorwaarden? Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle vier de zaterdagen aanwezig 

            zijn, en hoogstens één keer (wegens ziekte of andere overmacht) een 

            zaterdag overslaan. Spelers die er op de slotzaterdag niet zijn, 

            verliezen hun partijen van die dag. Deelname is gratis voor PNDB-leden. 

Inschrijven? Stuur uiterlijk 12 september een mailtje naar ties.slagter@gmail.com  

 

Wit speelt en wint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen van vorige week (drie problemen van Sjoerd Lautenbach): 

1. 30-24, 37-31, 49-44, 44x2 (13-18) 2x30 (14-20) 30-25 (20-24) 25-9 (18-23) 9-13 

(24-29) 13-9 en 9-14 

2. 42-38(37-42) 38-32, 31-27, 26x48 (35-40) 46-41 (40-44) 50x39 (38-43) 47-42,  

39-33, 48x39 

3. 43-39, 16-11, 11x2, 2x47 (44-49A) 50-44, 45x34 (14-19) 47-15 (35-40) 34x45  

(27-31) 45-40 (19-23) 15-4 (31-36) 4-10 (23-29) 10-15 

A (27-31) 50x39 (31-36) 39-33 (14-20) 33-29 (20-25) 29-24 (25-30) 47-38,38-32 

(19-24) 32-49 

 

Kalender 
 

ma/zo 18-24 juni   Flevoland Open  (aanzetdammen.nl) 

donderdag 21 juni  Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

zondag 24 juni     Café-dam-drive, binnenstad Amersfoort 

di/zo 26 jun-1 jul Solta Open 

donderdag 28 juni  Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

zaterdag 30 juni   Gulden Sporen-damtoernooi, Kortrijk 

zaterdag 30 juni   Metaldamtoernooi ‘Into the Dorp’, Hazerswoude-Dorp 

donderdag 5 juli   Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

zaterdag 7 juli    Sneldamkampioenschap Dordrecht (akosior2@xs4all.nl , 078–6134893) 
ma/vr 9-13 juli    Boboli Bunschoten Open 

donderdag 12 juli  Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

zaterdag 14 juli   Heritage Open, IJsselstein 

zo/za 15-21 juli   2e Rotterdams Open 

donderdag 19 juli  Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

za/za 21-28 juli   Heerhugowaard Open  (www.heerhugowaardopen.com) 
donderdag 26 juli  Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

zaterdag 28 juli   Open sneldamtoernooi op het terras van Café Het Wandelbos! 

zo/za 22-28 juli   Nijmegen Open  (www3.nijmegenopen.nl) 

zaterdag 28 juli   Dammen op de Dijk (06-54993243, dammenopdedijk@gmail.com) 

donderdag 2 aug    Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

vr/za 3-11 aug     Brunssum Open  (www.brunssumdamtoernooi.nl) 

donderdag 9 aug    Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

ma/vr 13-18 aug    MTB Open Hoogeveen 

mailto:akosior2@xs4all.nl
http://www.heerhugowaardopen.com/


donderdag 16 aug   Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

zo/vr 19-24 aug    Bovec Open 

donderdag 23 aug   Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

zaterdag 25 aug    Rock & Roll-sneldamtoernooi in Café Het Wandelbos 

donderdag 30 aug   Vrij dammen, cafe Het Wandelbos 

za/zo 1-9 sep      EK Veteranen, Wit-Rusland (met Theo) 

donderdag 6 sep    Clubavond, Grand Cafe Sporthal Reeshof 

zaterdag 8 sep     Open NK Rapid, Rijnsburg 

donderdag 13 sep   Clubavond 

zaterdag 15 sep    DT1–Hijken DTC, DT2–IJmuiden, DT3–Limburg CT 

donderdag 20 sep   Clubavond 

zaterdag 22 sep    Brabants Kampioenschap, 1e en 2e ronde 

donderdag 27 sep   Clubavond 

zaterdag 29 sep    Witte v.Moort-DT1, CEMA/De Vaste Zet-DT2, CEMA/DE Vaste Zet 2-DT3 

donderdag 4 okt    Clubavond 

donderdag 11 okt   Clubavond 

zaterdag 13 okt    DT1–CTD Arnhem, DT2–Samen Sterk, DT3–CTD Arnhem 2 

di/vr 16-19 okt    Plusminus 55-toernooi, Lent (024-3237564, jwjanssen48@gmail.com ) 
donderdag 18 okt   Clubavond 

zaterdag 20 okt    Brabants Kampioenschap, 3e en 4e ronde 

donderdag 25 okt   Clubavond 

zaterdag 27 okt    Van Stigt Thans 1-DT1, SNA Heerhugowaard-DT2, WSDV 4-DT3 

donderdag 1 nov    Clubavond 

donderdag 8 nov    Clubavond 

zaterdag 10 nov    DT1–Van Stigt Thans 2, DT2–Heijmans Excelsior, DT3–Heijmans Exc.2 

donderdag 15 nov   Clubavond 

zaterdag 17 nov    Brabants Kampioenschap, 5e en 6e ronde 

donderdag 22 nov   Clubavond 

zaterdag 24 nov    DT1–MTB Hoogeveen, DT2–Constant/Charlois, DT3 heeft vrij 

donderdag 29 nov   Clubavond 

zaterdag 1 dec     Brabants Kampioenschap, 7e en 8e (laatste) ronde 

za+zo 1+2 dec      Internationaal damtoernooi Wattrelos 

donderdag 6 dec    Clubavond 

zaterdag 8 dec     Damlust Gouda-DT1, DC 020-DT2, Brainsport Eindhoven 2–DT3 

donderdag 13 dec   Clubavond 

donderdag 20 dec   Clubavond: Kersttoernooi 

 

 

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:jwjanssen48@gmail.com
mailto:th.vdhoek@hotmail.com

