
Aan de damverenigingen die aangesloten zijn bij de PNHDB. 
 
Alle verenigingen wordt dringend verzocht met tenminste één afgevaardigde (met mandaat) aanwezig te zijn.  
Ereleden en Leden van Verdienste van de PNHDB zijn van harte uitgenodigd. 
Belangstellenden zijn welkom. 
 

Uitnodiging 
Het bestuur van de Provinciaal Noord-Hollandse Dambond (PNHDB) nodigt u hierbij uit tot 
het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, die is vastgesteld op woensdag 8 april 2020,  
aanvang 19.45 uur in De BOKO, Kraakstraat 42 te Zaandam (tel. 075-6312197). 
 

Agenda 
1.    Opening 
2.    Mededelingen en ingekomen stukken 
3.    Bestuursverkiezing (zie toelichting) 
4.    Prijsuitreiking clubcompetitie seizoen 2019-2020 en topscorers 
5.    Uitreiking onderscheidingen 
6.    Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 11 april 2019 
7.    a. Jaarverslag secretaris           
       b. Jaarverslag coördinator teamwedstrijden         
       c. Jaarverslag coördinator persoonlijke wedstrijden 
       d. Jaarverslag coördinator jeugdzaken 
       e. Jaarverslag coördinator schooldammen         
       f.  Jaarverslag protestcommissie          
       g. Jaarverslag penningmeester           
8.   Verslag kas controlecommissie door  J. Filmer (SNA) en M. Horn (DC Almere)   
9.   Begroting 2020            
10. Bestuursbeleid 
11. Samenstelling nieuwe kas controlecommissie: M. Horn (DC Almere), een lid van Damcombinatie Zaanstreek   
                                                                                          en een  nieuw reserve lid van 020. 
12. Bestuursvoorstellen en damkalender 2020 - 2021   
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 
Het bestuur streeft naar een eindtijd van uiterlijk 22.30 uur. Daaraan kunt u medewerken door uw eventuele 
opmerkingen c.q. vragen over de schriftelijk uitgebrachte stukken uiterlijk 24 maart 2020 schriftelijk ter kennis 
te brengen van de secretaris. 
 
Bestuursverkiezing: 
Secretaris A.C. van Dijk is aftredend, maar heeft zich bereid verklaard een herbenoeming te willen aanvaarden. 

 
Verenigingen die voor een lid een Bondsonderscheidingsteken (40 jaar) dan wel een Oorkonde (onafgebroken 
50 of 60 jaar lidmaatschap) willen aanvragen, dienen deze aanvraag uiterlijk 24 maart 2020  aan het PNHDB-
secretariaat te sturen.  
 
Ook voor personen die 25 jaar lid van de bond zijn en zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de promotie van het damspel kunnen clubs een onderscheiding (in de vorm van een oorkonde) 
aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 



VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PNHDB d.d. DONDERDAG 11 april 2019 
 

Aanwezig: 
Bestuursleden:   F.C Aarts (jeugdleider) C.P.W. van den Berg (algemeen adjunct) A. van Dijk 

(secretaris), M. Kruijswijk (penningmeester), W. van Tiel (voorzitter) en  
 C. Verdel (competitie- en wedstrijdleider) 
Ereleden: H.W.M. Fokkink 
Leden van verdienste    H.W.M. Fokkink, mevrouw B. Graas, D. Lust en C. Verdel  
Verenigingen:  DCA, VAD, HDC Den Helder, DDV, H.D.C. Haarlem, OG Den Ilp, DC 

Purmerend ’66, DC Almere, D.C.IJ, S.N.A. (vertegenwoordigd door Frank 
Aarts) en Damcombinatie Zaanstreek  

 
Afwezig: 
Bestuursleden  geen 
Ereleden  J. Kramer, T. Sijbrands 
Leden van verdienste H. Bauschen, J. van Straalen, M.F. van Zanen, J.M.H.C. Vermeulen,  

C. Westerveld 
Verenigingen: 020, EDC Enkhuizen, Kunst & Genoegen en DC Oosterend.  
  
 
 
 
1. Opening 

 
De voorzitter opende de vergadering als volgt: 
 
Dame en heren, 
 
Van harte welkom op deze jaarvergadering van de PNHDB. Ik hoop dat we in een vlot tempo 
een vruchtbare vergadering kunnen hebben. 
 
Aan de hand van de stukken heeft u kunnen zien, dat we deze keer een ietwat afwijkende 
agenda hebben vanwege de presentatie door erelid Henk Fokkink, over 75 jaar PNHDB. 
 
Het achter ons liggende jubileum jaar, kenmerkt zich wederom door een forse terugloop van 
het aantal leden en het opheffen van de damvereniging in Andijk.  
DCA in Amstelveen en HDC in Den Helder zijn met respectievelijk 1 en 2 leden ook niet ver 
van het moment van opheffen verwijderd. 
 
Het bestuur heeft de ontwikkelingen binnen dammend Nederland kritisch gevolgd en over 
een aantal zaken ook extern gecommuniceerd.  
Ik vraag mezelf wel eens af, en dat heb ik kortgeleden ook mijn medebestuurders 
voorgelegd,  of de damprovincies nog wel bestaansrecht hebben en zo ja, of de provincies 
niet meer gezamenlijk moeten acteren in deze moeilijke tijd.  
Op korte termijn zullen we hierover ook opnieuw in contact treden met andere provinciale 
bonden. Het is naar mijn mening kiezen om vol gas door te gaan in de huidige 
organisatiestructuur of te kiezen om radicaal het roer om te gooien en landelijk de hele boel 
te reorganiseren.  
 
Momenteel lopen de verkiezingen voor een bondsraad nieuwe stijl, maar ik heb de indruk, 
dat dit nog niet volledig geregeld is conform de reglementen. 
Blij zijn we wel met het gegeven, dat er zich ook in Noord-Holland  een paar jongere 
kandidaten hebben aangemeld. 
 
Maar om enige kans te hebben om als damsport te overleven, is het vooral noodzakelijk dat 
alle neuzen één kant op gaan wijzen en we met elkaar aan de bak gaan en stoppen met 
onderling gehakketak.  



Niet alleen het KNDB bestuur of de bondsraad, maar ook de provinciale en 
verenigingsbestuurders, met zijn allen de handen uit de mouwen, gericht op het dammen. 
  
Op sportief gebied, zijn er in het in het achter ons liggende jaar helaas geen opvallende 
prestaties verricht door Noordhollandse spelers/speelsters en of verenigingen. 
 
 
2 Prijsuitreiking. 
 
De voorzitter reikt prijzen uit aan vertegenwoordigers van 
      Topscorers: 
020 1 kampioen ereklasse   Johan Smits (020)  
DC Purmerend ’66-2 kampioen hoofdklasse  Richard Bos (EDC) 
 
3. Afsluiting jubileumjaar 75 jarig bestaan van de P.H.D.B. 
 
Opvallend is dat dit jubileum geheel is voorbij gegaan aan het bestuur van de KNDB. 
 
Ondersteund door een power point presentatie gaf het erelid van de PNHDB Henk Fokkink  
een terugblik vanaf het ontstaan van de PNHDB in 1943. De bond is in 1943 voortgekomen 
uit het district Amsterdam en de overige districten in Noord Holland. In het begin en vlak na 
de tweede wereldoorlog telde de bond zo’n 1800 leden. Doch na 1993 kreeg zij te maken 
met een teruggang van het aantal leden en ook vielen er steeds meer verenigingen weg. 
Niet dat er minder gedamd werd, maar men ontmoette elkaar in plaatselijke bijeenkomsten 
zodat de behoefte aan een vereniging niet meer wenselijk was. De verenigingen werden nog 
maar geleid door twee bestuurders in plaats van vijf. 
Toch kwamen er uit Noord Holland prominente landelijke bestuursleden voort. Te denken 
valt aan Jeroen Goud en de latere sportverslaggever Eddy Poelman. Jeroen Goud werd later 
burgemeester in het Oosten van Nederland. Henk Meester werd voorzitter van Midden 
Holland en nam zitting in de tuchtcommissie en de reglementscommissie van de KNDB. Ook 
de ontwikkeling van een computerprogramma vond zijn oorsprong in Noord Holland.  
Het dammen op de (Amsterdamse) Dam was zeer vermaard. Dit evenement werd 20 jaar 
achtereen gehouden. Rob Clerq won zelfs 6 jaar op rij het toernooi. Bij de 20e uitvoering in 
1985 behaalde hij een 100% score bij een simultaan tegen 20 deelnemers. 
 
Tot de activiteiten van de PNHDB behoorde de organisatie van het kampioenschap van 
Nederland. 
Er werden in de loop der jaren zo’n 600 onderscheidingen uitgereikt. Aanvankelijk gebeurde 
dit door de KNDB door de speldjes per post toe te zenden. Maar later werd deze taak 
overgenomen door de voorzitter van de PNHDB. 
 
Na  afloop van de presentatie reikte Wim bloemen uit aan Henk Fokkink en Cor Verdel voor 
hun inzet de benodigde informatie te verzamelen en te verwerken.  

 
4. Uitreiking onderscheidingen 
 
De voorzitter vraagt mevrouw Barbara Graas naar voren te komen en spreekt haar toe: 
 
Barbara Graas, 
Wie kent haar niet? 
 
Een vrouw, geboren in een vreselijk goed bouwjaar zo weet ik uit eigen ervaring.  
Zoals zoveel mensen in die tijd leerde zij op jeugdige leeftijd, vermoedelijk van opa of vader 
dammen en is dat tot op de dag van vandaag blijven doen. 
 



Dammen leerde je in die tijd vaak als gezelschapsspel, waarbij vaak eigen regels van 
toepassing waren.  
Uit die tijd is ook het blazen bekend, het wegnemen van de steen waarmee de tegenstander 
had nagelaten te slaan. 
 
In haar geval ontgroeide het damspel in elk geval duidelijk de huiskamerregels. 
Haar damniveau groeide en groeide en ze kreeg aansluiting met de top van de 
wedstrijdsport in Nederland, in de periode vóór de emancipatie, toen haar categorie nog 
dames was. 
Bij dames denk ik aan status, klasse en uitstraling, later werd na de intrede van de 
emancipatie de categorie omgedoopt in vrouwen. 
Bij vrouwen denk ik meer aan bonkige personen, even vrouwelijk als dames, maar die 
strijden zoals in de tijd van de Spaanse overheersing, toen vrouwen de strijd aangingen en 
de stad verdedigden, zoals de bekende Haarlemse Kenau.  
Barbara is wat mij betreft meer een dame dan een Kenau en is het dus logisch, dat zij haar 
hoogtijdagen had in het damestijdperk. 
Hoewel ik me daar ook in kan vergissen, gezien een opmerking die mijn dochter een keer 
naar mij maakte.  
 
Nadine zei tegen mij Barbara te ervaren als een vriendelijke, sportieve en sociale vrouw, 
maar die eenmaal achter het bord kan veranderen in een beest, zonder daarbij echter de 
grenzen van sportiviteit op te zoeken. 
 
Tot nu toe is er 46 maal een NK dames/vrouwen georganiseerd en 38 maal was zij daarbij 
actief en niet zomaar actief, maar een gezien en succesvol deelneemster. 
 
Het was 1973, het gebeurde in Amsterdam, zij was toen 21 jaren jong en won  haar eerste 
nationale titel. 
In 1974 werd die titel geprolongeerd, in 1975 werd de titel overgenomen door Eef 
Nieuwenhuizen, die de jaren daarvoor eerst als 3e en daarna als 2e eindigde. 
In 1976, 1977 en 1978 werd wederom de nationale titel gegrepen. 
 
In 1976 was het Iepie Poepjes Koopman, die 2e werd, een koppel als Laurel en Hardy, 
Peppie en Kokkie of Bassie en Adriaan was geboren. Damvriendinnen gedurende een lange 
damcarrière; als je Iepie zag gaan, dan kwam ook Barbara er aan. 
 
Vanaf 1973 stond Barbara tot 1980, acht maal onafgebroken op het podium tijdens het NK 
dames, maar ook halverwege de jaren 80 en 90 wist ze zich nog een podiumplek toe te 
eigenen. 
 
In die periode debuteerde zij in 1973 verdienstelijk met een 4e plaats op het WK.  
In de daaropvolgende jaren werd 4 maal het wereldpodium bestegen met een bij de 3e plaats 
behorende bronzen medaille. 
 
Barbara was de naamgever van de “Graasdynastie”, de eerste dynastie in het Nederlandse 
damesdammen. 
Na haar ontstonden de dynastieën van Karen van Lith en Nina Hoekman, maar op de 
eeuwige ranglijst, staat zij vooralsnog samen met Tanja Chub op een onbedreigde derde 
plaats. 
 
En hoewel Barbara nu langzamerhand door de jongere generatie wordt voorbijgestreefd, 
heeft zij ruim 40 jaar in de top meegedraaid. 
Hoewel haar top gepasseerd is, blijft zij een enthousiast deelnemer aan allerlei wedstrijden 
en toernooien.  
 



Persoonlijk leerde ik Barbara kennen tijdens het sneldamkampioenschap van Noord-Holland 
1991 of 1992, waarin mijn dochter van 16 debuteerde bij de grote mevrouwen. 
Daarna heb ik haar nog regelmatig ontmoet tijdens de vrouwentoernooien en andere 
damevenementen her en der in Noord Holland en verderop in Nederland. 
Ik ontdekte daarbij dat Barbara niet alleen een begenadigd damster is, maar ook een 
sympathiek, warm en sociaal mens en propagandist van de damsport. 
 
Naast het presteren op aansprekende toernooien, was Barbara ook regelmatig bereid bij 
promotionele activiteiten acte de présence te geven. 
Persoonlijk denk ik daarbij o.a. met plezier terug aan de door haar gegeven simultaan bij het 
90 jarig bestaan van mijn eigen vereniging. 
 
Soms wordt gesteld dat het behalen van resultaten voldoende wordt beloond met de tijdens 
het evenement te verdienen bekers of medailles en dat is ook zo. 
Echter als het totaal aan prijzen en prestaties een bepaalde grens passeert, komt er een 
promotionele waarde aan te hangen die op zich, zeker gezien de enorme hoeveelheid tijd die 
er in is geïnvesteerd, een prijs op zich waard is. 
 
Daarom, naar aanleiding van al haar prestaties en verdiensten heeft de PNHDB een besluit 
genomen en is het mij een grote eer, om jou Barbara te benoemen tot erelid van de 
Provinciale Noord-Hollandse Dambond. 
 
5. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Bericht van verhindering is binnen gekomen van DC Oosterend, 020, EDC Enkhuizen en de 
heren J. Smits (topscorer Ereklasse) en K. Kruit (DC Zaanstreek). De heer J. Bos (DCIJ) liet 
weten wat later te komen.  
De voorzitter deelde mee, dat het in het huidige digitale tijdperk niet meer passend is om een 
papieren versie van de berichtgeving te verzorgen. In de komende jaren zullen de 
secretarissen van de verenigingen deze informatie per e-mail ontvangen. 
Mochten er verenigingen zijn die niet over de benodigde apparatuur beschikken dan zal het 
bestuur een papieren versie versturen. 
Ook vraagt de voorzitter vooral de verkiezing van de nieuwe bondsraadsleden niet te 
vergeten. Het zag er aanvankelijk naar uit dat zich vanuit Noord Holland geen kandidaten 
zouden aanmelden. Uiteindelijk bestaat de kandidatenlijst uit 19 personen ,waarvan er drie 
afkomstig zijn uit Noord Holland. Een zorgvuldige keuze is derhalve gewenst.   
 
De heer Gase (DDV) vraagt om “papieren” toezending van de stukken. Hij heeft namelijk 
geen computer. 
 
De secretarissen van de verenigingen worden verzocht het overlijden van  leden en oud 
leden aan het bestuur door te geven. 
 
6. Bestuursverkiezing 
 
De heren Frank Aarts (jeugdleider) en Kees van den Berg (algemeen adjunct) zijn beiden 
aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft de heer Herman Smit bereid gevonden de 
taken van Frank over te nemen. Herman is de vader van een jeugdlid van SNA en ziet het 
als zijn taak zich voor de provinciale jeugd in te zetten. De vergadering stemt unaniem in met 
de toetreding van Herman tot het bestuur van de PNHDB. 
Frank en Kees kregen bloemen voor hun inzet. 
  



7. Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2018 
 
De heer H. van Westerloo vraagt om een reactie van het bestuur van de KNDB op zijn 
voorstel de nationale competitie te wijzigen in een aangepast speelschema. Dit voorstel is 
inderdaad doorgestuurd naar het bestuur van de KNDB. Echter een reactie is niet 
ontvangen. 
De heer D. Lust geeft aan dat de heer P. Kuiper lid is van DC Purmerend ’66. 
 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 12 april 2018 wordt vastgesteld en 
goedgekeurd. 
 
8. Verslagen 
a. secretaris:     met algemene stemmen goedgekeurd 
b. coördinator teamwedstrijden:   met algemene stemmen goedgekeurd 
c. coördinator persoonlijke wedstrijden:  met algemene stemmen goedgekeurd 
d. coördinator jeugdzaken:     
De jeugdleider meldt dat van de N.H.J.C één ronde is gespeeld (in Julianadorp) 
e. coördinator schooldammen:   met algemene stemmen goedgekeurd 
f. protestcommissie:    met algemene stemmen goedgekeurd 
g. penningmeester:  
De penningmeester meldt, dat cauties (waarborgsommen) zullen worden verrekend met de 
contributienota die in juli 2019 zal worden verstuurd. 
De heer J. Bos (DCIJ) vraagt of er wel een goede verhouding is tussen kosten/opbrengsten 
van de wedstrijden enerzijds en de bestuurskosten anderzijds. 
De heer H. Fokkink zou graag zien dat er om de drie maanden een digitale verzie van 
Damsport kan worden verzorgd. Het bestuur vindt dat niet zinvol daar op toernooibase een 
schat aan informatie te vinden is.   
 
9. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren S. Tuytel en C. Filmer heeft de financiële 
stukken gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie stelt de vergadering voor het 
bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hier bij acclamatie mee in. De voorzitter 
bedankt de commissie voor het gedane werk. 
 
10. Begroting 2019 
Het bestuur van de PNHDB stelt voor de contributie per 1 juli 2019 niet te verhogen en vast 
te stellen:  
 
Senioren €   43,00 
Junioren €   21,00 
Aspiranten €   18,00 
Pupillen €   18,00 
Welpen €   18,00 
 
De vergadering stemt in met de begroting 2019. 
 
11. Bestuursbeleid 
 
De heer Fokkink stelt dat de bondsraad de taak heeft het bestuur van de KNDB te 
controleren en het beleid voor het bestuur te bepalen. Het afschaffen van de provinciale 
vertegenwoordiging in de bondsraad vindt Fokkink onverteerbaar. 
 
De heer Schoonderbeek (HDC Haarlem) komt terug op de oproep van de voorzitter toch 
vooral te gaan stemmen voor de nieuwe bondsraad. Er hebben zich drie kandidaten uit 



Noord Holland aangemeld. Hij vind het jammer dat de voorzitter niet alle 3 namen heeft 
genoemd.  
De voorzitter stelt dat het niet zijn bedoeling is geweest een stemadvies uit te brengen. Hij 
meent dat er een wel overwogen stemming moet plaats vinden en hij zou het jammer vinden 
als er geen Noord Hollander gekozen zou worden in de bondsraad.  
 
12. Samenstelling kascontrolecommissie 
 
Naast de heer C. Filmer SNA wordt DC Almere verzocht de open gevallen plaats in te 
nemen.  
DC Zaanstreek zal reserve zijn. 
  
13. Bestuursvoorstellen en damkalender 2019-2020.  
 

1. Damkalender 2019-2020 
De kalender wordt doorgenomen. Voor de provinciale bekerwedstrijden gaat de 
voorkeur uit naar 21 maart 2020 met een optie voor 4 april 2020. 
De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 8 mei 2020 
De bondsraadsvergadering verschuift naar zaterdag 2 november 2019  
                   

2. Nieuwe opzet bekerwedstrijden. 
Het voorstel van de heer J. Bos (DCIJ) om de bekerwedstrijden op één dag te 
houden wordt besproken. Er zijn maximaal 16 teams. Op deze dag worden vier 
ronden volgens het knock-out systeem gespeeld. De teams die afvallen strijden in 
een zwitsers systeem om plaats nummer 3. Hierbij tellen de eerder behaalde 
resultaten uit de knock-out fase mee.  
Wij zullen de verenigingen benaderen of zij hiermee akkoord gaan.  
 

3. Competitie PNHDB 2019-2020. 
Het voorstel van het bestuur om de opzet voor het seizoen 2019-2020 niet te wijzigen 
wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 

4. Promotie-degradatieregeling. 
Het voorstel van het bestuur om de opzet voor het seizoen 2019-2020 niet te wijzigen 
wordt met algemene stemmen aangenomen. De wedstrijdleider zal hier ruimhartig 
mee omgaan. 
 

5. Geen uitstel vastgestelde wedstrijden 
De bedoeling is dat er alleen uitstel kan worden gekregen als het echt niet anders 
kan. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. 

 
6. Deelname kadertraining 

Er wordt aandacht gevraagd voor de cursus kadertraining die door de KNDB graag 
zal worden aangeboden. Door de KNDB zal een themadag worden gehouden waar 
nieuwe informatie zal worden verstrekt. 

 
14. Rondvraag 
 
G. van der Zwan DC Almere: Vraagt om zeer spoedige toezending van het plan van DCIJ 
naar de verenigingen om bespreking mogelijk te maken. 
Michel Horn (VAD):  Doe niet moeilijk en stel een datum voor de bekerwedstrijden vast. 
Guus Gase (DDV): Vraagt aandacht voor de hoogte van het inschrijfgeld voor deelname aan 
de te organiseren wedstrijden. Er zijn mensen (vooral ouderen) waarvoor een inschrijfgeld 
van € 5,00 best een hoog bedrag is. 



Herman Smit: Op de site Slimmezet.org wordt het damspel gepromoot. 
Jesse Bos: Vraagt om de NHJC toe te voegen aan het Joop Meure toernooi en aan het 
oudejaarstoernooi van DCIJ.  
 
15. Sluiting.  
 
De voorzitter sluit om 22.27 uur de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng 
en wenst ze alle goeds toe. 
 
 
 
Kees van den Berg, notulist 
Assendelft, 1 mei 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERSLAG SECRETARIS  
 

Tot de algemene vergadering op 11 april 2019 bestond het bestuur uit: 
 

Voorzitter    : W. van Tiel (HDC Den Helder) 
Secretaris   : A.C. van Dijk (Dam Combinatie Zaanstreek) 
Penningmeester  : M. Kruijswijk (DDV, Diemen) 
Competitieleider  : C. Verdel (Haarlemsche Damclub) 
Jeugdleider   : F.C. Aarts (SNA) 
Wedstrijdleider  : C. Verdel (Haarlemsche Damclub) 
Algemeen adjunct  : C.P.W. van den Berg (Dam Combinatie Zaanstreek) 
Coördinator schooldammen : vacant  
       
In 2019 waren jeugdleider F.C. Aarts en algemeen adjunct C.P.W. van den Berg aftredend. 
Beiden stelden zich niet herkiesbaar.  
 
Het bestuur heeft de heer H. Smit bereid gevonden de taken van de jeugdleider over te 
nemen. De vergadering stemde unaniem in met zijn toetreding tot het bestuur van de 
PNHDB. 
 
S. Tuytel (DC IJmuiden) trad af als lid van de kascontrolecommissie. 
Ten aanzien van de controle over het boekjaar 2019 zal de commissie bestaan uit  
C. Filmer (SNA) en M. Horn (DC Almere). DC Zaanstreek zal een nieuw reservelid 
aanwijzen.   
 
De protestcommissie bestond uit de heren mr. J.E. Temmink (voorzitter), B. Groot en  
C. Verdel.  
 
Het bestuur van de PNHDB kwam in 2019 acht keer bijeen.  
 
Per 31 december 2019 kende de PNHDB de volgende ereleden en leden van verdienste: 
 

           Ereleden 

❖ J. Kramer (Damlust), 1993 
❖ H.W.M. Fokkink (DCA), 2002 
❖ T. Sijbrands, 2008 
❖ B. Graas (DCZ), 2019 

 

 Leden van verdienste  

❖ H.W.M. Fokkink (DCA), 1986 

❖ B. Graas (DC Krommenie), 1993 

❖ C. Verdel (HDC Haarlem), 2006 

❖ H.H. Bauschen (DCA), 2007 

❖ J. van Straalen (Noord Scharwoude), 2009 

❖ M.F. van Zanen (DCZ), 2009 

❖ J.M.H.C.Vermeulen (OG Den Ilp), 2013 

❖ C. Westerveld (2016) 

❖ D. Lust (DC Purmerend’66), 2017 

❖ C.P.W. van den Berg (DCZ), 2019 

 

 

 

 

 

 

 



REPRESENTATIE 2019 

 

De voorzitter heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 april 2019 een 

onderscheiding van “Erelid PNHDB” uitgereikt aan Barbara Graas van DC Zaanstreek.  

Tijdens de laatste bestuursvergadering van het damseizoen 2018-2019 op 15 mei 2019 

in restaurant De Zaanse Molen reikte hij Kees van den Berg het speldje behorend bij “Lid 

van verdienste PNHDB” uit. 

 

Bij de organisatie van de in de damkalender vermelde activiteiten (Noord Holland  

Jeugd Cup, schooldamtoernooi, bekertoernooi en Sneldamtoernooi) verleenden diverse 

bestuursleden hand- en spandiensten. 

 

De provincie Noord-Holland werd in de Bondsraad vertegenwoordigd door algemeen 

adjunct Kees van den Berg.  

 

 

OVERLEDENEN 

 

Het bestuur van de PNHDB heeft in het jaar 2019 met leedwezen kennis genomen van 

het overlijden van: 

 

G. van der Werff (DDV)  

 

 
 
 

LEDENBESTAND 
 

Onderstaande lijst geeft per vereniging een overzicht van het aantal leden per 30-6-2019  

en 2-8-2019. De getallen geven respectievelijk de ontwikkeling in het aantal senioren,  

junioren, aspiranten, pupillen (welpen) en het totaal aantal leden aan. 

 

Verenigingen           leden per 30-6-2019   leden per 2-8-2019 

 

 

Zaandijk,  1 maart 2020 

 

A.C. van Dijk 

 
 

 Sen Jun Asp Pup/Welp Tot Sen Jun Asp Pup/Welp  Tot    +/- 

DCA, Amstelveen 1      1 1      1            

020, Amsterdam  32    32 28    28        -4      

VAD, A’dam 15 1   16 15 1   16                

DC Oosterend 8     8 8      8                  

HDC, Den Helder 2    2 2                       2                   

EDC, Enkhuizen 5      5 5      5          

Kunst en Genoegen 7      7 7      7                   

DDV, Diemen 13    13 12    12        -1                 

HDC, Haarlem 32 2 3   3             1  41 32 2 2   3             1  40        -1                  

OG Den Ilp 15 1    1             1 18 15 1    1             1 18         

DC Purmerend’66 15                  15 15                  15                   

DC IJmuiden 21 1       2 12             7  43 19  1   5             5 30       -13 

SNA 33 4 9 20             1 67 30 3 5 13             1 52       -15         

DC Almere 10      10     10    10                

Damcomb.  Zaanstreek 38                  38 37                  37        -1   

TOTAAL 247 9 14 36    /      10 316 236 7 8 22     /       8 281     -35 



PNHDB JAARVERSLAG JEUGD 2019 – 2020 
 
Algemeen 
In april 2019 tijdens de algemene ledenvergadering trad Frank Aarts terug als jeugdcoördinator en is 
er een nieuwe jeugdcoördinator gekozen, te weten Herman Smit (1977) uit Heerhugowaard. 
 
Noord-Holland Jeugd Cup (NHJC) 
Het afgelopen seizoen zijn er weer 4 rondes Noord Holland Jeugd cup gepland, te weten:  
- 3 november 2019 bij SNA in Heerhugowaard,  
- 26 januari 2020 bij Helderse Damclub in Julianadorp,  
- 22 maart 2020 bij HDC in Haarlem  
- 17 mei 2020 is de speellocatie nog onbekend. 
 

De eerste ronde van de NHJC waren er 23 jeugddammers, 1 Benjamin, 11 welpen en 11 Pupillen 
ingeschreven. In de nieuwe speellocatie van SNA in Heerhugowaard werden 7 rondes gespeeld. 
Ouders maakten foto’s vanaf de zijlijn. Coaches en trainers fluisterden onderling over gemiste 
kansen, gemaakte fouten en gebruikte tactieken door hun dammertjes. Na zeven rondes was het 
gedaan. Spelertjes waren soms moe, soms nog strijdbaar.  
Bij de Benjamins/Welpen was het loeispannend: de top 3 was in punten gelijk geëindigd en hierbij 
bepaalde het aantal behaalde weerstandpunten de eindklassering. Bij de Pupillen zat juist de 
middenmoot erg dicht bij elkaar. Bij het bekendmaken van de einduitslag was er voor iedereen een 
mooi woordje van Frans Groot. 
De prijswinnaars bij de welpen waren: 
1. Lars van Eeken 
2. Jasmine Koopman 
De prijswinnaars bij de pupillen waren: 
1. Anthony Maidman 
2. Luca Smit 
 
De 2e ronde om de Noord-Holland Jeugdcup (NHJC) in Julianadorp kende met 57 deelnemers een 
zeer goede bezetting. Spelers uit Anna Paulowna, Heerhugowaard, Haarlem, Amstelveen, IJmuiden 
en uiteraard Den Helder en Julianadorp waren naar MFC het Dorpshuis Julianadorp afgereisd. 
De grote zaal van het dorpshuis was nagenoeg geheel vol met jonge dammers en hun supporters. 
In 4 categorieën werden mooie en spannende partijen gespeeld om de diverse bekers. 
Helaas werd het toernooi bij de welpen en benjamins na de 3e ronde opgehouden door een 
computercrash. Maar door inzet van Maarten, Jolanda en de diverse deelnemers, kon na een 
onderbreking van ruim een kwartier het toernooi worden voortgezet. 
Gelukkig hadden de country dansers het geduld om de laatste wedstrijden uit te laten spelen, 
waarvoor dank. 
De prijswinnaars in de diverse categorieën waren: 
Benjamins A 
1. Kevin Langedijk 
2.  Lindsay Maidman (HDC Den Helder) 
Benjamins B 
1.  Sho Fukimura (HDC Haarlem) 
2.  Pim van Rooyen (Kon. Julianaschool Den Helder) 
Welpen A 
1. Vincent Maidman (HDC Den Helder) 
2. Justin Spitters (HDC Den Helder) 
Welpen B 
1. Jasmine Koopman (HDC Haarlem) 
2. Thyrone Falkenburg (HDC Den Helder) 



Pupillen A 
1. Luca Smit (SNA Heerhugowaard) 
2. Anthony Maidman (HDC Den Helder) 
Pupillen B 
1. Inte Rekers (HDC Haarlem) 
2. Noah Tukker (HDC Haarlem) 
 
Met nog 2 rondes te gaan blijft de NHJC spannend voor alle deelnemers. Ik hoop op net zo een 
opkomst in Haarlem en bij de 4de ronde als in Julianadorp, dat zou fantastisch zijn. 
 
Na 4 rondes wordt gekeken wie er over 3 van de 4 rondes het beste gepresteerd heeft en recht heeft 
op de NHJC bokaal 2019-2020 in zijn/haar leeftijdscategorie. 
 
Ik hoop dat er nog een club is die de 4de ronde NHJC op 17 mei 2020 met mij wil mede organiseren. 
Het zou jammer zijn voor de jeugd als wij deze niet meer rond zouden kunnen krijgen. 
 
Schooldammen 

De Provinciale finale schooldammen Noord Holland werd gehouden in het prachtige nieuwe gebouw van het 

Huygens College in Heerhugowaard. Voor elf uur verzamelden ruim 100 dammers en hun begeleiders en ouders, 

uit de gehele provincie van Den Helder tot Amstelveen en van Purmerend tot aan Haarlem, zich in de aula van 

het gebouw. 10 welpen teams (t/m groep 6) en 14 pupillen teams (groepen 7/8) gingen elk in hun eigen 

leeftijdscategorie de strijd met elkaar aan.  

 

Om klokslag 11.00 u. startte de 1ste ronde: een deken van stilte viel over de zaal heen. Geconcentreerd werd er 

gespeeld. Na de 4de ronde was er een pauze, waarin de balans door de organisatie werd opgemaakt en deze voor 

de 5de ronde werd medegedeeld aan de spelers. 

 

Bij de welpen waar twee teams uit Haarlem in de 1ste ronde tegen elkaar speelden werd binnen de kortste keren 

een “Haarlemmer zet” uitgevoerd. Zou deze zet daarom zo heten? Niemand wilde verliezen en een remise kwam 

dan ook niet veel voor bij de welpen. De top 3 tekende zich vrij snel af: De Pater Jan Smitschool bleef alles 

winnen, de Cirkel hoefde alleen toe te geven aan de Pater Jan Smitschool en De Rank alleen aan de twee eerder 

genoemde scholen. Daaronder was het super spannend.  

Na de 7de ronde kwam de computer er niet meer om een nieuwe paring te maken van de 10 teams en zelfs de 

knappe koppen van de organisatie konden er geen chocolade meer van maken. Daarom heeft de hoofdarbiter 

beslist om het toernooi te beëindigen en werd er nog een vrije ronde gespeeld. 

Zoals eerder genoemd bestond de top 3 uit:  

1. De Pater Jan Smitschool uit Heerhugowaard,  

2. De Cirkel uit Amstelveen,  

3. De Rank uit Julianadorp. 

 

Bij de welpen heeft de top 5 heeft zich geplaatst voor de landelijke halve finales op zaterdag 18 april. De 

nummers 6 en 7 zijn reserves voor de landelijke halve finales. 

 

Bij de pupillen wilde niemand aan elkaar toegeven. Gaande weg het toernooi bleek de strijd bij de pupillen 

vooral te draaien om de Hofstee en De Cirkel. En in de 4de ronde mochten deze teams de degens met elkaar 

kruisen. De Hofstee kwam als winnaar uit de bus en weigerde daarna om de voorsprong uit handen te geven 

hoewel ze het in de allerlaatste ronde het zichzelf nog spannend te maken door er een gelijkspel van te maken. 

Na een matige start begon De Pater Jan Smitschool aan een inhaalrace en eindigde uiteindelijk als 3de. De strijd 

om de plekken 4 t/m 10 was reuze spannend waar vaak per ronde stuivertje gewisseld werd.  

Zoals eerder genoemd bestond de top 3 uit:  

1. De Hofstee uit Julianadorp,  

2. De Cirkel uit Amstelveen,   

3. De Pater Jan Smitschool uit Heerhugowaard. 

 

Bij de pupillen heeft de top 9  zich geplaatst voor de landelijke halve finales op zaterdag 18 april. De nummers 

10 en 11 zijn reserves voor de landelijke halve finales. 

 

 



Tot slot 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking het afgelopen seizoen en Frank Aarts 

in het bijzonder dat hij mij afgelopen seizoen met raad en daad heeft willen bijstaan en mij op gang heeft 

geholpen in mijn rol als provinciaal jeugdcoördinator. 

 

 

 
 



BALANS PER 31 december 2019      

      

         

DEBET     CREDIT    

         

ING 491268  € 730,32  KAPITAAL  

€ 
5.289,45 

ZAKELIJKE 
SPAARREKENING € 5.021,13      

     Jub.fonds 75.jr.   € 505,00 

         
nog te ontvangen 
contributie € 43,00      

         

   € 5.794,45     

€ 
5.794,45 

         

         

         

         

         

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 31 december 2019     

         

BATEN     LASTEN    

         

CONTRIBUTIES CLUBS € 10.880,50  CONTR.KNDB  

€ 
10.051,00 

     

ALGEMENE 
KOSTEN  € 366,17 

GIFTEN     BESTUURSKOSTEN  € 411,25 

BIJDRAGE WEDSTR.SEN. € 210,00  VERZEKERING  € 34,26 

BIJDRAGE WEDSTR.JEUGD € 18,00  

ZAALHUUR 
VERGADERINGEN € 150,00 

           ZAALHUUR WEDSTR.SEN. € 85,00 

BIJDR.W.SCHOOLDAMMEN € 145,00  ZAALHUUR WEDSTR.JEUGD  

     

ZAALHUUR 
SCHOOLDAMMEN € 117,51 

     KOSTEN WEDSTR. SEN. € 160,00 

RENTE   € 0,00  KOSTEN WEDSTR. JEUGD € 46,50 

     KOSTEN WEDSTR.SCHOOLD. € 246,20 

         

     BANKKOSTEN  € 133,02 

nadelig saldo  € 547,41      

         

   € 11.800,91     

€ 
11.800,91 

 

 

 



Toelichting op Balans 31-12-2019    

       

    Kapitaal  1-1-2019 € 5.586,86 

    resultaat 2019 € -590,41 

    van opl.en kader € 250,00 

       

    Kapitaal 31-12-2019 € 5.246,45 

       

Fonds opleiding en kader € 250,00 is vervallen.   

       

t.l.v. jubileumfonds 75 jaar in 2018 zijn nog declaraties te verwachten. 

       

Toelichting op rekening baten en lasten 2019   

       
Algemene 
kosten:   Hostingkosten Website € 69,00 

   Kosten ALV  € 151,42 

   Attentie websitebeheerder € 100,00 

   Kascontrole(reiskosten) € 45,75 

       

   Totaal   € 366,17 

       

Bestuurskosten:  Etentje Chinees  € 275,00 

   div.declaraties  € 136,25 

       

      € 411,25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   begroting  begroting  begroting 

   2018 rek.2018 2019 rek.2019 2020 

Baten        

        

Contributies      

€ 
12.210,00 

€ 
11.454,00 

€ 
10.825,00 

€ 
10.837,50 

€ 
10.500,00 

Boetes        

Abonnementen Damsport € 180,00 € 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Advertenties Damsport € 30,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Bijdrage wedstrijden senioren € 240,00 € 190,00 € 200,00 € 210,00 € 225,00 

Bijdrage wedstrijden jeugd  € 31,00 pm € 18,00 pm 

Giften   pm     

Bijdrage schooldammen € 120,00 € 135,00 € 125,00 € 145,00 € 125,00 

Rente   pm € 1,63 pm € 0,00 € 0,00 

boetes        

nadelig saldo     € 590,41 € 265,00 

        

   

€ 
12.780,00 

€ 
12.021,63 

€ 
11.150,00 

€ 
11.800,91 

€ 
11.115,00 

        

        

LASTEN        

        

        

Afdracht KNDB  

€ 
10.500,00 10.207,06 € 9.500,00 10.051,00 9.500,00 

Kosten wedstrijden senioren € 150,00 € 172,50 € 175,00 € 160,00 € 175,00 

Kosten wedstrijden jeugd € 250,00 € 96,88 € 100,00 € 46,50 € 50,00 

Kosten schooldammen € 230,00 € 308,32 € 300,00 € 246,20 € 250,00 

        

Bestuurskosten  € 225,00 € 182,32 € 200,00 € 411,25 € 300,00 

Algemene kosten  € 750,00 € 337,75 € 350,00 € 366,17 € 300,00 

Kosten Damsport  € 125,00 € 75,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Kosten zaalhuur 
schooldammen € 75,00 € 68,40 € 75,00 € 117,51 € 120,00 
Kosten zaalhuur 
vergaderingen € 175,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 

Kosten zaalhuur senioren € 150,00 € 135,00 € 150,00 € 85,00 € 100,00 

Kosten zaalhuur jeugd  € 34,20 pm   

        

Verzekering  € 35,00 € 34,26 € 35,00 € 34,26 € 35,00 

Bankkosten  € 115,00 € 113,73 € 115,00 € 133,02 € 135,00 

Voordelig saldo   € 105,81    

        

   

€ 
12.780,00 

€ 
12.021,63 

€ 
11.150,00 

€ 
11.800,91 

€ 
11.115,00 

 

 



Bestuursvoorstellen jaarvergadering 8 april 2020 

 
Voorstel 1 Damkalender 2020-2021 

 
Het bestuur stelt voor de damkalender voor het damseizoen 2020-2021 vast te stellen. 
 
Toelichting: 
Het bestuur heeft bij het opstellen van de damkalender rekening gehouden met de  

            damkalender van de KNDB. De vergadering wordt gevraagd akkoord te gaan met de  
            damkalender voor het damseizoen 2020-2021. 

 
 
Voorstel 2 Vaststelling contributie per 1-7-2020 

 

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. 
 

       

Voorstel 3 Competitie PNHDB 2020-2021     

 

Het bestuur van de PNHDB stelt voor om in het seizoen 2020-2021 de bondscompetitie 
niet te wijzigen ten opzichte van het seizoen 2019-2020. 

 

Voorstel 4 Promotie-degradatieregeling 
 

Het bestuur stelt voor om de promotie-degradatieregeling zoals die in het seizoen 2019 – 2020 

was niet te wijzigen. 

 

Voorstel 5 Geen uitstel vastgestelde wedstrijden  

 

Het bestuur stelt voor dat nadat het programma voor de competitie 2020-2021 is vastgesteld er 

in principe geen uitstel meer wordt gegeven voor competitiewedstrijden. Slechts in geval er 

sprake is van overmacht kan de coördinator wedstrijdzaken toestemming verlenen tot uitstel van 

een wedstrijd. 

 

Voorstel 6 Deelname kadertraining  

 

Het bestuur stelt voor om in de provincie een kadercursus te organiseren en dat verenigingen 

proberen tenminste een vertegenwoordiger namens hun club naar deze cursus af te vaardigen.  

 

Toelichting:  

Het bestuur vindt het belangrijk dat er initiatieven ondernomen worden om vooral jeugdspelers 

te winnen voor onze damsport. Hiervoor is het nodig dat er voldoende kader is om activiteiten 

voor deze kinderen te organiseren en vervolgens te kunnen begeleiden op de vereniging.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damkalender PNHDB seizoen 2020-2021 
 

                        2020                                                                                   2021 

Senioren aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli  

Nationaal              

Nationale Competitie  19 3,17 14,28 12 9, 23 6,20 6, 20+  SN 1    

HF / NK algemeen     SN 1 16,30 13,27  (1-10)?     

HF / NK vrouwen     (SN 1)? 16,30 13,27 (20-27)?      

NK rapid                  

Provinciaal              

Bondscompetitie  w 39 ----> ------> -----> ----> ----> w 13 w 15+     

Beker-wedstrijden        SP 1 17? SN 1 

22 

5, 19   

Sneldammen alle cat.         24 SN 15 12   

Joop Meure toernooi              

Jan Mekken toernooi              

Theo Tielrooy 

toernooi 

             

Heerhugowaard open              

Jeugd              

HF/NK junioren       SN20 20, 27             3-8    

NK jun. meisjes        SN26  3-8    

HF/NK aspiranten       SN20   3,10   5-10  

(HF)/NK aspir. 

meisjes 

      SN20   3-8    

HF/NK pupillen       SN20 20,27             3-8    

HF/NK pup. meisjes       SN20    13-15    

HF/NK welpen       SN20  3 15    

NK welpen meisjes        SN 27  8    

Clubv. J/A/P/W    SN22 19         

NK Sneldammen 

jeugdteams 

         SN 29 26   

Schooldammen BO       13? SN 13 17 29    

Nat. Jeugddamdag  SN29 26                     

Damdagen              

Centrale trainingen              

CJT/CPT  12 10 21  Sel.30  14 18 30    

CAT  13 11 22  Sel.30  13 17 29    

CMT  6  7 13         

Alg. Verg. PNHDB         7     

Verg. Bondsraad    7       5   

 

SP = Sluiting PNHDB    SN = Sluiting KNDB     + = Promotie-, degradatie- of beslissingswedstrijden

   

Damdagen: NH Jeugdcup       
 

Vakanties in  2020 en 2021: 

Zomervakantie:    4  juli- 16 aug.’20    Koningsdag:  27 apr. ‘21  

Herfstvakantie:   10- 18 oktober’20   Meivakantie:  1 - 9 mei ’21  

Kerstvakantie:   19 dec.’20- 3 jan.’21  Hemelvaart:  13 mei’21   

Voorjaarsvakantie: 20 feb.- 28 feb. ’21               Pinksteren:  23 - 24 mei ’21 

Pasen:   4 - 5 apr.’21   Zomervakantie:               10 juli- 22 aug.’21 

 

 


