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VERSLAG VOORZITTERSOVERLEG 12 DECEMBER 2018 

Aanwezig namens de damclubs:  

Julian  Arrindell  (De  Hammerdammer),  Gert  Brink  (DDD  Dedemsvaart),  Aard  Brinkman  (Nijverdal) 

Wim  Dekker  (SSS  Kampen),  Frits  Gerritsen  (Hartholt  Olie/DOS),  Luit  Haan  (EDC  Enschede),  

Albert Hakvoort  (Wierden), Siep Hamster  (Dronten), Mark Hees  (Lelystad), Henk de Lange  (Borne), 

Hans Mensink (Zwolle), Ruud Moorman (DSS), Ab Steenbergen (DamRa Raalte). 

Aanwezig namens het bestuur: Paul van de Veen (voorzitter), Michel Stempher (jeugdleider) en Bert 

Aalberts (secretaris) 

Met kennisgeving afwezig: DC Almelo, DDC Deventer, DEZ/NGKZ, Witte van Moort, Twente’s Eerste 

Introductie 

Paul van de Veen heet iedereen welkom. Hij merkt op dat een voorzittersoverleg het voordeel heeft 

dat er minder mensen zijn zodat discussies makkelijker verlopen. Er staan voor vandaag zes punten 

op de agenda. 

Bondsraad 

Paul van de Veen neemt het woord. Vroeger werd de Bondsraad (voorts: BR) gezien als alternatief 

voor de Algemene Leden Vergadering (voorts: ALV) van de KNDB. De BR werd op voorstel van Theo 

van den Hoek  ingesteld. Leden van de BR werden voorgedragen door de provincies of gekozen via 

vrije  verkiezingen.  Helaas was  de  inbreng  van  BR‐leden  niet  altijd  nuttig. Om  de  BR  zinvoller  te 

maken  is  er  een  voorstel  gedaan  om  benoeming  voor  de  BR  te  wijzigen.  In  het  nieuwe,  reeds 

aangenomen voorstel,  is de BR kleiner en heeft niet elke provincie automatisch een plek  in de BR. 

Volgens Paul verdient met name dit laatste toelichting. 

Overijssel  is  een  goed  functionerende  damprovincie met  een  levendig  aanbod  aan  wedstrijden. 

Verder zijn er geen bestuurscrises; ofwel het is altijd relatief makkelijk geweest om bestuursleden te 

vinden.  Ter  vergelijking:  in  Utrecht  is  de  post  voorzitter  al  jaren  vacant.  Goed  functionerende 

damprovincies  zullen  betere  kandidaten  kunnen  voordragen  dan  zwak  functionerende 

damprovincies. Omdat Overijssel tot de eerste categorie behoort is de kans dat Overijssel geen BR‐

vertegenwoordiger  zal  krijgen  in  het  nieuwe model  uitermate  klein.  De  organisatie  voor  de  BR‐

verkiezingen wordt  bij  de  clubs  neergelegd.  Paul  van  de  Veen  concludeert  dat  het  belangrijkste 

motief voor de herinrichting van de BR is om betere BR‐leden te vinden. 

Julian Arrindell  (Hammerdammer) wil allereerst opmerken dat hij het een goed  initiatief vindt dat 

het voorzittersoverleg weer op de agenda  staat. Daarna merkt hij op dat hij vindt dat provinciale 

bonden  in de ALV KNDB meer  in de melk te brokkelen hadden dan via de BR. Voor wat betreft het 

nieuwe model vraagt hij zich af hoe de verkiezingen precies plaats gaan vinden. Paul van de Veen 

merkt op dat de Bondsraad op meerdere vlakken gaat veranderen, zo moet er ook een voorzitter 

komen. Verder krijgen BR‐leden een cursus en komt er voor elke BR‐vergadering een vooroverleg. 

Frits Gerritsen (DOS Heino) stelt voor de verkiezing voor de BR via de jaarvergadering van de PODB 

te laten lopen. Paul van de Veen vindt dit een goed idee. Verder merkt Paul van de Veen op dat de 

Overijsselse afgevaardigde voor de BR doorgaans uit het PODB‐bestuur kwam en dat waarschijnlijk 

ook zal zijn in het nieuwe model. Wim Dekker (SSS Kampen) geeft aan dat uit de tekst blijkt dat het 

voorstel voor de nieuwe BR aan de Gelderse en Overijsselse bond is voorgelegd. Volgens Paul van de 

Veen klopt dit niet en is het slechts aan privépersonen voorgelegd. Ab Steenbergen (DamRa Raalte) 

vindt dat de BR slechts moet adviseren en niet uitvoeren. Het bestuur zou de beslissingen moeten 
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nemen. Hierop  inhakend geeft Paul van de Veen aan dat hij het  jammer vond dat de BR het voor 

elkaar  heeft  gekregen  om  het  bestuur weg  te  sturen.  De  toenmalige  voorzitter  had  dit moeten 

voorkomen. Albert Hakvoort (DC Wierden) geeft aan dat de secretarissen van PODB‐verenigingen er 

zorg voor moeten dragen dat alle  leden hun stem gaan uitbrengen voor de BR‐verkiezingen. Julian 

Arrindell  (De  Hammerdammer)  vindt  dat  de  (eventuele) Overijsselse  kandidaat  zich  zou moeten 

profileren bij de verschillende damverenigingen  in Overijssel. Verder zou het PODB‐bestuur zelf op 

zoek moeten gaan naar een bestuurslid als niemand zich aandient. Siep Hamster (Dronten) merkt op 

dat er per 250  leden een BR‐lid zou moeten zijn. Wat dat betreft moet er zeker een BR‐lid vanuit 

Overijssel afgevaardigd worden, aangezien Overijssel zo’n 400 leden kent.  

 

Relatie PODB/KNDB 

Paul  van  de  Veen  vraagt  hoe  de  aanwezige  leden  denken  over  het  eventueel  opheffen  van  de 

provinciale bonden, en de PODB  in het bijzonder. Luit Haan (EDC Enschede) vraagt zich af waarom 

dat nodig zou zijn; de PODB heeft altijd goed gefunctioneerd. Ab Steenbergen (DamRa Raalte) vindt 

dat  het  belang  van  de  hele  KNDB  belangrijker  is  dan  dat  van  individuele  clubs.  Hij  oppert  de 

mogelijkheid om in acht districten over te gaan, wat vooral handig zou zijn voor kleinere provincies. 

Wim Dekker (SSS Kampen) merkt op dat er nationaal gedacht moet worden in plaats van op kleinere 

schaal. Ook voor de Nationale Competitie (voorts: NC) zouden districten handig zijn. Julian Arrindell 

(De Hammerdammer) oppert de mogelijkheid om de provinciale competitie te vervangen door een 

klasse  in  de  NC  (bijvoorbeeld  de  derde  klasse).  In  het model  zonder  provinciale  bonden  zijn  er 

volgens  hem  twee  voordelen:  lagere  bestuurskosten  en  er  hoeft  alleen  contributie  aan  de  KNDB 

afgedragen  te worden, wat een boel  rompslomp  scheelt.  Inhakend op het verhaal over districten 

meldt  Paul  van  de Veen  dat  hij  contact  heeft  gehad met Drenthe  en Gelderland  over  eventuele 

samenwerking.  Beide  provincies waren weinig  enthousiast  over  samengaan,  al  is  GDB‐voorzitter 

Gerhard Gerritsen wel een voorstander van districten. Paul van de Veen merkt op dat het risico van 

districten wel groter  is: als het misgaat gaat het gelijk  in een groter gebied mis. Dit geldt natuurlijk 

helemaal als er een district zou zijn  (heel Nederland). Verder  is het project met de DamZ‐DamSets 

lastig te realiseren via districten, omdat de KNDB dit plan niet ondersteunt. Vanwege de steun uit de 

PODB is het mogelijk geweest dit project te realiseren.  

Albert Hakvoort (DC Wierden) merkt op dat hij tegen de opzet is zoals beschreven in de uitnodiging. 

DC Wierden wil niet naar een  landelijke opzet toe. Met name het feit dat de KNDB zich met name 

bezighoudt met  topsport  in plaats van breedtesport  speelt daarin mee: voor DC Wierden  is enkel 

breedtesport interessant. Verder zal de communicatie meer op afstand zijn. Hij geeft wel aan dat hij 

het plan om  in districten op te gaan (parallel met voetbal) ondersteunt, maar dit plan stond niet  in 

de uitnodiging vermeld.  

Nationale Competitie 

Paul van de Veen  licht  toe. Er  is een onderzoeksvoorstel gedaan om uit  te zoeken of het wellicht 

handiger is om met achttallen te spelen in de NC in plaats van tientallen. Tot en met ronde zeven zijn 

70  spelers  niet  opgekomen,  terwijl  dit  aantal  in  het  gehele  vorige  seizoen  op  63  lag.  De 

wedstrijdcommissie  gaat  dit  onderzoek  doen.  Diverse  aanwezigen  geven  hun  mening  over  het 

spelen met achttallen. Met name praktisch  is het handig omdat acht spelers prima  in  twee auto’s 

passen. Daarnaast zouden er diverse clubs zijn die geen tiental op de been kunnen brengen, maar 

wel  een  achttal. Albert Hakvoort  (DC Wierden)  geeft  aan  dat  dit probleem ook  in de provinciale 

competitie speelt: het tweede team van zijn club speelt bewust in de tweede klasse omdat daar met 
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vier spelers gespeeld wordt. Voor wat betreft de NC geeft Bert Aalberts aan dat het afschaffen van 

de  boete  voor  niet  opgekomen  spelers  kan meespelen  in  het  hogere  aantal  lege  borden.  Julian 

Arrindell (De Hammerdammer) denkt dat dit meevalt, clubs willen altijd de wedstrijd winnen. In het 

verlengde van de discussie peilt Paul van de Veen of er mogelijk interesse is in herstel van de oude 

structuur, waarbij  de  provinciale  competitie wordt  vervangen  door  regioklasses  op  zaterdag.  Na 

discussie blijkt dat de meeste mensen  voor  zijn  voor het  vervangen  van de huidige  structuur  (op 

Wim Dekker en Ab Steenbergen na). 

Opzet provinciale bekercompetitie landelijk spelende teams 

Bert  Aalberts  licht  toe.  Het  aantal  deelnemende  teams  aan  de  provinciale  beker  voor  landelijk 

spelende teams lag afgelopen seizoen slechts op 5. Op die manier valt amper van een competitie te 

spreken.  Tijdens  een  PODB‐bestuursvergadering  is  over  dit  onderwerp  gesproken  en  zijn  enkele 

alternatieven voorgesteld.  

1. Niets  doen. Het  aantal  teams  zal  dan waarschijnlijk  nog  verder  afnemen waarna  op  een 

gegeven moment niet meer  gespeeld hoeft  te worden: de  clubs die naar de KNDB‐beker 

mogen zijn dan al na inschrijving bekend. 

2. De provinciale beker voor landelijke teams afschaffen. Los van problemen rondom plaatsing 

KNDB‐beker  zullen de  sterke  teams zich dan mogelijk gaan  inschrijven voor de provinciale 

beker, met enorme krachtsverschillen tot gevolg. 

3. Met een handicapsysteem gaan werken. Zwakkere teams zouden dan met een voorsprong 

beginnen tegen sterkere teams, waardoor ze een redelijke kans maken op een resultaat. Dit 

voorstel komt echter nogal gekunsteld over en ook worden  sterke  teams op deze manier 

‘gestraft’.  

4. De provinciale beker voor landelijke teams in rapid‐format houden. Er kan dan bijvoorbeeld 

op een  zaterdag gespeeld worden  in een  centrale plaats als Heino. Alle aanwezige  teams 

zouden  dan  tegen  elkaar  spelen,  waardoor  elk  team  een  leuke  damdag  heeft.  De 

aanwezigen  vinden  dit  een  goed  idee waardoor  het  bestuur  kan  gaan  nadenken  over  de 

precieze invulling hiervan.  

In het verlengde van de discussie over de bekercompetitie voor landelijk spelende teams wordt ook 

over de bekercompetitie voor provinciale teams gepraat. Aard Brinkman (DC Nijverdal) geeft aan dat 

hij de reistijd in de provinciale beker een probleem vindt. Uitwedstrijden tegen clubs als Wapenveld 

en Lelystad zijn hem een doorn  in het oog. Dit wordt beaamd door Albert Hakvoort (DC Wierden), 

die eens om half twee thuiskwam na een verre uitwedstrijd  in de beker. Albert Hakvoort stelt voor 

om een  scheiding  te maken  in de provinciale beker, waarbij westelijke  teams en oostelijke  teams 

elkaar niet kunnen treffen.  

Schooldammen 

Michel Stempher geeft aan dat het niet mogelijk is de finale van het schooldammen voor pupillen op 

20 maart 2019  te houden. Er  zijn voorts enkele alternatieven. Enerzijds kunnen de afgevaardigde 

teams  voor  de  HF  NK  op  basis  van  de  HF  Overijssel worden  gebaseerd.  Anderzijds  zou  er  voor 

gekozen kunnen worden om tegelijk met de Welpenfinale op 6 maart te gaan spelen. Ook zou het 

mogelijk zijn om de finale voor pupillen op 13 maart te houden. Het is dan echter biddag waardoor 

sommige  teams verhinderd zouden kunnen zijn. Er wordt voor de  tweede optie gekozen, al  is het 

wel nadelig dat er dan 32 teams in een zaal zouden zitten. Michel Stempher zal benadrukken dat elk 

team een begeleider meeneemt zodat het niet te onrustig wordt op de locatie.  
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DamZ!‐DamSets 

Paul van de Veen meldt dat het project met de DamZ!‐DamSets een groot succes is en dat er op veel 

verschillende  scholen  in  Nederland  DamSets  worden  uitgedeeld.  Hij  roept  dan  ook  op  dat  de 

aanwezige verenigingen deze bordjes gaan aanschaffen. 

Rond 22:00 sluit Paul van de Veen de vergadering. 

 


