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Voorwoord burgemeester Pommer van Sint-Michielsgestel 

 

 
Allereerst wil ik de Gestelse damclub 
D‟Amateurs van harte feliciteren met haar 
veertigjarige jubileum.  
 
 
 
De vereniging, die op 8 januari 1970 is 
opgericht, heeft inmiddels meer dan een 
regionale functie gekregen. 
Leden van de D‟Amateurs komen van heinde 
en verre; Breda, Helvoirt, Rosmalen. 
 
 
 
In dit jubileumboek is de geschiedenis van de 
D‟Amateurs te lezen, die op 8 januari 2010 
veertig jaar bestaat. 
 
 
 
Dammen, wie kent het niet! Een 
gezelligheidsspel voor jong en oud. Iedereen 
heeft het wel een keer gespeeld. 
 
 
 
Ik vind dammen een mooi denkspel met veel 
diepgang. Wat ik vooral leuk vind aan dammen 
is de gezelligheid erom heen. Het gaat niet 
alleen om het winnen.  
 
 
 
Wat ik zo bijzonder vind aan deze damclub is de onderlinge vriendschap die als hoogste goed wordt 
beschouwd. Deze club is ontstaan vanuit een vriendengroep die altijd een vriendengroep is gebleven.  
 
Buiten damtoernooien hecht deze club veel waarde aan groepsactiviteiten. 
Zo sluit u jaarlijks het seizoen af met groepsactiviteiten en organiseert de damclub regelmatig 
avonden voor de leden en aanhang.  
 
De damclub bestaat tegenwoordig uit 22 leden waarvan de gemiddelde lidmaatschapstermijn 23 jaar 
is. De leden zijn de club trouw wat mede te danken is aan de gezelligheid en de hechte vriendschap.  
 
Ik weet dat het steeds moeilijker wordt om jongeren te interesseren voor deze sport. 
Daarom is het geweldig dat uw club is voorzien van trouwe leden waar u op kunt bouwen. 
Dit moet in beginsel een voldoende basis zijn om uiteindelijk weer nieuwe leden te werven. 
Ik ben dan ook zeer trots dat D‟Amateurs onze gemeente vertegenwoordigt.  
  
 
 
Hoogachtend, 
de burgemeester van Sint-Michielsgestel, 
 
 
 
 
mr. J.C.M. Pommer 
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Inleiding voorzitter Ad Rovers 
 

 

 

Uitermate trots en met grote 
bewondering beleef ik als 
voorzitter het 40-jarig 
jubileum van onze damclub. 
 
Een unieke mijlpaal, die 
vooral te danken is aan de 
hechte vriendengroep, die 
elke week weer op een 
gezellige manier samenkomt, 
en weet te genieten van de 
fijne denksport die dammen 
heet. 
 
Dit is dan ook het sterke punt 
waarin D‟Amateurs zich 
onderscheidt van veel andere 
damverenigingen. 
 

Vooral in de tijd dat we bezig zijn met ons jubileum denken we aan de mensen die op een koude en 
donkere avond, in het café van Henny Immens, zomaar besloten om in Gestel een damclub op te 
richten. Ze hebben zich waarschijnlijk geen voorstelling gemaakt van de gevolgen van hun initiatief.  
 
Zeker is dat onze leden sindsdien veel genoegen hebben beleefd aan de gezonde spanning en strijd 
achter het dambord. Vergeet daarbij vooral niet het gezellig napraten aan de stamtafel, onder het 
genot van een borreltje, meestal tot in de late uurtjes. 
 
Bovendien zijn er veel leuke contacten geweest met andere damverenigingen en uiteraard ook met de 
Provinciale Noord-Brabantse Dam Bond. Reken er maar gerust op dat we hier nog jaren mee 
doorgaan, want na 40 jaar is onze damclub nog steeds springlevend. 
 
Onze immer actieve secretaris Wim van Kasteren heeft in de loop der jaren veel informatie verzameld 
over D‟Amateurs. Zijn aanbod om een jubileumboek te maken was dan ook zeer welkom. 
Het resultaat overtreft alle verwachtingen; het is niet alleen een prachtig jubileumboek geworden. 
Dit boek is tevens een compleet naslagwerk met daarin alle vermeldenswaardige gebeurtenissen, 
verslagen van vergaderingen, wedstrijduitslagen en humoreske anekdotes. 
Bovendien zijn in dit naslagwerk een aantal interessante foto‟s opgenomen, die een mooi beeld geven 
van onze club in de loop der tijden. 
 
Ongetwijfeld zal dit boek onze leden, en ook andere geïnteresseerden, veel plezier doen en bij 
menigeen een glimlach en blik van herkenning ontlokken bij het doorbladeren hiervan.  
 
De toekomst van D‟Amateurs zie ik met vertrouwen tegemoet. 
Natuurlijk is er sprake van enige vergrijzing. 
Maar het voordeel van de damsport is dat je deze tot op hoge leeftijd kunt beoefenen. 
Bovendien merk ik dat de jongere spelers van onze club zich goed ontwikkelen en initiatieven 
ondernemen, welke ons allemaal scherp houden. 
 
Nog 10 jaren en dan wacht ons een gouden jubileum.  
Laten we er met zijn allen voor gaan.  
 
 
 
Ad Rovers 
Voorzitter 
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Het ontstaan van damclub D’Amateurs 

Het volgende citaat uit de 1e verenigingsmap spreekt voor zich: 

 

 St.Michielsgestel 

 

De Gestelse damvereniging " D'amateurs " 

 

Op 28 december 1969 werd door mensen bij café H.Immens, Nieuwstraat te St.Michielsgestel het plan 

ontsproten om in St.Michielsgestel een damvereniging op te richten. 

Via een advertentie in het Klaverblad werd op 8 januari 1970 een officieel oprichtingsvergadering belegd 

in café "Victoria". 

 

1 Als voorlopig bestuur werden gekozen de heren: 

 H. Verhoeven  voorzitter 

 G. Venrooy  secretaris 

 M. v/d Oetelaar  penningmeester 

 

2 De contributie werd op  2,50 per maand gesteld en deze ging in op de eerste van elke maand 

dat men lid was. 

 

3 Met algemene stemmen werd de door de heer M. v/d Oetelaar ingebrachte clubnaam " 

d'Amateurs " aangenomen. 

 

4 De eerste damavond werd op 15 jan. gesteld en de eerst volgende ledenvergadering op 22 jan. 

'70. 

 

5 De leden van het eerste uur zijn: 

 1 J. van Pinxten 

 2 B. Schellekens 

 3 H. Verhoeven 

 4 G. Venrooy 

 5 M. v/d Oetelaar 

 6 Fr. v/d Wal 

 7 M. Reurings 

 8 H. Immens 

 9 W. Kiviets 

 

Met deze leden werd de eerste onderlinge gespeeld in café H. Immens. 

Op een afstand van 
 
 +- 1,50 mtr. van de bar werden hier de eerste aftastende wedstrijden gedamd. Met 

de eerste gekochte damborden en stenen en wat damambitie kwam er ten slotte nog een kampioen te 

voorschijn en wel G. Venrooy welke naam dan ook prompt in de eerste kampioenswisselbeker te staan 

kwam. Deze kampioenswisselbeker is zo ingesteld dat indien het feit zich zal voordoen, men voor de 2e 

keer in een onderlinge competitie zich bezitter van deze beker mag noemen en voor altijd in zijn bezit 

blijft. 

 

Tot zover deze geschiedkundige gebeurtenis. 
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Seizoen 1969-1970 

Het jaar 1970 werd in Vught een damtoernooi gehouden en nl. in 3 klassen.  

 

Klasse 3 was ingedeeld voor de amateurs en thuisdammers. 

 

Drie leden van “D‟amateurs” hadden zich hiervoor aangemeld, 

waarvan M. Reurings afviel wegens ziekte. 

 

H. Verhoeven en G. Venrooy handhaafden zich vrij redelijk en 

kwamen dan ook resp. als no 1 en 2 uit de bus. 

 

Voorwaar een goed resultaat. 

 

 

 

Seizoen 1970-1971 

Om met een nieuw seizoen te beginnen werd door het bestuur een plan bedacht om de animo op 

damgebied te verhogen. Dit werd gedaan door de jeugdkampioen van Noord-Brabant, Henk Mathijsen 

uit Schijndel, uit te nodigen voor een simultaan te spelen. Welke Henk Mathijsen met beide handen 

aannam, “al is het maar om voor m‟n eigen bij te leren” aldus het Schijndelse damtalent. 

Verschillende oud dammers werden in kennis gesteld waarvan door sommigen gehoor werd gegeven. 

Van de 18 dammers wisten Thijs Reurings en Ad Rovers remise te spelen. 

Bart Schellekens, J. van Pinxten, A. van Engeland (later bedankt), C. v/d Westelaken, J. v/d 

Westelaken, G. v/d Oetelaar (later lid geworden), M. v/d Oetelaar (Tiny), H. v/d Loo, G. Venrooy, H. 

Verhoeven, M. van Grinsven, M. v/d Westelaken, C. v/d Westelaken, W. van Berkel, G. Venrooy en J. 

van Hout verloren hun partij. 

 

De damcompetitie 1970 / 1971 werd uitgebreid met de volgende leden: 

H. v/d Loo, C. v/d Westelaken en J. v/d Westelaken. 

 

Aan het eind van de competitie werd Ad Rovers als lid aangenomen. 

Frans v/d Wal bedankte als lid, maar met de toezegging dat D‟Amateurs ten alle tijden op hem kon 

rekenen. 
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Onderlinge wedstrijden 

 

Dit seizoen werd een beker ingesteld 

die werd gespeeld op basis van een 

afvalsysteem. 

 

 Hermus Verhoeven versloeg 

Jan v/d Westelaken in 

de bekerfinale. 

 

Cor v/d Westelaken volgde 

Gerrit Venrooy op als clubkampioen. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Simultaan 

Cor v/d Westelaken mocht op zijn verzoek als clubkampioen een 

onderlinge simultaanwedstrijd houden. 

Dit gebeurde op 22 juni 1971. 

 

Cor wist de simultaan winnend af te sluiten met 

een score van 10-8. 

 

 

 

 

Bart Schellekens, Jan v/d Westelaken, en G. Venrooy wisten van Cor 

te winnen. Ad Rovers en Henny Immens speelden remise. 

 

Hermus Verhoeven, Jos van Pinxten, Tiny v/d Oetelaar, Thijs 

Reurings en Gerrit Venrooy verloren hun partij. 
 
 
 

 
 

Externe wedstrijden 

De Schijndelse damvereniging D.V.S. hield een simultaanwedstrijd naar aanleiding van het 

kampioenschap van Henk Mathijsen. 

De geregistreerde uitslagen van leden van D‟Amateurs waren als volgt: 

Cor v/d Westelaken speelde remise, Bart Schellekens en Hermus Verhoeven wonnen en Tiny v/d 

Oetelaar verloor zijn partij. 

 

Op verzoek van damvereniging O.N.A. uit Berlicum werd er op 24 juni 1971 een vriendschappelijke 

wedstrijd gespeeld. O.N.A. won met 14-6. De individuele uitslagen waren als volgt: 

 
A. Bissels Gerrit Venrooy 2-0 

B. van Gool Jan v/d Westelaken 2-0 

H. van Schijndel Hermus Verhoeven 2-0 

B. v/d Heuvel Cor v/d Westelaken 2-0 

J. Stofregen Tiny v/d Oetelaar 0-2 

B. van Osch Bart Schellekens 1-1 

J. Zwartjes Jos van Pinxten 2-0 

T. van Houtum Thijs Reurings 1-1 

Th. Hofman Ad Rovers 0-2 

R. van Schijndel M. van Grinsven 2-0 
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Jaarvergadering 

Tijdens de jaarvergadering op 17 juni werd een definitief bestuur gekozen. 

Hermus Verhoeven bleef voorzitter. Ad Rovers volgde Gerrit Venrooy op als secretaris. 

Tiny v/d Oetelaar werd naast penningmeester ook als wedstrijdleider benoemd. Jos van Pinxten werd 

benoemd tot commissaris.  

 

Vastgesteld werd dat het vanaf seizoen 1971 / 1972 verplicht werd om te noteren. 

Klokken kon men spelen op verzoek van beide spelers. 

Afbreken was mogelijk vanaf 24:00 uur. Degene die de partij afbreekt moest dan wel zijn toekomstige 

zet met de stand in een afgesloten enveloppe overhandigen aan de wedstrijdleider of ander bestuurslid. 

 

Er werden vijf damklokken aangeschaft. Een werd er bekostigd uit de kas. Hermus Verhoeven, Henny 

Immens, Thijs Reurings en Tiny v/d Oetelaar schonken de overige exemplaren. 

 

 
Overige activiteiten 

De eerste contributiekaarten werden met de hand gemaakt. 

Later nam Ad Rovers het werk op zich om voor de damvereniging de nieuwe contributiekaarten en 

uitnodigingskaarten te bewerkstelligen.  

       

            
 

 

 

 

 

  



14 
 

Seizoen 1971-1972 
 
Onderlinge wedstrijden 

 
 
 
Ad Rovers volgde Cor v/d Westelaken op 
als kampioen. 
 
 
 
Op 24 februari werden de wedstrijden om 
23:00 uur afgebroken voor een paar 
borden snert welke door Henny Immens 
werden aangeboden. 
 
 
 
Waarna onder een glaasje bier nog enkele 
punten werden besproken aangaande, de 
bordverdeling i.v.m. nederlaagtoernooi 
gehouden door O.N.A. Berlicum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekerwedstrijden 
Op 13 april 1972 won Ad Rovers de bekerfinale van Bart Schellekens. 
 
Simultaan Ad Rovers – D’Amateurs 

Op donderdag 8 juni werd voor de competitie- en 
bekerkampioen een simultaanwedstrijd georganiseerd.  
 
 
De uitslag 
werd 16-6 
in het 
voordeel 
van 
Ad Rovers.  
 
 
 
 
 
Ad won van H. Verhoeven, H. Immens, W. Kiviets, 
W. v/d Oetelaar, M. v/d Oetelaar H.zn. en  
Th. v/d Westelaken. 
 
J. v/d Westelaken, C. v/d Westelaken, M. Reurings 
en M. v/d Oetelaar speelden remise. 
 
Bart Schellekens won zijn partij. 
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Externe wedstrijden 

 

 

De tweede vriendschappelijke wedstrijd tegen 

O.N.A. uit Berlicum werd op 4-11-1971 in 

St.Michielsgestel gespeeld. 

Wederom won O.N.A., maar deze keer met de 

cijfers 8-12. 

De individuele uitslagen waren als volgt: 

 
 
 
 

 
 
Op 2 maart 1972 werd in de “Gouden Leeuw” 
te Veghel de vriendschappelijke ontmoeting 
gespeeld tussen D‟Amateurs en “En 
Passant” uit Veghel. Ook deze ontmoeting 
werd een troosteloze nederlaag voor onze 
vereniging. 
 
 
 
 

 
Op zaterdagmiddag 11 maart 1972 werd er door 
het tiental van D‟Amateurs deelgenomen aan 
het nederlaagtoernooij welke de Berlicumse 
damvereniging O.N.A. had georganiseerd. Als 
einduitslag kwam de stand op 10-10. 
Maar over het algemeen waren alle deelnemers 
ervan overtuigd dat deze middag veel had toe 
bijgedragen om de damsport in zijn 
algemeenheid op te voeren. 
 
23 maart was de afgesproken datum dat de Veghelse damvereniging “En Passant” de return zou 
spelen voor de vriendschappelijke wedstrijd ditmaal gehouden in clubhuis H.Immens. Om 20:15 uur 
waren alle leden aanwezig op 2 afmeldingen na. Daar om half 9 nog niemand aanwezig was van 
Veghel nam onze voorzitter H. Verhoeven het initiatief om op te bellen. Daarbij de volgende 
kanttekening: “Zeg hoe zit dâ eigenlijk, ik docht dâ we afgesproken hadden dâ gullie hier vanovond 
zôt kommen dammen”. 
Van Veghelse zijde werd dit standpunt gerechtvaardigd en boden excuses dat zulks was gebeurd 
deze avond waarop deze vereniging aanbood om de eerstvolgende donderdag te willen spelen in 
St.M.Gestel. Waarop het antwoord van onze voorzitter (gevolgd door een reactie van Veghel)  
“Tja, da witte wel, volgende week is het witte donderdag en dan komt goeie vrijdag ook nog, en dé 
zo‟n por dage vur Kerstmis….”. “Voor Pasen “, klonk het toen verschrikt door de telefoon, “Voor Pasen 
bedoelde zeker?” klonk het van Veghelse zijde. Maar dat was nu juist hetgeen de opzet van onze 
voorzitter was, en waarbij ( het gesprek werd deels door aanwezige leden opgevangen) deze dan 
volledig in zijn opzet geslaagd was. 
Al met al werd deze competitie avond gevuld met een wedstrijd voor de competitie, 4 leden speelden 
onderling een oefenpartij, terwijl 4 leden zich waarachtig bezig hielden met “katten” zulks nog niet 
gebeurt in de tijd van de oprichting af. 

 
Overige activiteiten 

 
Feestavond 
Op vrijdag 21 april was de feestavond voor de leden van D‟Amateurs met hun gevolg. Daar de laatste 
gasten rond half drie in de nacht huiswaarts gingen (er waren leden die pas om half vijf thuiskwamen) 
mochten we erkennen dat deze feestavond tot een van de mooiste avonden behoorden in het korte 
bestaan van damvereniging D‟Amateurs. Daarmede niet te vergeten de goede zorgen van Henny en 
Victoire, en het blaasorkest “de Rinkelbom”. 
  

Gerrit Venrooy A. Bissels 0-2 

Jan v/d Westelaken Steenbergen 0-2 

Hermus Verhoeven Schuurmans 0-2 

Cor v/d Westelaken H. van Dijk 0-2 

Tiny v/d Oetelaar Bloks 2-0 

Bart Schellekens T. van Houtum 2-0 

Jos van Pinxten Hanenberg 1-1 

Thijs Reurings Gordijn 0-2 

Ad Rovers B. van Osch 1-1 

Giel v/d Oetelaar Th. Hofman 2-0 

C. v/d Westelaken M. van Uden 0-2 

A. Rovers B. van Maanen 2-0 

G. Venrooy J. Briemans 0-2 

J. v/d Westelaken H. van Tiel 0-2 

M. Verhoeven G. van Beuzekom 0-2 

M. v/d Oetelaar v. Acker 0-2 

G. v/d Oetelaar H. Verheijen 2-0 

J. van Pinxten M. van Beuzekom 0-2 

B. Schellekens T. Zomers 0-2 

W. v/d Oetelaar P. Bakx 1-1 

M. v/d Oetelaar H.zn. C. Voets 2-0 

Th. v/d Westelaken W. van Maanen 0-2 

   

M. v/d Oetelaar H.zn. v. Helvoort 0-2 

M. Reurings B. van Gool 0-2 

W. v/d Oetelaar Fr. Van Osch 1-1 

A. Rovers R. v/d Heuvel 2-0 

J. v/d Westelaken B. van Osch 0-2 

G. v/d Oetelaar J. Bergman 0-2 

H. Verhoeven T. van Houtum 2-0 

M. v/d Oetelaar T. Timmermans 1-1 

G. Venrooy T. Swartjes 2-0 

C. v/d Westelaken T. Hoffman 2-0 

   



16 
 

De eerste groepsfoto 
 

      
Wellicht de eerste staatsiefoto van de hoogwaardigheidsbekleders van D‟Amateurs? 

 

Zittend van links naar rechts: 

Cor v/d Westelaken, Victoire Immens, Theo v/d Westelaken, Hermus Verhoeven en Willem v/d Oetelaar. 

Staand van links naar rechts: Jan v/d Westelaken, Henny Immens, Tiny v/d Oetelaar, Mari v/d Oetelaar, Bart Schellekens, 

Wim Kivits, Ad Rovers en Thijs Reurings 

 

Eindvergadering 
Fragmenten uit de eindvergadering op 1 juni 1972: 
Het bestuur zou het maken van een damlesbord, van ± 1,20 m waarop verschillende partijen 
eventueel geanalyseerd konden worden, nagaan en eventueel laten uitvoeren. Verder werd er 
gevraagd of er een mogelijkheid aanwezig was om van een geroutineerd dammer maandelijks een les 
te ontvangen welke gegeven zou worden in het clublokaal. Het zich in laten schrijven in de Gemeente 
Sint-Michielsgestel als een bestaande vereniging met alle eventuele rechten die daarop bestaan om 
zodoende misschien ook aanspraak te kunnen maken op vergoeding in de vorm van subsidie van 
gemeentewege uit. De penningmeester kreeg toestemming voor het verkrijgen van een bedrag van  
f 5,00 als bijdrage aan de feestavond welke wat de kosten betrof een bepaald gesteld bedrag te 
boven ging. Cor v/d Westelaken sprak namens alle leden het organiserend comité toe dat de 
bijbetaling een juiste keuze was, dat niemand er over mocht vallen en dat alles toch op een 
buitengewone wijze was geregeld met café Victoria (4x uitgesteld). 
 
A. Rovers en M. v/d Oetelaar werden bedankt voor het 1

e
 vat bier wat tijdens de feestavond mocht 

doorkomen vanwege het feit dat beide heren enkele maanden eerder in het huwelijksbootje waren 
gestapt. 
 
In verband met de jeugdige leden werd besloten tot een jeugdcontributie en werd bepaald dat ze 
mochten meestemmen tijdens een vergadering. 
 
Henny Immens kreeg vrijstelling van contributie, 
als vergoeding voor de ‟s-winters goed verwarmde zaal. 
Bij belangrijke gebeurtenissen in Sint-Michielsgestel zal zoveel mogelijk aandacht worden 
geschonken om onze naam te laten doorklinken als dat er in Gestel ook nog sprake is van een 
damvereniging. 
Vervolgens zou Jan v/d Westelaken als hij competitie-kampioen zal worden in 72/73 zijn baard laten 
afscheren en Cor v/d Westelaken zal dan ook zijn haar laten groeien. 
Verder zou het bestuur de plannen bekijken om een programma voor de jeugd te maken. 
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Seizoen 1972-1973 
 
Onderlinge wedstrijden 

Wegens het kienen is het speellokaal enkele keren verplaatst van zaaltje naar huiskamer. De 
accommodatie kon er wel mee door, maar gezien de wedstrijdresultaten ging D‟Amateurs toch op 
zoek naar een andere regeling. 
 

Jan v/d Westelaken werkte zich met zijn 
speelwijze op een rustige en bekeken manier 
naar de eerste plaats en heeft het 
kampioenschap ten volle verdiend.  
 
In de annalen is niet aangegeven of hij zijn 
baard liet afscheren. Wel is duidelijk dat Cor v/d 
Westelaken zijn haren slechts ongemerkt heeft 
laten groeien. Wellicht heeft hij daarom zijn 
hoedje steeds opgehouden. 

 
 
 
Gerrit Venrooy heeft het tweede gedeelte 
van de competitie niet meegespeeld. 
 
 
 
 
 

 
 
Bekerwedstrijden 
De bekerfinale ging tussen Jan v/d Westelaken en Ad Rovers. Beiden gaven elkaar niets toe. 
Zowel de wedstrijd zelf als de daarna gespeelde sneldamwedstrijd eindigde in remise. 
Om de seizoenplanning niet te verstoren werd bij M. v/d Oetelaar thuis gespeeld. 
Ad maakte gebruik van een foutieve slag van Jan en prolongeerde zijn titel. 
 
 

Externe wedstrijden 
D‟Amateurs heeft deelgenomen aan de regionale damcompetitie. Met een 4

e
 plaats was het resultaat 

niet slecht te noemen. Tegen Nijnsel werd een overtuigende 12-2 overwinning behaald. 
Tevens werd opgemerkt dat gelijkgespeeld werd tegen het zevental van Schijndel. Na analyse bleek 
dat er zelfs een overwinning in heeft gezeten. 
 
 
 
Op 22 maart heeft D‟Amateurs wederom 
deelgenomen aan het nederlaagtoernooi van 
O.N.A. uit Berlicum. De uitslag werd 11-9 in het 
voordeel van O.N.A. waarmee deze bewezen 
nog iets sterker te zijn dan de Gestelse 
dammers. 
 
 
 

Op verzoek van damvereniging “Tempo” uit 
Veghel is er alsnog een revanchepartij 
gespeeld in Sint-Michielsgestel. Op 15 
februari werd D‟Amateurs verpletterend 
verslagen. De stand werd 11-3 in het 
voordeel van Tempo. De mooiste partij werd 
gespeeld door Harrie v/d Loo tegen C. Voets. 

Harrie kreeg het voor elkaar om vijf stenen voordeel te nemen, waarna door een samenloop van 
omstandigheden de 2 winstpunten alsnog naar Veghel gingen. 
 
 

 Poule A  W R V punten 

1 J. v/d Westelaken 18 14 2 2 30 

2 A. Rovers 18 13 2 3 28 

3 C. v/d Westelaken 18 10 5 3 25 

4 H. Verhoeven 18 9 4 5 22 

5 G. v/d Oetelaar 18 8 4 6 20 

6 W. v/d Oetelaar 18 6 4 8 16 

7 G. Venrooy 18 6 3 4 15 

 Poule B  W R V punten 

1 M. v/d Oetelaar 19 8 3 8 19 

2 J. van Pinxten 19 8 2 9 18 

3 B. Schellekens 19 6 5 8 17 

4 M. v/d Oetelaar H. zn. 19 6 4 9 16 

5 Th. v/d Westelaken 19 6 3 10 15 

6 M. Reurings 19 3 3 13 9 

7 H. v/d Loo 19 1 2 16 3 

B. van Osch M. v/d Oetelaar 0-2 

M. van Helvoort A. Rovers 0-2 

C. Schuurmans C. v/d Westelaken 1-1 

T. van Houtum J. v/d Westelaken 0-2 

A. Schuurmans B. Schellekens 2-0 

M. v/d Heuvel G. Venrooy 2-0 

J. Bergmans J. van Pinxten 0-2 

A. Bissels W. v/d Oetelaar 2-0 

Th. Hofman Th. v/d Westelaken 2-0 

H. van Dijk M. v/d Oetelaar H.zn. 2-0 

A. Rovers E. v/d Akker 0-2 

J. v/d Westelaken M. van Uden 0-2 

G. Venrooy B. van Maanen 1-1 

G. v/d Oetelaar M. van Beusekom 0-2 

W. v/d Oetelaar T. Zomers 2-0 

M. Reurings W. van Maanen 2-0 

H. v/d Loo C. Voets 0-2 
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Jan, Cor, Theo v/d Westelaken en Gerrit 
Venrooy schreven zich in voor de open 
kampioenschappen van Vught. Dat leidde tot 
een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
V.D.C. uit Vught. D‟Amateurs verloor deze 
wedstrijd met 3-9. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Speciale avondjes 
Er waren drie avonden waarvoor respectievelijk erwtensoep, 
½ haan en cotelet aanwezig waren die door de leden met 
het grootste gemak naar binnen werden “geslagen”. 
 
Het damseizoen werd besloten met een “contactavond” 
waarop het door Thijs Reurings vervaardigde damlesbord 
werd onthuld. 
 
 

      
 
 
Jaarvergadering 
Tijdens de vergadering op 16 juni werden door 
Jan v/d Westelaken, Cor v/d Westelaken, 
Mari v/d Oetelaar en Gerrit Venrooy nog eens vier 
wedstrijdklokken toegezegd. D‟Amateurs krijgt 
deze klokken in bruikleen. 
 
 
 
 
 
 
Aan het bestuur werd gevraagd een middel te 
zoeken ter oplossing van een uitbreiding van het 
materiaal (hoofdzakelijk damborden en 
damschijven en notatiebiljetten) van de Gestelse 
middenstand. 
 

  

A. Rovers H. Wilsens 0-2 

J. v/d Westelaken P. de Werdt 1-1 

G. v/d Oetelaar H. Spijkers 0-2 

B. Schellekens G. Wels 0-2 

M. v/d Oetelaar H.zn. F. Steenbakkers 2-0 

Th. v/d Westelaken F. van Vucht 0-2 
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Seizoen 1973-1974 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Simultaan Jan v/d Westelaken – D’Amateurs 
 
 
Op 20 september werd door Jan v/d 
Westelaken de simultaan gegeven. 
Jan behaalde een 15-15 gelijkspel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderlinge competitie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jan v/d Westelaken werd 
ongeslagen kampioen. 
 
 
 
 
 
Jan van de Westelaken won in de 
bekerfinale van Gerrit Venrooy. 
 
 
 
  

 H. v/d Loo 2-0 

 G. v/d Oetelaar 0-2 

 M. Reurings 1-1 

 J. Vermeulen 2-0 

 H. Verhoeven 1-1 

 Th. Souer 2-0 

 M. v/d Oetelaar 0-2 

Jan v/d Westelaken A. Rovers 1-1 

 M. v/d Oetelaar H.zn. 0-2 

 G. Venrooy 1-1 

 W. v/d Oetelaar 0-2 

 B. Schellekens 1-1 

 Th. v/d Westelaken 2-0 

 P. v/d Ligt jr. 0-2 

 C. v/d Westelaken 1-1 
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Externe wedstrijden 

Tijdens de kringvergadering hebben Jan v/d Westelaken en M. v/d Oetelaar 2 zeventallen opgegeven 
voor de regionale competitie. Op 27 september kwamen alle verenigingen op bezoek. Om de 
onkosten te dekken werd een verloting gehouden, die netto ƒ 91,50 opleverde. 
 

 
De op 24 mei gespeelde vriendschappelijke 
wedstrijd tegen D.V.S. uit Schijndel werd 
met 17-9 verloren. Slechts van zes borden 
is de gedetailleerde uitslag vastgelegd. 
 
 

 
 
 
 

Emigratie 
 
Jos van Pinxten verliet de vereniging vanwege 
zijn emigratie naar Canada. 
 
Hij kreeg een door alle leden gesigneerd 
boekwerk van Sijbrands cadeau. 
 
Als tegenprestatie schonk Jos aan D‟Amateurs 
een wisselbeker voor de bekercompetitie, die 
door D‟Amateurs als “Jos van Pinxten trofee” 
werd bestempeld. 

  

H. Mathijsen J. v/d Westelaken 0-2 

J. Peters A. Rovers 1-1 

M. Mathijsen sr. C. v/d Westelaken 0-2 

H. Schellekens W. v/d Oetelaar 0-2 

A. v/d Oetelaar G. v/d Oetelaar 2-0 

A. v/d Dungen M. v/d Oetelaar 0-2 
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Seizoen 1974-1975 
 

Onderlinge wedstrijden 
De onderlinge competitie is gestart met 19 dammers. Slechts zestien van hen wisten de competitie 
geheel uit te spelen. De gespeelde wedstrijden van de overige drie spelers werden als niet gespeeld 
beschouwd omdat ze slechts enkele wedstrijden hadden gespeeld.  
Ad Rovers volgde met 37 punten uit 22 wedstrijden Jan van de Westelaken op als onderling 
kampioen. Jan werd goede tweede met 35 punten. Gedetailleerde uitslagen zijn niet bekend. 
Bart Schellekens legde met 22 punten uit 20 wedstrijden beslag op de titel bij de senioren B. 
Hermus Verhoeven won de bekerfinale van Giel v/d Oetelaar.  
Vermeldenswaardig is dat de in Canada woonachtige Jos van Pinxten de moeite nam om zijn 
vakantie zodanig te plannen dat hij de prijzen kon komen uitreiken. 
 
Simultaan Jan v/d Westelaken – D’Amateurs 
Jan v/d Westelaken had het moeilijk. 
Hij behaalde slechts 3 punten en moest 
25 tegenpunten incasseren. 
 
Twee leden van D.V.S. uit Schijndel, te 
weten A. v/d Oetelaar en L. v/d Dungen 
namen deel aan de simultaan. 
 
 
 
 
 
 

Externe wedstrijden 
Op 4 november gingen de heren Gerrit Venrooy, Jan v/d Westelaken, Hermus Verhoeven, Giel en 
Mari v/d Oetelaar naar Den Bosch om deel te nemen aan een open damkampioenschap t.g.v. het 1

e
 

lustrum van De Patio, speellokaal van D.V. Excelsior. 
Cor v/d Westelaken en Antoon Lammers die als supporters aanwezig waren werden ook ingeschakeld 
om deel te nemen aan een poule in bovengenoemd toernooi. 
Dat de resultaten niet vermeldenswaardig waren nam niet weg dat D‟Amateurs toch op zijn tijd zijn 
vertegenwoordigers op diverse wedstrijden en toernooien heeft laten zien. 
Dit zelfde geldt ook voor de deelnemers aan de open kampioenschappen van Rosmalen. 
 
Op 30 januari behaalde D‟Amateurs een 9-5 overwinning in het O.N.A. nederlaagtoernooi, wat later de 
eerste prijs bleek op te leveren. Met daardoor D.V.S. uit Schijndel achter ons te laten was dat in 
dubbel opzicht een succes. 
 
Graag zouden we hebben dat er een uitvoerig verslag kon volgen over de regionale competitie. Maar 
dat is jammer genoeg niet, daar de resultaten achterwege bleven, alhoewel we bij de eerste wedstrijd 
al meenden dat we de eerste prijs gingen pakken. Moet vermeld worden dat het aan zeventalleider 
Cor v/d Westelaken niet heeft gelegen, want die was wat dat betrof graag zijn snertavond kwijt 
geweest. 
 
 

Provinciale Noord-Brabantse Dambond 
Op 9 december heeft het bestuur met de heer Van den Elzen over toetreding tot de P.N.D.B. 
gesproken. Hier werden zowel de voor- als de nadelen ter sprake gebracht, maar de beslissing over 
toetreden zou pas genomen worden op een nader te bepalen ledenvergadering. 
Op 24 april werd die vergadering gehouden. Het agendapunt had iets meer werk nodig omdat het een 
zogenaamde ommekeer moest geven in de onderlinge damwereld van D‟Amateurs. Na veel wikken 
en wegen, vooral van de zijde van de heer Venrooy, die op sommige momenten net iets meer wist te 
vertellen dan wat we doorgaans wel van hem gewend zijn. Uiteindelijk kwam er toch een besluit op 
tafel en wel, dat als het initiatief van diverse damverenigingen uit de regio ook het standpunt hebben 
om een “Bondsjaar” te willen spelen, Gestel dan niet achter zou blijven en ook een jaar voor zich nam 
om het komend seizoen 75/76 in de 2

e
 klasse van de P.N.D.B. met een 8 tal in competitieverband te 

willen spelen. Na nog enkele kleine puntjes te hebben behandeld, waaronder ook de 
reiskostenvergoeding werd ook deze vergadering weer besloten op vredige wijze. 

  

 W. v/d Oetelaar 0-2 

 M. Reurings 2-0 

 H. v/d Loo 0-2 

 G. v/d Oetelaar 0-2 

 G. Venrooy 0-2 

 A. v/d Oetelaar 0-2 

 M. v/d Oetelaar 0-2 

Jan v/d Westelaken Th. v/d Westelaken 0-2 

 L. v/d Dungen 0-2 

 M. v/d Oetelaar Wzn 0-2 

 B. Schellekens 1-1 

 A. v/d Ekart 0-2 

 C. v/d Westelaken 0-2 

 H. Verhoeven 0-2 
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Het eerste lustrum 
 

Het lustrum comité, bestaande uit de heren Gerrit Venrooy, Thijs 
Reurings, Willem en Giel v/d Oetelaar en Jan v/d Westelaken is 
druk bezig geweest i.v.m. de naderende festiviteiten. Daarbij werd 
vergaderd, gerekend, gestencild, prijzen gekocht en dergelijke. 
Voor het eerst in het bestaan van D‟Amateurs werd er een loterij 
gehouden waarbij 1500 loten uitgingen; dat ze allemaal verkocht 
werden sprak vanzelf. 
 
 
Op 13 december was er in samenwerking met de 
carnavalsvereniging “D‟r in – D‟uit” een kienavond in café H. 
Immens. Daar buiten de normale kieners ook nog een delegatie 
van onze damvereniging aanwezig was, maakte dit voor onze 
penningmeester een goed kassucces. Dat moet ook gezegd 
worden van Mari v/d Oetelaar, die bij de zogenaamde jackpot nog 
gauw eventjes ƒ 150,00 binnentikte. 

 
 
 
Ook H. Immens nam het 
initiatief in handen om voor de damvereniging een welbekende erwtenpot klaar te zetten die dan op 
19 december welgeteld 2778 erwten en ƒ 240,00 opbrachten. 
 
 

 
Op 19 december werd een toernooi voor thuisdammers 
gehouden. Er waren 24 deelnemers. 
In de finale won Willie Berkelmans 
van Giel de Hommel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op 27 december waren er in de zaal van H. Immens 24 jeugdigen 
aanwezig om te spelen voor het schooldamkampioenschap. 
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Op 2 januari kwam Jo 
Hobbelen ter afsluiting 
van de festiviteiten een 
simultaanwedstrijd 
spelen. 
 
Er waren diverse 
deelnemers van de 
vereniging, de 
thuisdamkampioen, de 
beide jeugdkampioenen 
en een aantal 
genodigde spelers uit 
de regio. 
 
 
De simultaanspeler 
behaalde 
12 overwinningen, 
speelde 8 
remisepartijen en 
verloor 2 partijen. 
 
De winstpartijen waren 
voor de heer 
Schuurmans uit 
Berlicum en voor Mari 
v/d Oetelaar van onze 
eigen vereniging. 
 

 
De op 18 januari geplande feestavond werd wegens 
omstandigheden uitgesteld tot een nader te bepalen 
datum. Op 24 april is besloten om de feestavond te 
laten vervallen tot een later tijdstip en op 10 mei, 
rekening houdend met de aanwezigheid van Jos van 
Pinxten, de dag te beperken tot een middag waarop de 
prijzen werden uitgereikt. 
 
Jos kwam speciaal vanuit 
Canada de prijzen 
uitreiken aan de 
kampioenen. 
De 7 leden van het eerste 
uur ontvingen een 
clubspeldje.  
Jos sprak in zijn 
dankwoord uit dat de 
Gestelse damvereniging in 

zijn hart een warme plaats innam en nog steeds bij zich draagt en de 
vereniging in zijn geheel in toewijding van een goed bestuur en de even 
goede leden het in deze vorm nog lang kan standhouden. Deze middag 
die door het bestuur van 3 uur tot 5 uur was gepland liep enigszins uit 
maar dat hadden sommigen al verwacht. 
 

 
 
Op 25 januari stonden in het Brabants Dagblad in één van de wekelijkse 
rubrieken enkele damproblemen ter oplossing, opgesteld door leden van 
onze damvereniging. 
Hier speelt Cor v/d Westelaken met wit en Hermus Verhoeven met zwart.  
37-32 (26x37) 42x31 
Is (21-26) nu een goede zet voor Hermus? 
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De twee rechtse diagrammen zijn door Gerrit Venrooy opgestelde problemen ter ere van het lustrum. 
Links speelt Gerrit 
Venrooy met wit 
tegen Willem v/d 
Oetelaar met zwart. 
 
Gerrit speelt (12-17) 
gevolgd door 39-33 
van Willem. Gerrit 
strijkt de punten op. 
Hoe? 
 

Seizoen 1975-1976 
 

D’Amateurs sluit zich aan bij de KNDB en de PNDB 
Op 1 juli is de Gestelse damvereniging D‟Amateurs met 10 leden officieel bij de Koninklijke Dambond 
toegetreden. Hierdoor was men gerechtigd om uit te komen in de provinciale competitie van de 
Provinciale Noord-Brabantse Dam Bond (PNDB) 

 

De eerste bondsleden van D‟Amateurs 

waren: Ad Rovers, Albert v/d Ekart, 

Cor v/d Westelaken, Gerrit Venrooy, 

Giel v/d Oetelaar, Hermus Verhoeven, 

Jan v/d Westelaken, Mari v/d Oetelaar, 

Thijs Reurings en Tiny v/d Oetelaar. 

Deze 10 personen zijn de 8 spelers 

welke komend seizoen in de 2
e
 klasse 

zullen spelen met toevoeging van 2 

bestuursleden. 

 

 

 
Onderlinge wedstrijden 
 

Bekerwedstrijden 
Ad Rovers werd bekerkampioen door de 2

e
 sneldampartij tegen Mari v/d Oetelaar te winnen. 

Twee keer eindigde de normale partij in remise. Ook de eerste sneldampartij eindigde in remise. 
 
Onderlinge competitie 
Ad Rovers prolongeerde zijn kampioenschap met een totaal van 33 punten uit 21 wedstrijden. 
Zijn voorsprong in de voorronde was voldoende om totaal als eerste te eindigen. 
Giel van de Oetelaar werd kampioen van de B-poule met 26 punten uit 22 wedstrijden. 
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Externe wedstrijden 

In de 2e klasse b werd een 7e plaats behaald. Van de 7 wedstrijden gingen er 6 verloren en werd er 

maar één gewonnen. Toch wist D‟Amateurs tot een score van 52 bordpunten voor en 60 bordpunten 

tegen te komen. 

 
De voorzitter en secretaris hebben in Nijnsel de 2

e
 prijs afgehaald van de competitie voor viertallen die 

tegelijk met de bondscompetitie werd gespeeld. Vijf verenigingen hadden deelgenomen. 

D‟Amateurs behaalde een score van 4 punten, 17 bordpunten voor en 15 bordpunten tegen. 

Dit was gelijk met De Roskam. D‟Amateurs had echter 14 SB punten en De Roskam slechts 10. 
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Mutaties 

Vanaf 1 januari konden we Wim van Kasteren als nieuw lid van onze damvereniging begroeten. Daar 

de onderlinge competitie al te ver gevorderd was, kon Wim alleen maar actief zijn in de 2
e
 helft van de 

onderl. Comp. (na stemming) en de onderl. bekercompetitie. Dit was ook het geval voor Gijs van Hout 

die per 1 maart lid werd van D.V. D‟Amateurs. 

 
Overige activiteiten 

Op 12 december is in samenwerking met carnavalsvereniging D‟r in en D‟r uit wederom een 

kienavond gehouden. De verenigingskas was de grootste winnaar. 

 
Op 21 januari werd de competitieavond afgesloten met snert. 
 

Vanwege tijdgebrek is door kampioen Ad Rovers geen simultaan gegeven. 

 

Ook zijn door de heren C. v/d Westelaken en M. Reurings een klokkenkist en een bord/schijvenkist 

aangeboden, dit alles ter verdienste van onze vereniging. 

 

 
Enquête 

Omdat er geen tijd was voor een vergadering werd op 13 mei een stemming gehouden. 

Van de 18 uitgereikte formulieren kwamen er 17 terug. 

 

Vraag Ja Nee Geen 

mening 

Staat U achter het plan van de damvereniging om in het nieuwe seizoen te 
spelen voor de P.N.D.B.? 

14 2 1 

Vindt U dat de komende onderl. comp. 76/77 op basis van een enkele comp. 
dient te worden gespeeld? 

16 1 - 

Bent u voor een feestavond dit jaar? 
(met een eigen bijdrage van f 7,50 p.p. of f 15,- per stel) 

15 - 2 

Vindt U dat het thuisdamtoernooi dit jaar 1976 weer dient plaats te vinden? 15 1 1 

Bent U dan bereid in de te vormen commissie plaats te nemen? 8 8 1 

Kan de damver. met ingang van aug 76 starten met de z.g. blinde 
voetbalpoule? 

11 2 4 

Vindt U dat het nodig is om op de jaarvergadering het punt jeugddammen naar 
voren moet komen? 

12 4 1 

Acht U het nodig dat over de punten 1 t.m. 7 een extra vergadering belegd 
moet worden? 

3 9 5 
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Anekdotes 

 

Bericht van het bestuur aan de leden van D‟Amateurs: 

  
 
  



28 
 

Het op de vorige pagina geplaatste bericht resulteerde na de bijeenkomst in een formele brief die in 

tweevoud is opgesteld en naar Gerrit Venrooy is gestuurd. De kwaliteit van de afdruk is onvoldoende 

om over te nemen. Daarom is hieronder de letterlijke tekst overgenomen: 

 
ST.MICHIELSGESTEL,    6 Febr. 1976. 

  

  
GEACHTE HEER G.VENROOY 
  
BY DEZE MOET HET BESTUUR VAN DAMVERENIGING D'AMATEURS TOT HUN 
SPYT MEDEDELENDAT U TOT HET EINDE VAN HET SEIZOEN BENT UIT- 
GESLOTEN VAN DEELNAME AAN DE ONDERLINGE COMPETITIE 75/76 EN 
AANWEZIGE LEDEN BESLIST. 
HET NIET REGELMATIG OP DE CLUBAVOND VERSCHYNEN EN HET DAARBY 
OOK NIET AFMELDEN WELKE TOT GEVOLG HEEFT GEHAD DAT U EEN TE 
GROTE ACHTERSTAND HEEFT VERKREGEN IN ZOWEL DE ONDERLINGE ALS 
DE BEKERCOMPETITIE HEEFT HET BESTUUR GENOODZAAKT TOT DEZE NIET AL 
TE PRETTIGE REGELING TE MOETEN BESLISSEN. 
  
HOPENDE DAT U BEGRIP EN RESPECT VOOR DEZE SITUATIE WILT 
AANNEMEN WORDT DIT BERICHT ODERTEKEND DOOR BESTUUR VAN: 
DAMVERENIGING D'AMATEURS 
VOORZITTER               SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
H.VERHOEVEN           M. v.d.OETELAAR          M.REURINGS 

 

            
   

 

 

 

Letterlijk overgenomen uit de annalen: 

 

Willem van de Oetelaar tijdens annaliseren van de partij tegen A. Rovers kon niet uit de notatiecijfers 

komen omdat hij de partij van Bart Schellekens aan het naspelen was. 

 

Zo ook Cor v/d Westelaken, die op de laatste bondscomp. Wedstrijd tegen Roskam ruim op tijd was 

als voorbeeld voor de andere spelers. Maar Cor had gerust normaal op tijd kunnen komen, want zo 

veel tijd dat hij vooraf aanwezig was zo snel was zijn partij al weer afgelopen. 

 

 

 

 

Op 11 maart nam het zevental van D’Amateurs deel aan het 

nederlaagtoernooi van D.V. O.N.A. te Berlicum. 

 

 

Na in 1975 de eerste prijs te hebben gehaald moesten we 

dit jaar genoegen nemen met de 4
e
 plaats, maar dit zal wel 

te wijten zijn aan “de gebrekkige acomodatie aldaar”.  
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Partij-analyse John Wilsens – Mari van Ballegooijen  
 
Deze partij is gespeeld op 16-10-2008 en werd door Mari gewonnen. 
 
1.32-28 16-21  2.31-26 18-22  3.37-32 11-16 
4.41-37 13-18  5.37-31 6-11  6.42-37 9-13 
7.46-41 4-9  8.48-42 1-6  9.34-29 20-25 
10.29-24 
Of 10.40-34 14-20 11.45-40 10-14 12.50-45 5-10 13.29-24 20x29 14.34x23 18x29 15.33x24 22x33 
16.38x29 19x30 17.35x24 en 4x voorgekomen, o.a. Heusdens zowel met wit als zwart en 
Choroesjenko - Watoetin 1990, 0-2.   
10... 19x30  11.35x24 14-20  12.39-34 20x29 
13.34x23 18x29 14.33x24 22x33 15.38x29 
Stand 11x voorgekomen, o.a. 3x Getmanski met wit. Veel vaker wordt opgebouwd vanuit 47 (33x) of 
49 (37x). 
15… 10-14 
Of 15… 12-18, of 15… 13-18.  
16.43-38 
Of direct 16.31-27 14-19 17.40-35 19x30 18.35x24 9-14 19.44-40 14-19 20.40-35 19x30 21.35x24 3-9 
22.50-44 9-14 23.36-31 14-19 24.24-20? 15x33 25.27-22 17x28 26.32x14 12-18 27.26x17 11x22, 
Meulenaere - Mathijsen, Ereklasse 2005, waarin wit zelfs nog won. 
In Ivens - Mathijsen, NC 2003 volgde 16.42-38 5-10 17.47-42 13-18 18.44-39 9-13 19.50-44 3-9 en de 
stand komt inmiddels 5 x voor, o.a. Podolski - Baljakin, Nijmegen 2005, 1-1.  
16... 5-10  
Met deze opbouw van wit nog niet eerder voorgekomen. 
Of 2x 16... 12-18 17.38-33 (Of 17.44-39 8-12 18.32-28 3-8 19.50-44 5-10 Hage - N'Diaye, Ereklasse 
2005, 1-1.) 
17... 14-20 18.32-28 7-12 19.44-39 5-10 20.40-34 10-14 21.45-40 21-27 22.31x22 18x27 23.37-31 
17-22 24.28x17 11x22 25.26-21 14-19 26.21x32 19x30 Krajenbrink - Hoopman, NK Jun. 1985, 1-1.  
17.31-27 12-18 
Of 17... 14-20 18.27-22 17x28 19.32x23 9-14 20.26x17 11x22 21.44-39 13-19 22.24x13 8x28 23.38-
32 3-9 24.32x23 20-24 25.29x20 15x24 en wit kan zich wel handhaven. 
18.36-31 Niet 18.44-39? 17-22! 19.26x28 18-23 20.28x19 14x43 21.27-21 16x27 22.32x21 43x32 
23.37x28 11-16 en zwart wint. 
18... 7-12? Beter 18...8-12! 19.29-23 18x20 20.27-22 17x28 21.26x19 14x23 22.44-39 7-12 23.38-33 
en wit wint zijn schijf nog wel terug, maar zwart heeft beter spel. 
19.49-43(?) Beter 19.41-36! 13-19 (Na 19…2-7 is 20.27-22 enz. goed speelbaar) 20.24x4 2-7 
21.4x22 17x28 22.26x17 12x21 23.32x23 21x41 24.38-32 en het is eerder wit, die beter spel heeft. 
19... 2-7 20.38-33? Dit blijkt de verliezende zet. Beter 20.44-39 18-22 ( of 20... 18-23 21.29x18 12x23 
22.39-34 14-20 23.34-29 23x34 24.40x29 10-14 25.27-22 17x28 26.26x17 11x22 27.32x23) 21.27x18 
12x34 22.40x29 of 22.39x30 25x34 23.40x29 beide met gelijk spel, omdat zwart schijf 24 niet direct 
kan aanvallen. 
20... 14-20  21.42-38 10-14  22.44-39 18-22! 
23.27x18 12x34 24.40x29 
Of 24.39x30 24...20x29! (Niet 24... 25x34? 25.40x29 14-19 ( of 25...7-12 26.33-28=) 26.33-28 19x30 
27.29-24 met gelijk spel) 25.33x24 25x34 26.40x29 14-19 27.45-40 19x30 28.40-35 9-14 29.35x24 
14-19 30.31-27 19x30 31.29-24 30x19 32.27-22 17x28 33.32x14 13-18! 34.26x17 11x22 35.38-33 18-
23! en zwart heeft winnend voordeel. 
24... 14-19 Zwart wint de voorpost. 
25.45-40 19x30  26.40-34 7-12  27.31-27 12-18 
28.37-31 13-19  29.50-44 
Geen dam is 29.32-28? 21x23 30.26-21 17x46 31.38-32 46x28 32.33x35. 
29... 8-13  30.44-40 30-35  31.47-42(?) 
Of 31.41-36 35x44 32.39x50 19-24 33.43-39 13-19 34.50-44 19-23 35.47-42 9-13 36.42-37 3-8 37.44-
40 25-30 38.34x14 23x45 en zwart wint. 
31... 35x44  32.39x50 en nu volgt 18-23 en 21-27 met dam. 
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Seizoen 1976-1977 
 

Onderlinge wedstrijden 
De competitie is gestart met 16 deelnemers, maar twee ervan vielen al snel af. 
Mari van Zandvoort wist zowel de onderlinge competitie als de bekercompetitie winnend af te sluiten. 
Hij werd daarmee na Ad Rovers en Jan v/d Westelaken de derde dubbelkampioen van D‟Amateurs. 
Jammer genoeg zijn er geen inhoudelijke gegevens bekend. 
 

Externe wedstrijden 

In de 2e klasse b werd een 4e plaats behaald. Van de 10 wedstrijden wist D‟Amateurs er 4 te winnen en 

één gelijk te spelen. In totaal werden er 83 bordpunten gescoord en kregen we er 77 tegen. 

 

Ook heeft D‟Amateurs meegespeeld in de Noord-Brabantcup. De uitwedstrijd tegen B.D.O. uit Oss ging 

met 12-8 verloren. De thuiswedstrijd werd 9-11 in het nadeel van D‟Amateurs. 

Er werd een 11e plaats bereikt. 

 
Op 21 augustus hebben enkele leden deelgenomen aan het sneldamtoernooi te Schijndel. 
 
Op 28 maart werd bericht ontvangen van O.N.A. uit Berlicum. In hun nederlaagtoernooi moesten we 
de tweede en derde plaats delen met Excelsior uit ‟s-Hertogenbosch. D.V. Uden werd kampioen. 
 
Op 11 augustus zijn 11 leden aanwezig geweest bij de prijsuitreiking van het open kampioenschap 
van Rosmalen, waaraan vier van onze leden hadden deelgenomen.  

 
 

Mutaties 
Antoon Lammers (vanwege drukke werkzaamheden) en Gerrit Venrooy beëindigden hun 
lidmaatschap. H. Houdijk en Martien v/d Ekart werden als nieuw lid aangenomen. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Feestavond 
Op 16 oktober werd een feestavond gehouden. 
Die avond werd, met uitzondering van H. Houdijk, bijgewoond door alle leden met hun introducés. 
Voor het eerst was hierin een foto-dia quiz en een geluidsquiz opgenomen. 
 
Aansluiting bij de Gestelse sportraad 
D‟Amateurs heeft zich aangesloten bij de Gestelse sportraad omdat diverse verenigingen in Sint-
Michielsgestel hieraan deelnamen. Veel werd er echter niet van verwacht. 
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Opening ontmoetingscentrum De Huif 
Op 17 januari heeft D‟Amateurs zijn medewerking verleend aan de openingsweek van 
ontmoetingscentrum De Huif. Bijna alle leden waren aanwezig. D‟Amateurs had gezorgd voor een 
documentatiestand en belangstellenden konden een wedstrijd tegen één van onze leden spelen. 
Er was een enigszins teleurstellende belangstelling, gezien de gelijktijdige simultaanwedstrijd van de 
schaakvereniging waaraan 80% buitendorpse spelers deelnamen. In de overtuiging dat de 
openingsweek speciaal voor de inwoners van Sint-Michielsgestel was georganiseerd, heeft 
D‟Amateurs hierover een bericht van afkeuring verzonden aan het comité van de 
openingsfestiviteiten. 
 
Op 22 januari hebben Cor v/d Westelaken en Wim van Kasteren D‟Amateurs vertegenwoordigd 
tijdens de jeugd – spel - happening in De Huif, zodat de jeugd ook kon dammen. 
 
Bier- en snertavond 
Op 27 januari was er een competitieavond waarbij later op de avond snert en 30 liter bier werden 
geserveerd. Cor v/d Westelaken en Mari van Zandvoort waren de schenkers. 
 
Sociale gebeurtenissen 
Diverse sociale gebeurtenissen vonden plaats, zoals het 40-jarig huwelijk van penningmeester Thijs 
Reurings, het 25-jarig huwelijk van Harry v/d Loo, het huwelijk van Martien v/d Ekart en de 
gezinsuitbreidingen bij Mari v/d Oetelaar en Ad Rovers. 
 

 

 

 
 

Seizoen 1977-1978 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
De onderlinge competitie is gespeeld met 17 deelnemers. Jan v/d Westelaken werd overtuigend 
kampioen door maar liefst 12 van de 16 wedstrijden in een overwinning om te zetten. 
 
Bekerwedstrijden 
De bekerwedstrijden (Jos van Pinxten trofee) werden in poules gespeeld, gevolgd door 
finalewedstrijden. Hermus Verhoeven versloeg in de finale titelhouder Mari van Zandvoort. 
Inhoudelijke gegevens zijn niet bekend. 
 
 

Externe wedstrijden 

In de 2e klasse B werd een 3e plaats behaald. Van de 12 wedstrijden werden er 9 gewonnen en 

gingen er drie verloren. D‟Amateurs behaalde 121 bordpunten en moest er 77 inleveren bij de 

tegenstanders. Dat het kampioenschap niet werd behaald lag zeker niet aan de secretaris (zie 

onderstaand citaat). 

 

Citaat 8-8-1977, geschreven door M.P.J. v/d Oetelaar, secretaris D’Amateurs 

Geachte heer Peeters, 

Graag zouden wij van damvereniging D’Amateurs zien dat in de indeling van zaterdag 6 augustus jl. de 

onderstaande indeling voor de komende bondscompetitie in de 2
e
 klasse zou worden verwezenlijkt. 

Gelet op de woorden van voorzitter A. v/d Elzen drs., die de DV Uden prees en deze vereniging ook zag 

als rechtstreekse kampioen in de 2
e
 klasse, vragen wij u beleefd om de beide achttallen van Uden I en 

Uden II te verwisselen. Dit omdat zonder de andere verenigingen niets te willen verwijten met name 

Tempo, R.D.S. en D’Amateurs zich graag met de grootste inzet willen waarmaken om eens een 

kampioenschap te willen behalen. Als Uden I zich in onze poule zou bevinden zal dit naar ons schijnt 

wederom niet kunnen gelukken. 
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Open Rosmalens kampioenschap 

Jan v/d Westelaken, Ad Rovers en Gijs van Hout waren actief tijdens het open Rosmalens 

kampioenschap. 

Vriendschappelijke wedstrijd 
Op 28 februari werd in Boxtel een teamnederlaag geleden tegen D.V. Boxtel. 
 
 

Mutaties 
Na ruim 7 jaar heeft voorzitter Hermus Verhoeven het roer overgedragen aan Giel v/d Oetelaar.  
 

Alouis van de Oetelaar maakte eindelijk de lang verwachte overstap van De Vrolijke Schuivers uit 

Schijndel naar D‟Amateurs in zijn woonplaats Sint-Michielsgestel. Hij heeft de wetenschap dat ook bij 

zijn nieuwe vereniging op een vrolijke wijze met de schijven geschoven kan worden. 
Ook Giel de Hommel en Martien v/d Ekart speelden voor het eerst in de onderlinge competitie mee. 
 
 

Overige activiteiten 
Op 15 oktober was de jaarlijkse feestavond. Gedeeltelijk werd de avond met rikken en jokeren 
opgevuld, waarbij de “specialisten” en de “leerling-kaartspelers” hun beste krachten konden meten. 
 
Op aanvraag organiseerde carnavalsvereniging D‟r in en D‟r uit een viertal kienavonden waarvan de 
helft van de opbrengst ten goede kwam aan onze clubkas. 
Een gedeelte van deze baten is omgezet in een bezoek van Sint-Nicolaas, waarbij de kinderen van 
onze dammers een presentje kregen aangeboden. 
 
Op 12 januari is een bespreking gehouden over de onderlinge en bondscompetitie. Ook werd de 
loting gehouden voor de 2

e
 ronde van de Jos van Pinxtentrofee. Daarna kwam de snert op tafel die 

werd aangeboden door Cor v/d Westelaken. 
 
Op 21 januari werd Mari van Zandvoort door de Sportraad Sint-Michielsgestel gehuldigd vanwege zijn 
dubbel kampioenschap van het seizoen 1976-1977. 
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Groepsfoto D’Amateurs in café Victoria 
 

 

Seizoen 1977-1978 Vriendenclub D‟Amateurs in zijn eerste huisvesting, café Victoria 
 
Zittend van links naar rechts: Victoire Immens, Giel v/d Oetelaar, Cor v/d Westelaken, Thijs Reurings en Henny Immens. 
Eerste rij: Tiny v/d Oetelaar, Hermus Verhoeven, Willie Berkelmans, Mari v/d Oetelaar, Wim van Kasteren, Mari van Zandvoort, 
Harrie v/d Loo, Willem v/d Oetelaar en Jan v/d Westelaken. 
Achterste rij: Gijs van Hout, Giel de Hommel, Albert v/d Ekart, Martien v/d Ekart en Ad Rovers. 

Seizoen 1978-1979 
 

Overlijden Bart Schellekens 

 

 

 

 

 

D‟Amateurs ontving het 

bericht dat medeoprichter 

Bart Schellekens 

op 6 september na een lang 

ziekbed was overleden. 

 

 

 

Bart was voor D‟Amateurs, 

naast een gezellig clublid, 

ook de remisespeler bij 

uitstek. 
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Onderlinge wedstrijden 
 

 
 
Ad Rovers slaagde er voor de derde keer in om het dubbel kampioenschap op zijn naam te schrijven. 
Hij won zowel de onderlinge competitie als de onderlinge bekercompetitie. 
 
 

Externe wedstrijden 
 

 
 

D‟Amateurs speelde in de 2
e
 klasse a en wist daarin het kampioenschap te behalen. 
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Van de 12 wedstrijden werden er maar liefst 10 gewonnen. Slechts één wedstrijd ging dit seizoen 

verloren. D‟Amateurs behaalde maar liefst 126 bordpunten en kreeg er 66 tegen. 

De promotie naar de eerste klasse vormde de beloning voor het team. 

Mari van Zandvoort had als topscorer een belangrijk aandeel in dit resultaat. 

Van de 12 gespeelde partijen wist hij er 9 te winnen en 2 met remise af te sluiten. 

 

Noord-Brabantcup 

Ook werd er nog gespeeld voor de Noord-Brabantcup. Deze keer werd een tiende plaats behaald. Er 

werd één wedstrijd gewonnen en er ging één wedstrijd verloren. 

Totaal behaalde D‟Amateurs 7 bordpunten en moest er 9 incasseren. 

 
Simultaanwedstrijd Veghel 

In Veghel organiseerde damvereniging Tempo een simultaanwedstrijd. 

Simultaangever was de Nijmeegse Vriendenkringspeler H. Jacobs. 

Hij verloor dertien partijen, speelde er zes remise en won er dertien. 

Mari v/d Oetelaar en (Jan of Cor?) v/d Westelaken brachten hem twee van zijn nederlagen toe. 

 

 
Mutaties 

D‟Amateurs mocht aan het eind van het seizoen twee nieuwe leden begroeten. 

Mogelijk vanwege de damactiviteiten van Willem v/d Oetelaar in Gemonde, werden Theo v/d 

Westelaken en Theo v/d Linde lid van onze vereniging. Jammer genoeg was er ook een beëindiging van 

een lidmaatschap. Gijs van Hout heeft vanwege ziekte besloten om geen lid te blijven. 

 

 
Overige activiteiten 

Op vrijdag 25 mei werd in gemeenschapshuis “De Huif” het 

jeugddamkampioenschap van Sint-Michielsgestel voor basis 

en voortgezet onderwijs gehouden. Er werd gespeeld in drie 

leeftijdsgroepen van 7 t/m 16 jaar. 

 

Links op deze foto en op de foto eronder staat Lambert van 

Vught. Hij won de categorie van 12 t/m 16 jaar. 

Ten tijde van het veertig jarig jubileum is hij opgeklommen tot 

penningmeester van D‟Amateurs. 

 

In de categorie 10-11 jaar werd Thiery Wildbergh kampioen. 

 

Ine Otten werd jeugdkampioen in de categorie van 7-9 jaar. 
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Het 10-jarig bestaan 
 Het 10-jarig bestaan gaf een periode van veel werk. Er werd een loterij gehouden, een erwtenpot, het 

schooldamkampioenschap en een receptie met daaraan gekoppeld een feestdag. 

 

Het kampioenschap werd aangegrepen om (iets te vroeg) het tienjarig bestaan te vieren. 

Op 26 mei 1979 werd in het clubgebouw “Victoria” de bijbehorende receptie gehouden.  

 

De datum was aan de vroege kant vanwege het feit dat het achttal van 

D‟Amateurs kampioen was geworden van de 2
e
 klasse P.N.D.B. met 

daaraan verbonden een promotie naar de eerste klasse. 

 

             

  

  

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellicht het belangrijkste geschenk 

was de gift van Jan Vermeulen. 

 

Jan gaf daarbij aan dat hij het op prijs 

zou stellen indien met behulp daarvan 

een jeugdafdeling tot stand zou komen. 

 

Dat betekende de aanzet tot de toekomst 

voor onze vereniging. 
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Seizoen 1979-1980 
 

Onderlinge wedstrijden 
 

Onderlinge competitie 

De onderlinge competitie is gestart met 18 personen. 

Jammer was het dat Tinie v/d Ekart vanwege studie 

moest afhaken.  

 

 

 

Ad Rovers prolongeerde zijn titel als onderling kampioen 

van D‟Amateurs. 

 

 

Bekerwedstrijden 

Mari van Zandvoort behaalde het bekerkampioenschap 

in een spannende finalepartij tegen Alouis v/d Oetelaar. 

 
 
 
 
 

 
Externe wedstrijden 

D‟Amateurs speelde voor het eerst in de eerste klasse van de Provinciale Noord-Brabantse Dambond. 
De prestaties waren wisselend. Onder leiding van teamleider Cor v/d Westelaken werd met het 
behalen van de vijfde plaats een bevredigend resultaat bereikt. Cor deelde de plaatsen zo sterk 
mogelijk toe aan de tegenpartij, soms voorafgegaan door een krachtig woordje “mentale oppepping”. 
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Open Rosmalens kampioenschap 

Theo v/d Linde werd in Rosmalen groepswinnaar van het HDR-toernooi 2e klasse. 

Naast Theo hebben ook Jan v/d Westelaken, Cor v/d Westelaken, Theo v/d Westelaken, Giel de 

Hommel, Wim van Kasteren en Ad Rovers deelgenomen aan dit open kampioenschap. 

 

Ook is voor de 1e keer deelgenomen aan het toernooi in huize Padua te Boekel. Een viertal bestaande 

uit niet-bondsleden kon hier hun spel verder in competitieverband ontplooien. De nestors van onze 

vereniging brachten het elke maand weer op om naar Boekel af te reizen. Ze behaalden een 4
e
 plaats en 

werden beloond met een leuke slotavond waaraan ook de echtgenotes deelnamen. 

 

 
Oprichting jeugdafdeling 

Jaren werd er over gesproken. In het kader van het tienjarig bestaan werd de 

beslissing genomen. Veroorzaker hiervan was Jan Vermeulen die stelde dat hij de 

vereniging wilde sponsoren onder de voorwaarde dat er gestart zou worden met 

het opzetten van jeugdactiviteiten. Op die manier zou de vereniging geen financieel 

risico lopen. 

 

Met medewerking van sponsor bouwbedrijf v/d Linden, is er op 25 mei 1979 een 

open jeugddamtoernooi gehouden, waaraan spelers uit Sint-Michielsgestel, Den 

Dungen en Gemonde aan deel mochten nemen. Dat resulteerde in een toernooi 

waaraan ongeveer 100 kinderen hebben deelgenomen. Deze kinderen zijn actief 

benaderd. Dat resulteerde in acht positieve reacties. 

Op 4 november 1979 werd de mijlpaal bereikt. Na eindeloze discussies over de 

toekomst van D'Amateurs, de voor- en nadelen van het hebben van jeugd en de 

invulling van de taken, was de jeugdafdeling van D'Amateurs een feit.  

 

Wim van Kasteren zette de eerste stappen als jeugdleider. Met medewerking van 

de eerste acht jeugdleden ontstond er zo'n gezellig groepje, dat er al vrij snel 

geroepen werd dat daar damtechnisch gezien nooit iets van terecht zou komen. 

Gelukkig is er wel steeds de gezelligheid gebleven, maar is het damtechnisch 

talent in de loop der jaren toch boven komen drijven. Dat is niet in de laatste plaats 

te danken aan alle vrijwilligers die hun kennis hebben overgedragen. Er is 

ontzettend veel medewerking verleend. Het is onmogelijk om iedereen te 

vernoemen, maar toch zijn er enkele mensen die nu eenmaal historisch gezien niet 

onbenoemd kunnen blijven. 

De latere jeugdleiders Rob Pijnenburg en Jan Vermeulen, ons lid Theo v/ Linde, Antoon van Zandvoort 

(vader van Antoine en zelf geen lid) en nadien ook jeugdlid Ronald Mauriks, zijn samen met Wim het 

hele land doorgereisd, en hebben D'Amateurs op een positieve wijze weten te profileren. 

 

De doelstelling is vanaf het begin geweest om op vriendschappelijke basis een hecht groepje te krijgen, 

waarbij de gezelligheid op de eerste plaats komt, maar ook de prestaties welkom zijn. En dat is gelukt. 

 

Het eerste seizoen heeft D'Amateurs zich beperkt tot het spelen 

van onderlinge wedstrijden, gecombineerd met het 

spelenderwijs bijbrengen van kennis op damgebied. 

 

Daarbij is er tijdens de oefenpartijen aandacht besteed aan het 

werken met de klok en aan het noteren van de partijen. 

 

In december werd er tevens een start gemaakt met de KNDB-

opleiding voor het Randschijfdiploma. De bekroning hiervan 

kwam op 15 mei in Tilburg, toen Ronnie Bal, Gert-Jan Bijnen, 

Hans van Eijndhoven, Carla van Kasteren, Tonnie van Kuringe 

en Lambert van Vught met glans slaagden voor dit examen. 

 

Dat later nog tientallen spelers van D'Amateurs een damdiploma 

behaalden, was voor niemand meer een verrassing. 
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Wim van Kasteren behaalde zelf op 31 mei in Boxtel het diploma 

jeugddamleider. 

 

 

De eerste echte test op damgebied bestond uit het 

jeugddamkampioenschap in 's-Hertogenbosch op 28 en 29 

december. 

 

Lambert van Vught en Ronnie Bal wisten door te dringen tot de 

tweede finalegroep. Gert-Jan Bijnen deed niet veel onder en wist 

winnaar te worden van de derde finalegroep. Verder waren er nog 

een 4e, een 6e en een 9e plaats voor D'Amateurs weggelegd. 

 

Op 27 januari 1980 werd gestart met de eerste onderlinge 

jeugdcompetitie. 

Lambert van Vught werd de eerste jeugdkampioen. 

 

 
Mutaties 

Naast het vertrek van Martien van de Ekart, mochten we ook een nieuw lid verwelkomen. 
Tonnie v/d Oetelaar was te laat om deel te nemen aan de onderlinge competitie. Wel heeft hij tijdens 
bekerwedstrijden moeten aanvaarden dat dammen wellicht iets moeilijker was dan hij zelf dacht. 
Op de valreep van het seizoen is op 10 juli in een speciaal ingelaste ledenvergadering besloten dat 
Jo Hobbelen en Albert v/d Dungen mochten toetreden tot de vriendenclub D‟Amateurs. 
 
Ad Rovers zal de taak van competitieleider gaan overnemen van Tiny v/d Oetelaar. 
 
Minder prettig was het bericht dat ons clublokaal gaat verdwijnen. Voor velen zal het moeilijk zijn om 
afscheid te nemen van een café waar we als vereniging in 11 jaar het wel en wee hebben opgebouwd 
van ons dambestaan. De oudste leden weten het nog wel, de eerste wedstrijden in het café, die in 
een latere fase in het zaaltje werden gespeeld. Er is een speciaal woord van dank gericht aan Henny 
en Victoire voor het vertrouwen en de gastvrijheid in al die jaren. D‟Amateurs wenste beiden het beste 
voor de toekomst. 
 
 

Overige activiteiten 
Naast het spelen van wedstrijden, zijn recepties bezocht, bondsvergaderingen bijgewoond en is men 
aanwezig geweest bij vergaderingen van de sportraad en welzijnsbeleid van de gemeente Sint-
Michielsgestel. Ook is er een schriftelijk verzoek gericht aan de gemeente voor subsidie voor zowel 
het interne jeugddammen als het te houden schoolkampioenschap jeugddammen in oktober 1980. 
Gezien de toezegging van bouwbedrijf v/d Linden voor het sponsoren van het schooldamtoernooi en 
de bijdrage van Cor Pijnenburg voor de eigen jeugdleden is het jeugddammen echter al veilig gesteld. 
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Seizoen 1980-1981 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
Er werden 2 poules gevormd 
met elk een dubbele 
competitie.  
 
Daardoor werd om degradatie 
en promotie gespeeld. 
 
Ad Rovers werd onderling 
kampioen. 
 
Wim van Kasteren en Jan v/d 
Westelaken degradeerden 
naar de B-poule. 
 
 

 
Giel de Hommel werd 
kampioen van de B-poule. 
Samen met Willem v/d 
Oelaar promoveerde hij naar 
de A-poule. 
 
 
Jo Hobbelen was de eerste 
drie clubavonden zonder 
kennisgeving niet aanwezig 
en werd van verdere 
deelname aan de onderlinge 
competitie uitgesloten. 
 
 
Bekerwedstrijden 
Voor de bekerwedstrijden werden vier poules gevormd, waarvan de winnaars zich in de halve finales 
plaatsten. Albert v/d Ekart had een vernuftig systeem bedacht waardoor de betere dammers minder 
speeltijd kregen toebedeeld dan de minder goede dammers. 
De maximale speeltijd werd gesteld op 105 minuten en de minimale speeltijd op 20 minuten. 
Het verschil daarvan bedraagt 85 minuten. 
Aangezien er gepland 23 spelers waren is besloten om per plaatsing vier minuten verschil te rekenen, 
uitgaande van de eindstand van het vorig seizoen. 
Voorbeelden: 
Speelt de nummer 23 tegen nummer 1, dan krijgt de nummer 23 voor zijn partij 105 minuten. 
De nummer 1 krijgt (105-22x4) = 17 minuten, vanwege het minimum dus 20 minuten speeltijd. 
Speelt nummer 5 tegen nummer 17, dan krijgt nummer 17 voor zijn partij 105 minuten. 
De nummer 5 krijgt dan (105-12x4) = 53 minuten voor zijn partij. 
In de praktijk waren er slechts 19 deelnemers, zodat het verschil per plaatsing op 5 minuten is 
gesteld. 
 
De bekerfinale werd gespeeld door Hermus Verhoeven en Jo Hobbelen. 
Zoals verwacht mocht worden, bleek Jo te sterk voor Hermus. Toch is de beker uiteindelijk toch nog 
uitgereikt aan onze ex-voorzitter. Jo Hobbelen liet zich namelijk niet meer zien. Daarmee kwam 
tevens een einde aan een markant lidmaatschap van een persoon die damtechnisch ver boven 
D‟Amateurs stond, maar sociaal gezien in het geheel niet in onze vriendenclub paste. 
 
Jeugdcompetitie 
Lambert van Vught prolongeerde zijn jeugdkampioenschap van D‟Amateurs. 
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Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie senioren 
Al voordat de competitie van start ging heeft D‟Amateurs aandacht gevraagd voor het misbruik maken 
van de reglementen. Geconstateerd was dat er grote verenigingen zijn die spelers opstellen in een 
hoogste team waarvan uiteindelijk blijkt dat deze nooit spelen. Gevolg is dat sterke spelers opgesteld 
kunnen worden in een lager team. Zij spelen als “invaller” in het hogere team. Pas nadat men vier 
keer in het hogere team heeft gespeeld, mag men niet meer in het lagere team uitkomen. Het kwaad 
is dan echter al geschied; het competitieverloop bij het lagere team is “vervalst”. Heeft men een 
dergelijk team tegen in de eerste helft van de competitie, dan krijgt men een veel sterker team tegen 
dan bij een treffen in de tweede helft van de competitie. Het fenomeen promotie / degradatie wordt 
erdoor vertroebeld. 
Hoewel de dambond erkende dat D‟Amateurs een punt had, is het reglement niet aangepast. Men 
zag geen mogelijkheid om juridisch sluitende regels te formuleren. 
 

 
 
Regiotoernooi 
Een aantal dammers van D‟Amateurs nam deel aan het regiotoernooi bij huize Padua in Boekel. 
Dat resulteerde meteen in een protestbrief van onze secretaris. Geconstateerd werd dat, tegen de 
afspraken in, door Tempo uit Veghel drie bondsspelers in het team waren opgesteld. 
“Waar zijn we mee bezig?” luidde de noodkreet van onze secretaris. 
 
Bondscompetitie jeugd 
Na het eerste (korte) seizoen was de tijd rijp om door te stoten naar het "grote gebeuren". 
De jeugd ging met ingang van seizoen 1980 / 1981 deelnemen aan de bondscompetitie in de 
aspirantenklasse van de PNDB.  
De spelers waren Ronnie Bal, Gert-Jan Bijnen, Hans van Eijndhoven, Tonny van Kuringe, 
Lambert van Vught en Christ Mauriks. 
Er is destijds menige teleurstelling verwerkt, de tegenstand was groot, maar toch wisten we van de 
zes wedstrijden er één te winnen en één gelijk te spelen. Een zesde plaats viel ons ten deel. 
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Open jeugdtoernooi Oisterwijk 
Op 30 december 1980 behaalde het team van D‟Amateurs de 7e plaats van het open jeugdtoernooi 
van Oisterwijk.   
 
Open Gestels jeugdkampioenschap 
Ons tweede open Gestels kampioenschap werd op woensdag 22 oktober gehouden. 
Lambert van Vught eindigde op een derde plaats, na de sterk spelende broers Maarten en Carlo Nas 
uit Boxtel. Roger van Boxtel en Ronnie Smits werden poulewinnaar. De eerste resultaten lagen er! 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
Behaalde diploma’s 
Op 26 juni 1981 behaalden Willem-Peter Berkelmans, John van Erp, Ronnie van Boven en 
Ronnie Smits in Vught het randschijfdiploma.  
 
Grootste ledenwinst Noord-Brabant 

Vooral vanwege de jeugdafdeling ontving D‟Amateurs een diploma van de 

PNDB vanwege de grootste ledenwinst (8 leden) 
 
 

Mutatie 
Café Victoria  ging sluiten. D‟Amateurs moest noodgedwongen uitzien 
naar een nieuw clublokaal. Dat werd gevonden in hotel restaurant “De Drie Zwaantjes”. 

 
 
 

------------------ 
                     \ 
                        

                    D‟Amateurs vertrekt 
              uit eerste clubhuis 
                        
                     / 
------------------ 
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Seizoen 1981-1982 
 

Onderlinge wedstrijden 
Onderlinge competitie 
Ad Rovers werd voor de zevende keer 
kampioen van D‟Amateurs. Dat hij 
oppermachtig is blijkt uit het feit dat dit 
voor het vierde achtereenvolgende 
seizoen het geval is. 
Ad had een ruime voorsprong op Mari van 
Zandvoort die tweede werd. 
 
Voor Theo v/d Westelaken en Willem v/d 
Oetelaar bleek het “geweld” van de 
A-poule te hoog gegrepen. 
Zij degraderen naar de B-poule. 

 
 
 
 
In de B-poule werd Jan v/d Westelaken 
met 36 punten kampioen. Hij promoveert 
daardoor weer naar de A-poule. 
 
Promotie is er ook voor Rob Pijnenburg 
die met 34 punten tweede werd. 
 
 
 
 
 
Bekerwedstrijden 
De bekerwedstrijden zijn gestart met vier poules. De winnaars plaatsten zich voor de halve 
finalewedstrijden. Voor alle wedstrijden gold dat een speler uit de B-poule in een wedstrijd tegen een 
speler uit de A-poule voldoende had aan remise om een 2-0 uitslag te verkrijgen. In de halve finale 
won Jan v/d Westelaken van Hermus Verhoeven en Giel v/d Oetelaar won van Ad Rovers. In de finale 
bleek Jan te sterk voor Giel. Jan v/d Westelaken dus bekerkampioen van D‟Amateurs 1981-1982. 
 
Jeugdcompetitie 
Gert-Jan Bijnen volgde Lambert van Vught op als jeugdkampioen van D‟Amateurs. 
 
 

Externe wedstrijden 
D‟Amateurs speelde voor het eerst in vijf klassen mee; twee bij de senioren en drie bij de jeugd. 
 
Bondscompetitie senioren 
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De derde klasse bracht het grootste succes. D‟Amateurs werd poulewinnaar. 

 
Dat het algemeen kampioenschap van de derde klasse aan onze neus voorbijging deerde niemand. 
Ook als poulewinnaar voelde het team, bestaande uit Jan v/d Westelaken, Theo v/d Linde, Giel v/d 
Oetelaar, Cor v/d Westelaken, Willem v/d Oetelaar en invaller Theo v/d Westelaken zich kampioen. 

 
In de eerste klasse werd een verdienstelijke derde plaats behaald. 
 
Bondscompetitie jeugd 
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Bij de aspiranten ging het iets beter dan bij de junioren.  

Er werden 17 bordpunten behaald en er werd zelfs een wedstrijd gewonnen. 

 

Onze jeugdleden moesten gezien de leeftijd van enkelen de overstap maken naar de junioren.  

Dat bleek een grote stap. In zes wedstrijden behaalden D‟Amateurtjes slechts 7 bordpunten. 

Het gelijke spel tegen De Variant uit Oudenbosch werd dan ook als een grote prestatie gezien. 

 

De pupillen wisten zelfs vier wedstrijden winnend af te sluiten. 

Dat ze in de toekomst veel strijd zouden voeren tegen de teams van Haghorst werd al snel duidelijk.  

 

Toch hebben beide verenigingen vanaf het begin erg vriendschappelijk met elkaar opgetrokken. 

Mogelijk een reden waarom D‟Amateurtjes het niet altijd konden opbrengen om tegen Haghorst fanatiek 

de strijd aan te gaan.  

 

Persoonlijke resultaten jeugdleden 

Ook op persoonlijke titel werden door D‟Amateurtjes de eerste successen geboekt. 

 

Open Bossche kampioenschap 

Onze jeugdleden hebben samen met begeleider Rob Pijnenburg in de kerstvakantie deelgenomen aan 

de Bossche kampioenschappen. Rob eindigde in de finalegroep op de achtste plaats. 

Gert-Jan Bijnen werd negende en Lambert van Vught werd tiende van deze groep. 

De aanmoedigingsprijs voor de “belofte van de toekomst” ging naar de 10-jarige Willem-Peter 

Berkelmans uit Sint-Michielsgestel, pupil van D‟Amateurs. 
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Provinciale sneldamkampioenschappen 

Bij het provinciale sneldamkampioenschap voor junioren behaalde Ronnie van Boven een 5
e
 plaats in 

de halve finale groep C. Van de vier wedstrijden speelde hij er twee remise. In finalepoule 3 won hij één 

wedstrijd en verloor er vijf. Totaal gezien werd hij 15
e
 bij dit Brabants sneldamkampioenschap. 

 

Hans van Eijndhoven bereikte de finale bij de aspiranten. In die finale was hij kansloos en verloor alle 

tien wedstrijden. 

 

Rik Berkelmans behaalde op 6 februari in Tilburg de 2
e
 plaats bij het provinciale 

sneldamkampioenschap voor pupillen. Van de 14 wedstrijden won hij er 8 en speelde één keer remise. 

Tegen Benito Tjokro speelde hij twee beslissingspartijen voor de 2
e
 plaats, waarvan de eerste remise 

liep en hij de tweede wist te winnen. Zijn neef Willem-Peter Berkelmans behaalde de vierde plaats met 

zes gewonnen en drie remisepartijen. 

 

Sneldammen landelijk 

In de halve finale sneldammen voor pupillen van Nederland in Soest eindigde Rik Berkelmans in 

groep A als tweede. Hij won twee wedstrijden en verloor er één. 

In de finale plaatste hij zich in de finalepoule 3 en werd daar 5
e
 met 8 punten (gedeelde 3

e
). 

Dat betekende een 21
e
 plaats van het totale landelijke deelnemersveld aan pupillen. 

 

Nationale jeugddamdag 

Op 8 mei 1982, tijdens de nationale jeugddamdag te Slagharen, heeft Lambert van Vught aan bord 6 

gespeeld voor het Brabantse juniorenteam. Hij behaalde een remise tegen J. Kastelijn uit Friesland. 

Zowel Rik Berkelmans als Willem-Peter Berkelmans speelde in het Brabantse pupillenteam.  

Rik speelde aan bord 1 en behaalde twee overwinningen en drie nederlagen. 

Willem-Peter speelde aan bord 4 en behaalde één overwinning en drie remises.  

 

Behaalde diploma’s 

Op 13 juni 1982 gaven in het eigen clublokaal een aantal leden een 

bijzonder verjaardagscadeau aan jeugdleider Wim van Kasteren. 

Voor het randschijfdiploma slaagden Bart v/d Ven, Jan-Willem v/d Bosch, 

Roger van Boxtel, Ronnie v/d Oever, Rik Berkelmans, Antoine van 

Zandvoort, André van Breugel, Roger van Groesen, Frank v/d Ekart, 

Ronald Mauriks, Carlo Kapteijns en Maarten van Doremalen. 

Voor het schijfdiploma slaagden Willem-Peter Berkelmans, Hans van 

Eijndhoven, John van Erp, Lambert van Vught en Rik Berkelmans. 

 

Schooldammen 
Ook het schooldammen kwam onder de aandacht.  
In het seizoen 1981 / 1982 begonnen de eerste resultaten van de 
contacten met diverse scholen zich af te tekenen. 
 
 
Op 19 december 1981 streden in de St. Jozefschool te Haghorst 20 teams voor het Brabants 
kampioenschap schooldammen voor het basisonderwijs. Wim van Kasteren had via zijn contacten bij 
De Beekhof, St. Michaëlschool en De Wegwijzer gezorgd voor een deelname van de helft van die 
viertallen uit de gemeente Sint-Michielsgestel. De Beekhof eindigde op de 2

e
 plaats. 

 
Op 17 april was het dan zover. In Monster wist De Beekhof zich tijdens de kwartfinale in het landelijk 
geweld staande te houden met een fraaie tweede plaats 
Het meespelen in de halve finales van Nederland was een feit! 
 
Op 15 mei vonden we in Schagen ons Waterloo. Met drie gelijke spelen en twee nederlagen werd een 
goede vijfde plaats bereikt in de halve finale en kwam aan ons landelijk avontuur een eind. 
Het team behaalde 16 bordpunten en kreeg er 24 tegen. 
Daarmee eindigde voor de eerste keer een Gestelse school bij de beste 20 teams van Nederland! 
Belangrijkste reactie van het team: 
“We vonden het heel leuk in Schagen, maar de friet was er duur en het drinken ook”! 
Maar het was buiten mooi weer en het ijs was lekker. 
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Regiotoernooi 

Een aantal dammers van D‟Amateurs nam in Boekel deel 

aan het toernooi van Zwart-Wit  
 

Grootste ledenwinst Noord-Brabant 

 

 

 

 

 

 

 

Evenals vorig seizoen ontving D‟Amateurs een diploma van 

de PNDB vanwege de grootste ledenwinst (11 leden) in het 

seizoen 1981 / 1982. “Wij hopen dat het damvereniging 

D‟Amateurs alsmede deze elf nieuwe leden goed zal gaan”, 

aldus de voorzitter tijdens de uitreiking van het 30
e
 diploma.  

 

 

 

 

 
Overige activiteiten 

 
Dammeeting 

Voor het eerst organiseerde D‟Amateurs de 

dammeeting voor verenigingen en bedrijven uit 

Sint-Michielsgestel. 

Het bleek een succes. 

Op maandag 7 september waren er 27 viertallen 

aanwezig in hotel De Drie Zwaantjes. 

Vooral de verscheidenheid, van carnavalsclub tot 

buurtvereniging en van sportvereniging tot de 

gemeentepolitie maakte dit evenement tot een 

onvergetelijke gebeurtenis. 

Op maandag 21 september streden de acht 

finalisten voor de titel. 

Niet de als favoriet bestempelde schaakclub, 

maar carnavalsclub De Fobussen ging met de eer 

strijken.  
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Het 12½ jarig bestaan van D’Amateurs 
Op zaterdag 11 september 1982 vierde D‟Amateurs haar 12½ jarig bestaan, en het feit dat het viertal 

van de vereniging kampioen is geworden in de 3
e
 klasse P.N.D.B. competitie. Tijdens de receptie werd 

D‟Amateurs verblijd door de onderstaande mooie woorden van de voorzitter van de P.N.D.B., de heer 

drs. A. van den Elzen: 
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D‟Amateurs heeft tijdens de viering van zijn 12½ jarig bestaan laten blijken dat men verstand heeft van 

meerdere sporten waarbij geslagen dient te worden. 

Op een zonnige dag werd de midgetgolfbaan van ‟s-Hertogenbosch bezocht. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het leverde ons bijna een nieuwe voorzitter op. 

 

Groepsfoto D’Amateurs in hotel De Drie Zwaantjes 
 

 
 

D‟Amateurs tijdens haar hoogtij dagen omstreeks het 12½ jarig bestaan 
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Partij-analyse Ton Sijbrands - Antoine van Zandvoort 
 
Blindsimultaan, gespeeld op 4 en 5 oktober 2007 
 
01 32-28 20-24  09 35x24 19x39  17 41-36 10-14  25 30-25 20-24 
02 34-30 14-20  10 28x10 39x28  18 46-41 14-19  26 45-40 07-12 
03 30-25 10-14  11 32x12 05x14  19 38-33 13-18  27 31-27 09-14 
04 37-32 18-23  12 37-32 07x18  20 43-38 09-14  28 33-28 02-07 
05 42-37 17-21  13 36-31 01-07  21 49-43 03-09  29 38-33?  
06 31-26 11-17  14 44-39 18-23  22 48-42 09-13     
07 47-42 12-18  15 42-37 14-19  23 40-34 04-09     
08 39-34 24-30  16 25x14 19x10  24 34-30 14-20     

 
[ Wit mist W+1 na 
>29.40-35 17-22 (29...07-11 30.39-33 
17-22 31.28x17 11x31 32.26x17 12x21 
33.37x17 08-12 34.17x08 13x02; 
29...23-29 30.35-30 24x35 31.39-34 
29x40 32.28-22 17x28 33.26x17 12x21 
34.32x01 21x32 35.01x45 35-40 
36.45x20x40x08x14 15x24 37.37x28) 
30.28x17 14-20 31.25x14 19x10 
32.37-31 ] 
 
29...17-22?  Dit kost een schijf 

 
[ Zwart mist kans op remise na 
>29...14-20 30.25x14 19x10 31.28x30 
17-22 32.26x28 18-23 33.28x19 13x44 
34.39-34 44-49 35.42-38 49-35 
36.33-29 35-13 37.37-31 13-19 
38.41-37 16-21 39.27x16 07-11 
40.16x18 08-13 41.18x09 10-14 
42.09x20 15x42 43.37x48 19x26 
44.43-39 26-21 45.34-29 21-43 
46.39-33 43-30 47.29-23 30-13 
48.33-28 06-11 49.50-44 11-17 
50.44-39 13-22 51.39-33  
 
30.28x17 Antoine van Zandvoort geeft op. 
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Seizoen 1982-1983 
 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
Er werden 2 poules gevormd, met elk een 
dubbele competitie. 
 
 
Vermeldenswaardig was de deelname van 
jeugdleden Lambert van Vught en John van Erp 
aan de seniorencompetitie. Hiermee werd een 
begin gemaakt van de integratie tussen de 
senioren- en jeugdafdeling van D‟Amateurs. 
 
Voor de vijfde keer op rij werd Ad Rovers 
kampioen van D‟Amateurs. 
 
Vanuit de A-poule degradeerden Giel de 
Hommel en Albert v/d Dungen naar de B-poule. 
 
 
In de B-poule werd Wim van Kasteren kampioen. 
Hij promoveert samen met Lambert van Vught, 
die als tweede eindigde, naar de A-poule.  

 
 
Bekerwedstrijden 
Voor de bekerwedstrijden zijn vier poules gevormd 
waarvan de bovenste twee in de finalewedstrijden 
mochten strijden voor het kampioenschap. 
Alle wedstrijden zijn via sneldammen afgehandeld, 
zodat er in twee avonden een kampioen bekend 
was. 
Hermus Verhoeven werd in deze finale 
ongeslagen kampioen. Hij mag zich daardoor voor 
de vierde keer bekerkampioen van D‟Amateurs 
noemen. 
 
Jeugdcompetitie 

 
Bij de jeugd werd Willem-Peter 
Berkelmans met grote overmacht 
kampioen. Na 12 wedstrijden had hij maar 
liefst een voorsprong van 7 punten op de 
nummer twee, zijn neef Rik Berkelmans. 

 
In poule B was Ronnie Bal te sterk voor 
zijn concurrenten. Een compliment is hier 
op zijn plaats voor Ronnie van den Oever. 
Ronnie kwam halverwege het seizoen en 
verloor alle wedstrijden, maar wist toch de 
moed op te brengen om elke week weer 
te komen spelen. 
 

 
In groep C was het erg spannend. 
 
Uiteindelijk wist Roger van Boxtel dit 
kampioenschap naar zich toe te trekken. 
 
 



52 
 

 
Afsluitend sneldamtoernooi 
Voor het eerst in de geschiedenis heeft D‟Amateurs als afsluiting een grootschalig intern 
sneldamtoernooi gehouden. 
 
Er deden spelers mee vanuit de A-poule, vanuit de B-poule en vanuit de jeugd. 
 
Van elke categorie is de winnaar sneldamkampioen van D‟Amateurs geworden. 
 
Verrassend was dat de Rik Berkelmans en zijn neef Willem-Peter Berkelmans een gedeelde vierde 
plaats behaalden. De barrage voor het jeugdsneldamkampioenschap werd door Rik gewonnen. 
 
Ad Rovers werd algemeen kampioen en Wim van Kasteren werd kampioen van de B-poule spelers. 
 
 

 
Onderling 
sneldamtoernooi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5   

1 Willie van Hout D 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 11 Jeugd 

2 Roger van Boxtel 2 a 2 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 18 Jeugd 

3 Hans van Eijndhoven 2 0 m 0 1 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 20 Jeugd 

4 Ronald Mauriks 0 2 2 v 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2 0 16 Jeugd 

5 Ronnie Bal 2 2 1 2 e 1 0 2 0 2 2 2 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 25 Jeugd 

6 Wim van Kasteren 1 2 2 2 1 r 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 1 0 37 1e gr B 

7 Albert v/d Dungen 2 1 2 2 2 0 e 2 1 2 1 2 1 0 0 2 2 2 1 2 0 1 1 0 0 29 gr A 

8 Gerrie van Boxtel 2 0 0 2 0 0 0 n 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 1 0 0 16 Jeugd 

9 Jan v/d Westelaken 2 2 2 2 2 1 1 2 i 2 1 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 0 0 2 2 38 2e gr A 

10 Harrie v/d Loo 0 0 0 0 0 0 0 2 0 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 gr B 

11 Lambert van Vught 2 0 1 2 0 0 1 1 1 2 i 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 17 gr B 

12 John van Erp 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 n 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 10 Jeugd 

13 Rob Pijnenburg 2 2 2 2 0 0 1 2 0 2 0 2 g 2 0 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 34 gr A 

14 Rik Berkelmans 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 0 - 2 2 2 2 1 2 0 2 0 0 1 35 1e Jeugd 

15 Hermus Verhoeven 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 - 0 1 2 1 2 2 2 1 0 1 34 gr A 

16 Antoine v. Zandvoort 2 2 2 2 2 0 0 0 1 2 2 2 0 0 2 - 2 1 0 2 1 0 0 0 0 25 Jeugd 

17 Carlo Kapteijns 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 1 0 D 2 0 2 2 1 1 0 0 23 Jeugd 

18 Giel v/d Oetelaar 2 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 0 A 0 1 2 0 0 0 0 16 gr B 

19 Theo v/d Linde 1 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2 2 0 1 1 2 2 2 m 2 2 1 2 0 0 29 2e gr B 

20 Frank v/d Ekart 2 2 0 0 1 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 a 0 0 0 0 0 14 Jeugd 

21 Ad Boeren 2 2 0 1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 t 0 0 0 0 19 gr B 

22 Willem v/d Oetelaar 1 0 0 1 2 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 2 1 2 1 2 2 e 0 0 1 25 gr B 

23 Alouis v/d Oetelaar 2 2 2 2 0 0 1 1 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 0 2 2 2 u 1 0 33 gr A 

24 Willem-P. Berkelmans 2 0 2 0 2 1 2 2 0 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 r 0 35 2e Jeugd 

25 Ad Rovers 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 s 39 1e gr A 

 
Er waren veel verrassende uitslagen van jeugdspelers tegen senioren. 
 
Willie van Hout won van kampioen Ad Rovers en van bekerkampioen Hermus Verhoeven. 
 
Door het verlies van de partij tegen Ronnie Bal raakte Rob Pijnenburg in de 17

e
 ronde de koppositie 

van het klassement kwijt. 
 
Ook Antoine van Zandvoort won van Hermus Verhoeven die daarmee zijn kansen voor het podium 
zag vervliegen. 
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Externe wedstrijden 
D‟Amateurs speelde met vijf teams in de provinciale competitie. 
 
Bondscompetitie senioren 
Ons achttal deed het in de 3

e
 klasse niet slecht. 

Na een aarzelende start werd zelfs de gedeelde tweede plaats in het klassement bereikt. 
De barrage tegen B.D.O. 2 ging verloren, zodat een verdienstelijke 3

e
 plaats werd behaald. 

 

 
 
 
 
Prestatie in de 2

e
 klasse B 

Een opvallende prestatie was er voor jeugdlid 
Hans van Eijndhoven die als invaller mee naar 
Sint-Oedenrode toog. Hem werd nadrukkelijk 
opgedragen om aan bord 1 plaats te nemen en zo 
lang mogelijk stand te houden. Dat zou kunnen 
door tegen de plaatselijke seniorenkampioen 
Martien van Erp, zijn op papier veel sterkere 
tegenstander, zoveel als mogelijk af te ruilen. Om 
Hans een beetje op te jutten werd hem verteld dat 
hij maar op remise moest spelen. Dat, terwijl in 
theorie de partij aan bord 1 door D‟Amateurs was 
opgegeven in de hoop dat dit verlies aan de 
overige borden gecompenseerd zou worden. 
Groot was de verbazing toen wij constateerden 
dat niet Hans, maar Martien van Erp uiteindelijk 
remise aanbood. Hans bedacht zich geen moment 
en nam het bordpunt graag in ontvangst. Later bleek dat hij door alle afruilen zijn veel sterkere 
tegenstander zelfs in een verloren positie had gebracht. Als hem niet zo was ingepeperd dat hij 
remise moest spelen, had D‟Amateurs deze wedstrijd tegen de kampioen kunnen winnen. 
Toch togen we met het gelijke spel zeer tevreden huiswaarts. 
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Bondscompetitie jeugd 

 
Onze aspiranten speelden beter dan verwacht en behaalden een keurige 3e plaats. 
Ronnie Bal speelde zich in de kijker door geen enkele partij te verliezen. 

 
Ons 2

e
 pupillenteam speelde boven verwachting. 

Er werd zelfs een keer van het kampioenenteam uit Haghorst gewonnen.  
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Van het 1

e
 viertal van onze pupillen waren de verwachtingen 

hoog gespannen. Ze werden wel overtuigend groepswinnaar. 
 
In de finalepoule konden ze het echter niet bolwerken tegen angstgegner Haghorst. 
Toch waren we zeer tevreden met de tweede plaats.  

 
 
Brabantcup 
D‟Amateurs kwam met een aspirantenteam en een pupillenteam uit in de Brabantcup. 
Beide teams brachten het tot de finale.  
Ons aspirantenteam kwam net tekort tegen H.D.R. uit Rosmalen. 
Ons pupillenteam moest in J.D.C. uit Haghorst zijn meerdere erkennen. (3-2-0-1-4 17-7) 
 
Kerstdamtoernooi Oisterwijk 
Het kerstdamtoernooi in Oisterwijk werd een succes voor onze pupillen. 
Ondanks deelname van topploegen als E.D.G. uit Eindhoven en DC Lent wisten ze hun klasse met 
een overwinning af te sluiten. 
Ons 2

e
 pupillenteam en ons aspirantenteam bereikten in dit toernooi beiden een 9

e
 plaats. 

 
Jo Hobbelentoernooi 
In Boxtel werd ook het Jo Hobbelentoernooi door onze pupillen gewonnen. 
Ons 2

e
 pupillenteam werd er 4

e
 en onze aspiranten slaagden erin om de 3

e
 plaats te pakken. 

 
Persoonlijke provinciale kampioenschappen 
Enkele spelers namen deel aan de persoonlijke Brabantse kampioenschappen. 
Rik Berkelmans werd derde bij de aspiranten en blonk uit door remise te spelen tegen de kampioen 
van Nederland, Willie v/d Braak uit Tilburg. (4-0-2-2-2) Willem-Peter Berkelmans eindigde bij de 
pupillen op de 2

e
 plaats achter regerend kampioen Anton van Berkel uit Waalre. (10-8-0-2-16) 

 
Provinciale kampioenschappen sneldammen 
Bij de persoonlijke kampioenschappen sneldammen werd een nog beter resultaat neergezet. 
Er werd een gezamenlijk toernooi gespeeld van aspiranten en pupillen. Antoine van Zandvoort wist de 
regerend pupillenkampioen op remise te houden en eindigde op de 3

e
 plaats. (8-0-2-6-2) 

Daardoor was Willem-Peter Berkelmans zo geïnspireerd dat hij de Brabantse titel voor zich opeiste. 
(8-5-1-2-11) Hij plaatste zich voor de landelijke finale van Nederland. 
 Bij de aspiranten behaalde Rik Berkelmans een 2

e
 plaats achter Willie v/d Braak. (8-1-3-4-5) 
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Landelijke wedstrijden sneldammen 

In de voorwedstrijden van het Nederlands kampioenschap, op 11 juni 1983, won Willem-Peter drie 

partijen, speelde er één remise en verloor één partij. Hij werd gedeelde 2
e
 van de groep, maar had de 

pech dat hij van de groepswinnaar had verloren en de andere speler niet. In finalegroep 2 won hij drie 

partijen, speelde er twee remise en verloor er twee. Met acht punten uit zeven wedstrijden werd hij 4
e
 

van de groep en totaal gezien 12
e
 van Nederland. (12-6-3-3-15) 

 

Open Bossche kampioenschap 

Veertien van onze leden namen in de kerstvakantie deel aan het open jeugddamkampioenschap 

van 's-Hertogenbosch. 

Willlem-Peter Berkelmans werd 3
e
, Rik Berkelmans 4e, en Maarten van Doremalen 9

e
 in finalegroep 1. 

Hans van Eijndhoven won finalegroep 2 en werd 12e. Verder werden Roger van Boxtel 17
e
, Frank v/d 

Ekart 18
e
, Antoine van Zandvoort 19

e
, Roger van Groesen 21

e
, Bart v/d Ven 24

e
, André van Breugel 30

e
, 

René Lammers 36
e
, Willie van Hout 39

e
 en Jan-Willem v/d Bosch eindigde op de 40

e
 plaats. 

 
Open Rosmalens kampioenschap 
Tijdens het open kampioenschap van Rosmalen slaagden jeugdleden van D'Amateurs erin om in elke 
groep als winnaar uit de bus te komen. Zo eindigde het Rosmalens kampioenschap, zeer 
teleurstellend voor de organisatoren, maar glorierijk voor D'Amateurs. Rik Berkelmans, Carlo 
Kapteijns, Ronnie Bal en Ronald Mauriks werden poulewinnaar. Rik werd algemeen kampioen door in 
de finale het onderonsje van D‟Amateurs te winnen. 
 
Maar liefst zeven senioren vertegenwoordigden D‟Amateurs bij de persoonlijke open Rosmalense 
damkampioenschappen. 
Ad Rovers, Jan v/d Westelaken, en Wim van Kasteren schreven in bij de hoofdklasse. 
Rob Pijnenburg, Lambert van Vught en Theo v/d Westelaken speelden mee in de eerste klasse. 
Ad Boeren kwam voor D‟Amateurs uit in de tweede klasse. 
 
Vooral Ad Rovers maakte zich bij D‟Amateurs onsterfelijk door in Rosmalen de titel weg te kapen voor 
een groot aantal concurrenten. Niemand had dit vooraf kunnen denken. 
Het leverde Ad voor het seizoen 1983-1984 een startplaats op in de ereklasse, de hoogst mogelijke 
klasse waarin veel landelijke dammers spelen. 
 
Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten 
Op zaterdag 16 oktober speelde D‟Amateurs in het kader van Sint-Oedenrode 750 jaar stadsrechten. 
Er werd met zestallen gespeeld volgens het VOS-systeem. D‟Amateurs behaalde vijf punten en werd 
daarmee vijfde van de zes deelnemende teams. 
 
Schooldammen 
Op 22 januari 1983 organiseerde D'Amateurs een regiotoernooi voor schoolviertallen. Er speelden 
negen scholen uit Den Dungen, Sint-Michielsgestel, Gemonde, Veghel, Rosmalen en Sint- 
Oedenrode. Van de 26 teams lieten het eerste en tweede team van De Beekhof duidelijk merken 
welke school het sterkste was. Met grote overmacht legden ze beslag op de eerste twee plaatsen. 
 
Op 29 januari haalde De Beekhof nog eens uit tijdens de halve finalewedstrijden van Noord-Brabant. 
In Eindhoven werden de tegenstanders met een score van 52 tegen 4 bordpunten vernietigend 
verslagen. 
 
Op 19 februari slaagde De Beekhof erin om met grote overmacht kampioen van Noord-Brabant te 
worden. Willem-Peter Berkelmans wist zelfs de Brabantse jeugdkampioen te verslaan. 
 
De halve finalewedstrijden in Schaesberg verliepen uiterst moeizaam. Voor de vereiste 2

e
 plaats werd 

een felle strijd gevoerd tegen een team uit Zutphen. Rik Berkelmans was daarbij zo onfortuinlijk om de 
mogelijke “kampioen onsportief spelen” tegen te krijgen. Rik maakte in een gelijke stand een afruil. Hij 
sloeg de schijf van de tegenstander en drukte de klok in met die schijf in zijn hand. Hierna liet hij de 
schijf uit zijn hand vallen. Die viel op het bord tegen een van zijn eigen schijven aan. De tegenstander 
eiste dat die schijf op het bord moest blijven en kreeg van de scheidsrechter gelijk. Hij sloeg daarmee 
een schijf van Rik en kwam door dit onsportief gedrag twee schijven voor. Rik verloor en het werd 5-3 
voor de ploeg uit Zutphen. Teambegeleider Wim van Kasteren protesteerde en vroeg later advies aan 
provinciaal wedstrijdleider Jo Peeters. Een en ander resulteerde in een formeel protest bij de 
wedstrijdcommissie van de K.N.D.B. De commissie stelde ons in het gelijk zodat we toch mochten 
deelnemen aan de finale van het Nederlands kampioenschap voor basisschoolviertallen. 
 
In de finale van Nederland, werd op 28 mei 1983 een zeer verdienstelijke tiende plaats behaald. 
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Overige activiteiten 

 

Dammeeting 

D‟Amateurs organiseerde wederom de dammeeting voor verenigingen en bedrijven uit Sint-

Michielsgestel. Het bleek weer een succes. 

Op 20 september 1982 maakte de schaakclub “De Gestelse Pion” de verwachtingen waar en 

volgde De Fobussen op als kampioen. 

 
Open Gestels jeugdkampioenschap 
D‟Amateurs organiseerde op 19 oktober 1982 de persoonlijke 
Gestelse kampioenschappen voor de jeugd. Ruim honderd 
jongens en meisjes namen eraan deel. Er werd in vier 
groepen gestreden. 
In groep 1 speelden de clubdammers uit Sint-Michielsgestel, 
Vught, Sint-Oedenrode, Boxtel en Rosmalen.  
In groep 2 speelden de 5

e
 en 6

e
 klassers van de basisschool.  

In groep 3 speelden de 3
e
 en 4

e
 klassers van de basisschool.  

In groep 4 speelden de 1
e
 en 2

e
 klassers van de basisschool. 

 
 
Onder de deskundige leiding van Jan Vermeulen 
 en Cor v/d Westelaken werden de behaalde 
resultaten vastgelegd. 
 

Maarten Nas uit Boxtel ging 
als toernooiwinnaar naar 
huis. 
 
Willem_Peter Berkelmans hield voor D‟Amateurs de eer hoog 
en werd kampioen van zijn groep. 
Ook Roger van Groesen, Roger van Boxtel, Antoine van 
Zandvoort, Jan-Willem v/d Bosch en Dennis Ubben speelden 
zich in de kijkerd. 
 

Jeugdleider Wim van Kasteren werd geassisteerd door André Geerts uit Boxtel. 

 

Behaalde diploma’s 

In Sint-Michielsgestel slaagden Bart v/d Ven, Roger van Boxtel, Jan-Willem v/d Bosch, Ronnie v/d 

Oever, Rik Berkelmans, Antoine van Zandvoort, André van Breugel, Roger van Groesen, Frank v/d 

Ekart, Ronald Mauriks, Carlo Kapteijns en Maarten van Doremalen voor het randschijfdiploma. 

 

John van Erp, Hans van Eijndhoven, Willem-Peter Berkelmans, Lambert van Vught en Rik Berkelmans 

slaagden voor het schijfdiploma. 

 

In Rosmalen slaagden op 29 mei 1983 slaagden René Lammers, Willie van Hout en Gerrie van Boxtel 

voor het randschijfdiploma en Maarten van Doremalen voor het schijfdiploma. 

 
Seizoenafsluiting 
Op 21 mei 1983, de dag waarop overdag het 
sneldamtoernooi werd gehouden, werd het 
seizoen voor de senioren van de vereniging 
afgesloten met een zeer geslaagde avond. 
Kastelein Rien v/d Bosch had een avondvullend 
programma in elkaar gezet dat bij iedereen 
letterlijk en figuurlijk in de smaak viel. Tijdens de 
avond werden onze kampioenen gehuldigd. 
Tevens werd onze voorzitter Giel v/d Oetelaar in 
de bloemetjes gezet vanwege zijn Koninklijke 
onderscheiding. 
 
Op 25 juni 1983 sloot ook de jeugd het seizoen af. 
Onze voorzitter reikte de prijzen en diploma‟s uit 
aan desbetreffende winnaars. 
Seniorenkampioen Ad Rovers gaf een simultaan die tot in de schemering duurde. 
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Seizoen 1983-1984 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
Er werd een enkele competitie gespeeld waaraan 23 dammers deelnamen. 
Clubkampioen werd Mari van Zandvoort. Hij bleef Ad Rovers één punt voor. 
 
De beste prestatie werd neergezet door Willie Berkelmans. 
Ten opzichte van het vorige seizoen steeg hij vier plaatsen op de ranglijst. (15

e
 => 11

e
) 

 

 
Wegens omstandigheden konden Willem v/d Oetelaar 7x en Giel de Hommel 9x niet uitkomen. 
Tenzij anders overeengekomen werden deze wedstrijden reglementair verloren verklaard, aangezien 
deze dammers meer dan de helft van de partijen reeds hadden gespeeld. 
Ook de partijen Wim van Kasteren – John van Erp en Jan v/d Westelaken – Hans van Eijndhoven zijn 
niet gespeeld. Wegens ziekte speelde Cor v/d Westelaken al zijn partijen thuis. 
 
Afsluitend sneldamtoernooi 
Op 2 juni 1983 werd weer een afsluitend sneldamtoernooi gehouden. 
Deze keer speelden er 19 dammers mee, waaronder gastspeler en kastelein Rien v/d Bosch. 
Uiteindelijk bleek hij de enige speler was die de kampioen een nederlaag bezorgde. 
Clubkampioen Mari van Zandvoort legde beslag op de titel. 
 

 
Onderling 
sneldamtoernooi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 Theo v/d Westelaken D 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 26 5e 
2 Willem-Peter Berkelmans 0 a 2 2 0 2 1 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 28 2e 
3 Willie van Hout 2 0 m 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 2 2 0 13 13e 
4 Ronnie Bal 0 0 2 c 2 2 0 0 1 2 2 2 2 0 2 1 1 2 2 23 7e 
5 Hermus Verhoeven 2 2 2 0 l 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 28 3e 
6 Ad Boeren 2 0 2 0 0 u 0 1 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 2 14 12e 
7 Rik Berkelmans 0 1 2 2 0 2 b 0 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 27 4e 
8 Alouis v/d Oetelaar 0 1 1 2 0 1 2 - 1 2 2 1 1 1 2 2 1 0 2 22 9e 
9 Giel v/d Oetelaar 0 0 2 1 0 2 1 1 - 2 0 2 2 0 0 2 2 1 2 20 10e 
10 André van Breugel 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0 1 2 0 0 7 16e 
11 Guido Rietveld 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 D 0 0 0 0 0 1 0 1 4 19e 
12 Thijs Reurings 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 A 0 0 0 0 2 0 0 6 17e 
13 Albert v/d Dungen 2 0 2 0 2 2 0 1 0 2 2 2 m 1 2 1 2 2 2 25 6e 
14 Mari van Zandvoort 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 a 1 2 2 2 0 30 1e 
15 Hans van Eijndhoven 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 1 t 2 2 2 2 23 8e 
16 Ronald Mauriks 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 e 2 0 2 13 14e 
17 Robert van Wordragen 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 u 0 0 5 18e 
18 Lambert van Vught 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 2 2 0 0 0 2 2 r 2 17 11e 
19 Rien v/d Bosch 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 2 0 s 11 15e 

 
 
  

 Onderlinge competitie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3   

1 Ad Rovers D 1 1 2 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2e 
2 Alouis v/d Oetelaar 1 a 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 29 6e 
3 Mari van Zandvoort 1 2 m 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 38 1e 
4 Jan v/d Westelaken 0 1 0 v 2 2 1 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2  2 1 31 4e 
5 Mari v/d Oetelaar 0 1 0 0 e 1 1 2 2 0 1 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 1 0 25 9e 
6 Hermus Verhoeven 2 0 1 0 1 r 1 2 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 32 3e 
7 Rob Pijnenburg 1 1 0 1 1 1 e 2 0 2 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 7e 
8 Giel de Hommel 0 1 0 1 0 0 0 n 1 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 0 17 16e 
9 Albert v/d Dungen 0 1 0 0 0 2 2 1 i 2 2 0 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 29 8e 
10 Wim van Kasteren 1 1 1 1 2 1 0 1 0 g 2 2 2 1 0 1 2 1  2 0 2 1 24 10e 
11 Lambert van Vught 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 i 0 2 2 2 0 1 2 2 2 1 2 1 21 14e 
12 Theo v/d Westelaken 1 0 0 2 0 1 2 2 2 0 2 n 2 2 0 2 0 2 1 2 0 0 0 23 11e 
13 Willem v/d Oetelaar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 g 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 11 20e 
14 Cor v/d Westelaken 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 - 1 1 2 2 1 1 1 0 0 14 18e 
15 Willie Berkelmans 0 2 0 0 2 0 0 2 1 2 0 2 0 1 D 0 2 2 2 2 2 2 0 22 12e 
16 Giel v/d Oetelaar 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 2 1 2 A 0 2 2 2 1 2 1 22 13e 
17 Theo v/d Linde 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 2 m 2 2 2 1 1 0 18 15e 
18 Harrie v/d Loo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 a 0 0 0 1 0 3 23e 
19 John van Erp 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 1 0 0 0 2 t 2 0 2 0 8 21e 
20 Thijs Reurings 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 e 2 0 0 6 22e 
21 Hans van Eijndhoven 0 0 1  0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 1 1 2 2 0 u 1 1 17 16e 
22 Ad Boeren 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2 1 r 0 12 19e 
23 Henk Schuurmans 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 s 31 5e 
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Bekerwedstrijden 
Voor de bekerwedstrijden is gekozen om voor elke ronde apart te loten wie elkaar moeten treffen. 
Er is vier avonden gespeeld, waarna we een zeer verrassende bekerwinnaar hadden. 
Onze 72-jarige penningmeester Thijs Reurings legde beslag op de titel. 
Hij bleef daarmee Ad Rovers, Henk Schuurmans en Hermus Verhoeven voor. 
 
 
Jeugdcompetitie 
Onze jeugdleden speelden in drie poules.  
Willem-Peter Berkelmans werd overtuigend kampioen. 
Hij had een voorsprong van 7 punten op Hans van Eijndhoven 
die de tweede plaats behaalde. 
 
 
 
 

 
 
 
In de B-poule slaagde Roger van Groesen erin om de titel te grijpen. 
Hij bleef Antoine van Zandvoort en Bart v/d Ven twee punten voor. 
 

 
 
 
In de C-poule legde René Lammers met een minimaal verschil van één punt beslag op de titel. 
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Externe wedstrijden 
D‟Amateurs heeft met zes teams in de bondscompetitie gespeeld. 
Met een negental werd deelgenomen in de eerste klasse en met een achttal in de tweede klasse. 
Daarnaast speelden er één jeugdviertallen in de juniorenklasse, twee viertallen in de aspirantenklasse 
en één viertal in de pupillenklasse. 
 
Bondscompetitie senioren 
 

 
Beide seniorenteams kwamen zwak uit de startblokken. 
Gelukkig werd nog enig herstel geboekt, zodat ons negental op de vijfde plaats eindigde. 
Opvallend was de winst die ons negental boekte op de nummer drie, E.A.D. II uit Asten. 
Er werd met maar liefst 15-3 gewonnen, waardoor de vraag oprijst of er niet meer heeft ingezeten. 
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Ons achttal bemachtigde uiteindelijk een zevende plaats.  
 
Open Bossche sneldamkampioenschap voor viertallen 
D‟Amateurs vaardigde een viertal uit naar het sneldamtoernooi bij Excelsior. 
Ons viertal, bestaande uit Ad Rovers, Jan v/d Westelaken, Henk Schuurmans en Rob Pijnenburg is er 
een ervaring rijker geworden. 
 
Open Rosmalens kampioenschap 
Ad Rovers, Jan v/d Westelaken, Henk Schuurmans, Rob Pijnenburg en Ad Boeren trokken een aantal 
weken naar Rosmalen voor het open kampioenschap. Daar bleek dat de ereklasse voor Ad Rovers 
toch te hoog gegrepen was. 
 
18 septembertoernooi Eindhoven 
Jan v/d Westelaken en Hermus Verhoeven namen op persoonlijke titel deel aan 
het 18 september toernooi in Eindhoven. 
Beiden hadden zich ingeschreven in de hoofdklasse en hebben dat geweten. 
Jan behaalde in groep C nog een puntje, maar Hermus bleef in groep D op de 0 staan. 
 
Vriendschappelijke wedstrijd tegen D.V.S. 
 
 In augustus werd tegen DVS uit Schijndel een 
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. 
 
De Schijndelaren vonden de 13-13 uitslag 
enigszins teleurstellend, maar putten moed uit het 
feit dat de bovenste tien borden ruim hadden 
gewonnen van D‟Amateurs. 
 
  

Alex Mathijsen - Ad Rovers 2-0 
Christ Korsten - Alouis v/d Oetelaar 2-0 
Frans Mathijsen - Mari van Zandvoort 1-1 
Wim Spijkers - Mari v/d Oetelaar 1-1 
Jan van Alebeek - Jan v/d Westelaken 1-1 
Jo Rijkers - Rob Pijnenburg 1-1 
Cor Bolwerk - Giel v/d Oetelaar 2-0 
Jo Peters - Theo v/d Linde 0-2 
Antoon Mathijsen - Lambert van Vught 1-1 
Bennie van Lent - Ad Boeren 2-0 
Jo Rooijakkers - Henk Schuurmans 0-2 
Wim van Breugel - John van Erp 0-2 
Tillie Haeve - Albert v/d Dungen 0-2 
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Bondscompetitie jeugd 
 

 
Onze junioren hebben hun best gedaan. Meer dan een derde plaats zat er niet in. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze pupillen behaalden een fraaie derde plaats. Ze wisten zelfs tegen de kampioen te winnen. 
Het grote voorbeeld werd gegeven door Bart v/d Ven. Hij behaalde in acht wedstrijden een score van 

94% en verloor geen enkele partij. 

 
In de aspiranten A klasse gooiden onze jongens hoge ogen. Ze behaalden een gedeelde eerste 
plaats. De beslissingswedstrijd om het kampioenschap werd echter met 3-5 verloren van E.D.G. uit 
Eindhoven. Vooral Willem-Peter Berkelmans en Carlo Kapteijns speelden zich in de kijker. Beiden 
behaalden in zes wedstrijden een score van maar liefst 83%. Willem-Peter verloor geen enkele partij. 
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Onze jeugd op een willekeurige 

zondagmorgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
In de aspiranten B klasse werd een plaats in de middenmoot behaald. 
Roger van Boxtel behaalde een score van 100% door zijn beide gespeelde wedstrijden te winnen. 
 
Brabantcup 
Ook werd door onze jeugdleden deelgenomen aan de Brabantcup. 
Het eerste aspirantenteam deed het geweldig maar werd in de finale verslagen door H.D.R. 
Het tweede aspirantenteam verloor kansloos tegen J.D.C. 
Ondanks twee invallers behaalden onze pupillen een fraaie tweede plaats achter J.D.C. 
 
Jo Hobbelentoernooi 
Uiteraard werd ook deelgenomen aan het Jo Hobbelentoernooi in Rosmalen. 
Het werd voor D‟Amateurs een feestelijke gebeurtenis. 
In groep 1 werd D‟Amateurs 1 kampioen met een score van 5 punten uit 3 wedstrijden. De basis voor 
deze uitslag werd verzorgd door Rik en Willem-Peter Berkelmans die beiden 100% scoorden. 
In groep 2 behaalde D‟Amateurs 2 een fraaie tweede plaats. Hier behaalde Carlo Kapteijns de 
maximale score. 
In groep 3 werd D‟Amateurs 3 met 6 punten uit 3 wedstrijden oppermachtig kampioen. André van 
Breugel en Jan-Willem v/d Bosch waren van dit team de sterspelers met een 100% score. 
 
Toernooi in Oisterwijk 
Ook op het toernooi in Oisterwijk kwamen onze jongens goed voor de dag. 
De pupillen behaalden een 3

e
 plaats en de aspiranten wonnen zelfs het toernooi. 
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Provinciale persoonlijke kampioenschappen 
Tijdens de provinciale kampioenschappen speelden onze dammers bij de aspiranten en de pupillen. 
Bij de aspiranten behaalde Carlo Kapteijns de 3e plaats (4-1-1-2-3). 
Willem-Peter Berkelmans werd 4e (4-0-2-2-2) en Rik Berkelmans behaalde de 5e plaats (4-0-2-2-2) 
Bij de pupillen behaalde René Lammers de 2e plaats (4-1-1-2-3). 
Antoine van Zandvoort werd 3e (4-0-1-3-1) 
 
Provinciale sneldamkampioenschappen 
Op 10 maart 1984 speelden in Tilburg diverse D‟Amateurtjes voor het persoonlijke Brabants 
sneldamkampioenschap. 
Bij de aspiranten werd in groep A Willem-Peter Berkelmans poulewinnaar. Carlo Kapteijns werd 2

e
, 

Willie van Hout 7
e
 en Robert van Wordragen werd 8

e
. 

In groep B werd Rik Berkelmans 2
e
, Roger van Boxtel 6

e
 en André van Breugel 7

e
.  

In de finalepoule werd Rik Berkelmans Brabants kampioen met 11 punten uit 7 wedstrijden. 
Willem-Peter Berkelmans behaalde met 10 punten de 2

e
 plaats. Carlo Kapteijns eindigde met 7 

punten op de 6
e
 plaats. In de 2

e
 finalegroep werd Willie van Hout 3

e
, Roger van Boxtel 5

e
, André van 

Breugel 7
e
 en Robert van Wordragen behaalde de 8

e 
plaats. 

Bij de pupillen behaalde Roger van Groesen de 5
e
 plaats met 11 punten uit 14 wedstrijden. 

Antoine van Zandvoort werd 6
e
 met 8 punten en René Lammers 8

e
 met 6 punten. 

 
Open Bossche jeugdkampioenschap 
Onze jeugd heeft ook deelgenomen aan het Kerstdamtoernooi bij Excelsior in ‟s-Hertogenbosch. 
Willem-Peter Berkelmans, Rik Berkelmans, Carlo Kapteijns en Antoine van Zandvoort wisten 
verschillende ereplaatsen te bereiken wat gezien de deelname van 40 dammertjes een goede 
prestatie was. 
 
Landelijke wedstrijden 
Onze pupillen hebben ervaren dat op landelijk niveau dammen best lastig kan zijn. 
In groep D werd een 5

e
 plaats behaald. (5-1-2-2-4 – 16-24) 

De tegenstanders kwamen uit Geleen, Stolwijk, Tilburg, Zwijndrecht en Tholen. 
 
Rik Berkelmans behaalde in de halve finale van het Nederlands kampioenschap voor aspiranten in 
groep C een 8

e
 plaats.  (7-1-1-5-3) 

 
Nationale jeugddamdag 
Op 24 maart 1984 speelden een aantal van onze leden in het Brabants team tijdens de nationale 
jeugddamdag. 
Bij de aspiranten waren de resultaten: 
Rik Berkelmans - M. Karrer (L)   2-0 
Willem-Peter Berkelmans - S.Stolwijk (NH) 1-1 
Carlo Kapteijns - A. Mol (GLD)   0-2 
Bij de pupillen waren de resultaten: 
Roger van Groesen    5-3-0-2-6 
Antoine van Zandvoort    5-3-0-2-6 
 
Landelijke persoonlijke sneldamwedstrijden 
Op grond van hun prestaties mochten Rik Berkelmans en Willem-Peter Berkelmans in Egmond aan 
Zee meedoen aan het kampioenschap van Nederland. Ze speelden geweldig en in een veld van 24 
deelnemers werd Willem-Peter 7

e
 en Rik behaalde de 8

e
 plaats. 

 

Roger van Groesen werd uitgenodigd om deel te nemen aan de halve finale wedstrijden van Nederland 

voor pupillen. Op 28 april 1984 slaagde hij erin om zich in Soest, te plaatsen voor de finalewedstrijden. 

Met twee gewonnen en één verloren partij werd hij tweede van zijn groep. 

Daarna speelde hij in Soest op de zaterdagen 19 en 26 mei 1984 voor het Nederlands 

sneldamkampioenschap voor pupillen. Op 19 mei eindigde hij als derde in zijn groep zodat hij op 26 mei 

voor de 7
e
 t/m de 12

e
 plaats moest spelen. Uiteindelijk werd hij 10e van Nederland. (5-1-2-2-4 - 19) 

 
Behaalde diploma’s 
Tom van Boxtel, Guido Rietveld en Robert van Wordragen slaagden voor het randschijfdiploma. 
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Schooldammen – provinciaal en landelijk 
Op 14 januari 1984 speelde De Beekhof in de kwartfinale wedstrijden te Breda. De Beekhof werd 
winnaar van groep A. Alle zes wedstrijden werden gewonnen. Men kreeg slechts één bordpunt tegen. 
 
Op 11 februari 1984 speelde De Beekhof, bestaande uit Carlo Kapteijns, Bart v/d Ven, Roger van 
Groesen, Antoine van Zandvoort en René Lammers in Haghorst de finalewedstrijden. 
In groep B werden alle wedstrijden gewonnen, maar datzelfde kunstje werd ook door de 
St.Josephschool uit Haghorst uitgevoerd in groep A. 
De Beekhof startte zeer goed in de finalepoule. Tegen de nummers 3 en 4 werd gewonnen. 
Daardoor ging De Beekhof de laatste wedstrijd in met een punt voorsprong op zijn naaste concurrent 
die zich een keer had verslikt. Het werd erg spannend want we kwamen met 4-0 achter te staan. 
Zeer verrassend won Bart v/d Ven, onze eigenlijke bord 4 speler, aan bord 1. 
Carlo Kapteijns maakte het af. Hij won zijn partij en met dit gelijke spel prolongeerde De Beekhof de 
titel Brabants kampioen bij het basisonderwijs. 
Carlo behaalde in 8 wedstrijden maar liefst 15 punten voor zijn team.  
 
Reactie van de spelers: het was moeilijker dan vorig jaar. 
 
Reactie van jeugdleider Wim van Kasteren: 
“Ze hebben het dit jaar gepresteerd om met een zwakker team maar met een erg grote inzet toch 
weer de Brabantse titel te prolongeren. Dat is een grote prestatie”. 
 
Het was jammer dat juist op deze dag ex-wereldkampioen Ton Sijbrands een simultaan kwam geven 
in het eigen clubhuis. Carlo, Bart, Roger, Antoine, René en begeleider Wim konden zich daardoor niet 
meten met dat damwonder. Uiteraard maakte de prolongatie van de titel de dag meer dan goed. 
 
Op 12 mei 1984 speelde De Beekhof in Nieuwland de halve finalewedstrijden van Nederland. 
Vanuit bijna verloren positie rukte De Beekhof in de laatste ronde nog op naar de 2

e
 plaats. 

Dat gaf recht op het spelen van finalewedstrijden in Friesland. 
 

Op 2 juni 1984 speelde De Beekhof in het plaatsje Sloten in de finale van Nederland. 

Onze spelers presteerden het om poulewinnaar te worden. In de kruisfinale werd gelijk gespeeld. 

De beslissende sneldampartij ging echter verloren. 

Resultaat was dat De Beekhof tegen de oude bekenden uit Haghorst moesten strijden om de derde 

en vierde plaats. De spanning was ervan af en het werd eerder een gezellige afsluitende wedstrijd 

dan een verbeten strijd. 

Onze vrienden uit Haghorst wonnen en De Beekhof eindigde als 4
e
 van Nederland. 

Als enige team wist De Beekhof de onderlinge wedstrijd tegen de Nederlands kampioen te winnen!  

 

 
Mutatie 

Per 1 september 1983 werd Henk Schuurmans lid van onze vereniging. 
 
Overige activiteiten 

 
Simultaan Ton Sijbrands in Oisterwijk 
Op 16 oktober 1983 hebben een aantal jeugdleden meegedaan aan de simultaan van Ton Sijbrands 
in Oisterwijk. De verloren stand van Carlo Kapteijns is opgenomen onder het hoofdstuk 
“Vermeldenswaardige combinaties”. 
 
Dammeeting 

 
 
D‟Amateurs organiseerde voor de 
derde keer de “Dammeeting”. 
 
 
 
 “Cross Fire” nam de titel over 
van schaakvereniging “De 
Gestelse Pion”. 
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Simultaan Ton Sijbrands – D’Amateurs 
Op initiatief van 
kastelein Rien v/d 
Bosch werd oud 
wereldkampioen Ton 
Sijbrands 
uitgenodigd voor het 
spelen van een 
simultaan. 
De deelnemers 
bestonden uit leden 
van onze vereniging, 
enkele spelers van 
de “Dammeeting” en 
speciaal genodigden 
waaronder Ton van 
den Elzen, de 

voorzitter van de Provinciale Noord-Brabantse Dambond. 
Het werd op 11 februari 1984 een groots spektakel waarvoor 
loco burgemeester W. Kapteijns de opening kwam verrichten. 
Ton won 37 van de 40 partijen. Toch vond ook hij in Sint-
Michielsgestel zijn Waterloo. Nadat hij niet alleen van outsider 
Henk Schuurmans, maar ook nog van jeugdlid Lambert van 
Vught had verloren, leek het er even op dat Ton voor de 
damsport verloren was. Gelukkig konden we toen al vermelden 
dat Lambert tot de topspelers van D'Amateurs behoorde, zodat 

het geen schande was om van hem te verliezen. Mari van Zandvoort speelde remise. 
 
Tv-cursus dammen 
D‟Amateurs heeft de Tv-cursus dammen aangegrepen om een oproep te doen aan de Gestelse 
bevolking. Mensen die problemen zouden ondervinden waren van harte welkom in het clublokaal 
waar nadere uitleg gegeven zou worden. Er is echter nauwelijks gebruik gemaakt van dit aanbod. 
 
Oefensimultaan Jannes van der Wal in de Efteling 
 

 
Door een flinke delegatie van onze damclub werd 
deelgenomen aan de oefensimultaan van Jannes v/d 
Wal in De Efteling. 
 
Jannes speelde als voorbereiding voor een nieuw 
wereldrecord simultaandammen en behaalde een 
zeer hoge score. Toch was hij niet tevreden. 
 
Hij moest remise toestaan aan Jan v/d Westelaken, 
terwijl Jannes meende dat hij eigenlijk toch een 
gewonnen stand op het bord had staan. 

Daarop sprak hij Jan enkele uren na afloop nog aan toen hij hem in het park tegenkwam. 
D”Amateurs heeft echter nooit vernomen of Jannes achteraf nog een winstvariant heeft gevonden. 
 
Seizoenafsluiting 
Op vrijdag 8 juni sloten de senioren hun seizoen af met een door Rien v/d Bosch in elkaar gezette 
gezellige avond. Aan Tiny v/d Oetelaar werd het erelidmaatschap aangeboden vanwege zijn vele 
verdiensten voor D‟Amateurs. Hermus Verhoeven schonk een nieuwe wisselbeker voor degene die in 
een seizoen de grootste progressie maakte. Willie Berkelmans werd de eerste winnaar. 
 
Op vrijdag 22 juni sloot ook de jeugd het seizoen af met een gezellige avond in het nieuwe home 
“Achterum”. Onze voorzitter reikte de diverse prijzen uit en prees de geleverde prestaties. 
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Interview met Jan van de Westelaken 
 

Jan heeft van alle leden van onze vriendenclub de meeste contributie afgedragen. 

Hij heeft de oprichting niet meegemaakt. 

Toch is hij zonder enige twijfel wat ervaring betreft de nestor van onze vereniging. 

Binnen D‟Amateurs zijn weinig zaken gebeurd zonder medeweten van Jan. 

Daarom staat historisch gezien hieronder het belangrijkste interview van dit naslagwerk. 

 
 
Wat trekt je in D’Amateurs? 

De saamhorigheid en vriendschap onder elkaar. 
 
 
 

Wat is je meest positieve herinnering bij D’Amateurs? 

De laatste jaren is dat het weekendje weg met de opa’s en de oma’s. 
In de beginjaren van de club waren dat de bondswedstrijden en de 
teamkampioenschappen die zijn behaald. 
 
 
 

Wat is je meest negatieve herinnering bij D’Amateurs? 

Het overlijden van ons aller mede oprichter en ex-voorzitter Hermus Verhoeven. 
Ik had een heel sterke band met hem. 
 
 
 

Welke andere vereniging heeft je belangstelling en waarom? 

De bridgeclub waar ik ondertussen ook al ongeveer 22 jaar lid van ben. 
 
 
 

Welke persoon is je grote voorbeeld en waarom juist deze persoon? 

Onze voorzitter Ad Rovers die voor mijn gevoel de vereniging al vele jaren gaande 
heeft gehouden in een tijd waarin veel verenigingen moesten afhaken. 
 
 
 

Wat zou jij bij D’Amateurs zeker veranderen indien je het voor het zeggen zou hebben? 

Eigenlijk niets. We hebben een goede mix van sterke spelers en gezelligheid 
spelers. 
 
 
 
Wat zou jij zeker niet veranderen indien je het voor het zeggen zou hebben? 

De onderlinge vriendschap moet zeker blijven 
 
 
 
Welke boodschap wil je ons nog meegeven? 

Houdt de vriendschap en gezelligheid erin! 
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Seizoen 1984-1985 
 

Onderlinge wedstrijden 
 

 
Door het wegvallen van Hermus Verhoeven en Cor v/d Westelaken als deelnemers aan de onderlinge 
competitie en de gelijktijdige aanvulling met Ronald Mauriks en Rik Berkelmans werd er weer een 
enkele competitie met 23 deelnemers gespeeld. 
Wegens omstandigheden moesten Thijs Reurings en Harrie v/d Loo voortijdig afhaken. Aangezien 
beiden minder dan de helft van het aantal wedstrijden speelden, werden deze als niet gespeeld 
beschouwd. Evenals het vorig seizoen werd Mari van Zandvoort onderling kampioen. 
 
De prestatieprijs ging naar Giel de Hommel. 
Ten opzicht van vorig seizoen steeg hij maar liefst 13 plaatsen op der ranglijst. 
 
Hans van Eijndhoven won van voorzitter Giel v/d Oetelaar (zie Vermeldenswaardige combinaties) 
 
Afsluitend sneldamtoernooi 
 

 

 Onderlinge competitie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3   SB 

1 Mari van Zandvoort D 2 2 2 1 2 1  2  1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 35 1e  
2 Antoon Lammers 0 a 0 0 2 1 0  1  0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 9 21e  
3 Ad Rovers 0 2 m 0 2 2 2  0  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 29 2e 530 
4 Rik Berkelmans 0 2 2 v 0 0 0  0  2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 18e 213 
5 Jan v/d Westelaken 1 0 0 2 e 2 1  1  0 2 0 2 2 1 2 0 2 2 1 2 1 24 7e 425 
6 Ronals Mauriks 0 1 0 2 0 r 0  0  0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 11 20e 164 
7 Henk Schuurmans 1 2 0 2 1 2 e  1  2 2 2 2 0 2 2 1 2 2 1 1 1 29 3e 509 
8 Harrie v/d Loo 0  0 0 0 0  n     0    0 0 0 0   1    
9 Alouis v/d Oetelaar 0 1 2 2 1 2 1  i  1 2 2 2 2 0 0 1 2 0 2 0 0 23 9e 416 

10 Thijs Reurings          g     0 0     0      
11 Rob Pijnenburg 1 2 1 0 2 2 0  1  i 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 1 0 25 6e  
12 Giel v/d Oetelaar 0 1 0 2 0 0 0  0  1 n 0 2 2 2 0 0 1 0 2 0 0 13 17e  
13 Albert v/d Dungen 0 2 0 1 2 1 0  0  0 2 g 1 0 2 1 2 0 2 0 2 0 18 12e  
14 Willem v/d Oetelaar 0 2 0 1 0 1 0  0  1 0 1 - 0 0 1 0 0 0 1 2 1 11 19e 190 
15 Mari v/d Oetelaar 1 0 0 2 0 2 2  0  0 0 2 2 D 1 2 0 1 2 2 0 1 20 11e  
16 Ad Boeren 0 2 0 1 1 0 0  2  0 0 0 2 1 A 0 1 2 2 0 1 0 15 14e 245 
17 Wim van Kasteren 0 2 0 2 0 1 0  2  2 2 1 1 0 2 m 1 2 1 2 2 1 24 8e 410 
18 Giel de Hommel 1 1 0 2 2 2 1  1  1 2 0 2 2 1 1 a 2 1 2 2 1 27 4e  
19 Willie Berkelmans 0 2 0 2 0 1 0  0  0 1 2 2 1 0 0 0 t 2 0 0 2 15 15e 224 
20 Hans van Eijndhoven 0 2 0 2 0 2 0  2  0 2 0 2 0 0 1 1 0 e 0 1 0 15 15e 224 
21 Theo v/d Westelaken 0 2 2 2 1 2 1  0  0 0 2 1 0 2 0 0 2 2 u 2 2 23 10e 396 
22 Theo v/d Linde 0 1 1 1 0 2 1  2  1 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 r 0 17 13e  
23 Lambert van Vught 0 2 1 1 1 2 1  2  2 2 2 1 1 2 1 1 0 2 0 2 s 26 5e  
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Het afsluitend sneldamtoernooi werd met maar liefst 27 deelnemers gespeeld. De bedenktijd werd 
daarom slechts vijf minuten per speler per partij. De verrassingen waren daarom volop aanwezig. Er 
eindigden twee spelers met een score van 41 punten. Oud-voorzitter Hermus Verhoeven bewees zijn 
kunnen nog eens door in de barrage Ad Rovers te verslaan en werd sneldamkampioen 1984-1985. 
 
Bekerwedstrijden 
De bekerwedstrijden werden over vijf avonden verdeeld. Steeds werd er geloot wie de tegenstander 
zou worden. Na vijf avonden kwam Rob Pijnenburg als bekerkampioen uit de strijd. 
Hij behaalde 9 punten met een SB van 34. Goede tweede werd Theo v/d Linde die ook 9 punten 
behaalde, maar slechts 21 SB punten verzamelde. 

 
 
Jeugdcompetitie 
Voor de derde keer op rij werd Willem-Peter 
Berkelmans jeugdkampioen van D‟Amateurs. 
Weer had hij een ruime voorsprong op de 
nummers 2 en3, 
Carlo Kapteijns en Rik Berkelmans. 
 
 
 

 
 
 
In groep B werd René Lammers 
kampioen. 
Hij eindigde na de enkele competitie 
gelijk met André van Breugel, maar 
behaalde meer punten tijdens de 
beslissende sneldamwedstrijden. 
 
 
 
 

 
 
Jeugdsneldammen 
Het jeugdsneldamtoernooi kende een 
verrassende winnaar. 
 
De favorieten Rik en Willem/Peter 
Berkelmans kwamen met 22 punten niet 
verder dan een gedeelde 4

e
 plaats. 

 
Carlo Kapteijns en Hans van Eijndhoven 
scoorden een puntje meer.  
 
Ronnie Bal werd met 24 punten de 
nieuwe jeugdkampioen sneldammen. 

 
Ladderwedstrijd 
Wim van Kasteren organiseerde een 
ladderwedstrijd waarin zowel eenvoudige als 
moeilijke combinaties en stellingen als 
opgaven werden gegeven. 
 
Na 11x 5 diagrammen kwam Ronald Mauriks 
als de verrassende winnaar tevoorschijn. 
Ronald had er erg veel tijd aan besteed en gaf 
soms uitgebreide informatie over een stelling. 
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Externe wedstrijden  
 
Bondscompetitie senioren 
 

 
In de eerste klasse ging het D‟ Amateurs niet zoals vooraf werd gehoopt. 
Het animo leek minder te zijn dan gebruikelijk. 
Er is niet echt sprake geweest van een echt team. 
Om ons negental te vullen waren er in acht wedstrijden maar liefst 17 spelers nodig. 
Uiteindelijk moesten we genoegen nemen met de vierde plaats. 
 
Het tweede team ondervond ook gevolgen van de problemen bij het eerste team. 
Veelvuldig moest men spelers afstaan aan het eerste team. 
Na afloop van de competitie moest D‟ Amateurs genoegen nemen met een bescheiden zevende 
plaats. 
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Brabantcup 
D‟ Amateurs speelde met diverse teams mee in de 
Brabantcup. De senioren speelden met drie viertallen. Het 
eerste team overleefde de 1

e
 ronde niet. Het tweede en derde 

team kwamen een ronde verder. 

 D'Amateurs III - T.D.V. III 5-3 

 D'Amateurs II - E.A.D. II  4-4 

 Philips DC III - D'Amateurs I 6-2 

 D'Amateurs III - Philips DC III 1-7 

 B.D.O. II - D'Amateurs II  6-2 
 
De junioren speelden een enkele competitie en werden 3

e
 achter J.D.C. en T.D.V. 

 Noord-Brabantcup junioren 3e plaats 3-1-1-1-3 11-13 
 
De aspiranten speelden eveneens een enkele competitie. Het werd een succes voor D‟ Amateurs 
aangezien ons eerste viertal het kampioenschap binnenhaalde. 

 Noord-Brabantcup aspiranten D'Amateurs X kampioen 2-2-0-0-4 13-3 

 

Open Bossche kampioenschap 

Theo v/d Westelaken, Jan v/d Westelaken, Henk Schuurmans en Ad Boeren namen deel aan de open 

Bossche kampioenschappen. Alleen Theo haalde het erepodium. 

 

Open Rosmalens kampioenschap 

Zes van onze leden vertegenwoordigden D‟ Amateurs tijdens de open Rosmalense kampioenschappen. 

In de hoofdklasse behaalde Jan v/d Westelaken de 6
e
 plaats met 9 punten. Ad Rovers werd 12

e
 met 7 

punten. Henk Schuurmans werd hekkensluiter met 1 punt. In de eerste klasse behaalde Theo v/d 

Westelaken de 2
e
 plaats met 10 punten. Ad Boeren werd 6

e
 met 7 punten. In de 2

e
 klasse behaalde Giel 

v/d Oetelaar de 8
e
 plaats met 5 punten. 

 

Moonen sneldamtoernooi 

Een gelegenheidsviertal, bestaande uit de senioren Henk Schuurmans en Rob Pijnenburg en de 

jeugdleden Rik en Willem-Peter Berkelmans nam op 25 februari 1985 in ‟s-Hertogenbosch deel aan het 

Moonen sneldamtoernooi. In groep III werd de 9e plaats behaald.  11-3-2-6-8  37-51 
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Nationale damdag 

Op 30 maart 1985 mochten een aantal van onze dammers onze provincie vertegenwoordigen op de 

nationale damdag in de Flevohof. De tegenstand bleek groot. Onze leden behaalden twee remises. 

prov. team Theo v/d Linde - A. Oostenrijk(M.H)   0-2 

  Rob Pijnenburg - A. te Mebel(GLD)   0-2 

jun-B team Ronald Mauriks - G. Drost(ZH)    1-1 

asp-A team Rik Berkelmans - W. Voskuyl(GLD)   0-2 

  Willem-Peter Berkelmans - C. van Duseldorp(MH) 0-2 

  Carlo Kapteijns - R. Wertheim(Z)   0-2 

asp-B team Roger van Groesen - A. van Dijk(GLD)   1-1 

 

Toernooi 60-jarig bestaan Zeeuwse dambond 

Op 20 april 1985 organiseerde de Zeeuwse dambond een landelijk toernooi vanwege het 60-jarig 

bestaan. Ook tijdens dit toernooi mochten een aantal van onze leden de provincie Noord-Brabant 

vertegenwoordigen. De resultaten waren hier iets beter. 

prov. team J. v/d Velde (Tholen) - Wim van Kasteren  0-2 

asp. team R. Gunter (St.Annaland)- Rik Berkelmans  2-0 

  A. Kousemaker (Yerseke)- Willem-Peter Berkelmans 1-1 

  M. de Visser (Aagtekerke)- C. Kapteijns   2-0 

pup. team R. Wiskerke (Lewedorp)- A. van Zandvoort  0-2 

  J. v/d Horst(Yerseke) - A. van Zandvoort   2-0 

  P. Mijnsbergen(Goes)  - A. van Zandvoort  0-2 

  D. de Jager('s-Gravenpolder)-A. van Zandvoort  2-0 

  M. Schellinger(Tholen)- A. van Zandvoort  0-2 
 
Bondscompetitie jeugd 
De junioren speelden zeer behoorlijk en eindigden achter het sterke B.D.V. op de tweede plaats. 
B.D.V. werd later landskampioen. 
 

 
De beslissingswedstrijd tegen J.D.C. eindigde ondanks de 4-4 uitslag in ons voordeel. 
Daarmee werd D‟ Amateurs A totaal gezien derde van Noord-Brabant. 
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Onze aspirantenteams stelden enigszins teleur. Vooral van het eerste team werd veel verwacht. 
Vooral in de wedstrijd tegen H.D.R. kwam het er niet helemaal uit. Uiteindelijk behaalden ze de derde 
plaats. 

 
Jo Hobbelentoernooi 

Op 16 september 1984 organiseerde D‟ Amateurs het Jo Hobbelentoernooi. 

Gespeeld werd in ons clublokaal “ De Drie Zwaantjes”. 

Er streden 20 viertallen in 5 groepen. 

In groep 1 visten we net naast het kampioenschap. 

We behaalden evenveel punten als de kampioen, maar moesten genoegen nemen met drie bordpunten 

minder (17-7 t.o.v. 20-4) 

In groep 2 was de tegenstand te groot en eindigden we op de derde plaats. 

In groep 4 werd ons 3
e
 team overtuigend poulewinnaar met drie gewonnen wedstrijden. 

Datzelfde kunstje flikte ons 4
e
 team in groep 5. 

 

Jeugddamtoernooi Tilburg 

Op 10 maart 1985 nam D‟ Amateurs deel aan het jeugddamtoernooi in Tilburg. 

De aspiranten behaalden de 9e plaats 5-6 (S.B. 23) 

De pupillen behaalden de 10e plaats 7-7 28-28 

 

Provinciale sneldamkampioenschappen 

Bij de persoonlijke sneldamkampioenschappen van Brabant bleven de persoonlijke successen niet uit. 

Ook hier werd het kampioenschap niet binnengehaald, maar mochten we niet mopperen over de 

resultaten. 

Junioren 

Hans van Eijndhoven  4e plaats 10-1-3-6-5 (16) 

Ronald Mauriks   5e plaats 10-2-1-7-5 (8) 

Aspiranten 

Rik Berkelmans   2e plaats 10-7-1-2-15 

Willem-Peter Berkelmans 3e plaats 10-5-1-4-11 

René Lammers    6e plaats 10-0-0-10-0 

Pupillen 

Antoine van Zandvoort  2e plaats 8-6-2-0-14 
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Provinciale persoonlijke kampioenschappen 

Tien spelertjes namen deel aan de persoonlijke Brabantse kampioenschappen. 

Junioren 

Hans van Eijndhoven  4e plaats 6-2-1-3-5 

Ronnie Bal   5e plaats 6-1-2-3-4 (13) 

Ronald Mauriks   6e plaats 6-1-2-3-4 (9) 

Aspiranten Het kampioenschap werd niet binnengehaald. 

Maar met een 2
e
, 3

e
 en 4

e
 plaats achter Anton van Berkel waren de resultaten goed. 

Carlo Kapteijns   2e plaats 12-10-1-1-21 

Rik Berkelmans   3e plaats 12-7-4-1-18 

Willem-Peter Berkelmans 4e plaats 12-7-3-2-17 (141) 

Roger van Groesen  8e plaats 12-4-2-6=10 

René Lammers   10e plaats 12-3-1-8-7 

Robert van Wordragen  13e plaats 12-1-0-11-2 

Pupillen 

Antoine van Zandvoort  2e plaats 12-9-1-2-19 Wilbert Loijens werd kampioen. 

Vanwege de leeftijdsgrens werd Antoine afgevaardigd naar de halve finalewedstrijden van Nederland. 

 
Open Bossche jeugdkampioenschappen 
In de kerstvakantie organiseerde Excelsior de open Bossche jeugdkampioenschappen. 
Hans van Eijndhoven was vereerd doordat hij als enig lid van D‟ Amateurs werd uitgenodigd om in de 
Ereklasse te spelen. Hij moest echter ondervinden dat de tegenstand daar erg groot was. De top van 
Noord-Brabant speelde mee en Hans was elke wedstrijd kansloos. 
In de A-finale deden onze leden het uitstekend. 
Rik Berkelmans werd kampioen met een score van 15 punten. 
Willem-Peter Berkelmans werd 2

e
 (12-114), Carlo Kapteijns 3

e
 (12-86), Ronnie Bal 4

e
 (11), 

Roger van Groesen 7
e
 (6-48) en Antoine van Zandvoort werd 9

e
 (4-29) 

In de B-finale eindigde Roger van Boxtel vanwege SB op de 2
e
 plaats met evenveel punten als de 

kampioen (17-169). Ronald Mauriks werd 3
e
 met 16 punten. 

 

 
Mutaties 

John van Erp zegde zijn lidmaatschap op vanwege studieredenen. 
Antoon Lammers werd weer lid van D‟Amateurs. 
Op de valreep van het seizoen meldde ook Gerard Baltussen zich aan als lid van onze vereniging. 
 
Hans van Eijndhoven werd aangesteld als publiciteitsman. D‟Amateurs 
verwachte daardoor wat meer aandacht te krijgen in dag- en weekbladen. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Dammeeting 
Voor de vierde maal werd met groot succes “ De Dammeeting” georganiseerd.  
Het team van “ De Gestelse Pion” wist de in 1984 verloren titel weer binnen te 
halen. 
 
Grote clubactie 
Besloten werd om deel te nemen aan “De Grote Club Actie”. Hiervoor dienden 
tenminste 400 loten te worden aangekocht die daarna met een flinke marge 
verkocht konden worden. 
 
Seizoenafsluiting 
Op zaterdag 8 juni 1985 werd voor de senioren het seizoen afgesloten met een 
gezellige dag. “s-Middags was er een fietstocht met opdrachten. Aansluitend 
was er een barbecue en werden de verschillende groepen nog getest op hun 
intelligentie. De gewonnen bekers werden uitgereikt en er werd gedanst en 
nagepraat tot in de kleine uurtjes. 
 
Op 23 juni 1985 heeft de jeugd van D‟Amateurs het seizoen afgesloten. 
  



75 
 

Schooldammen 

De gouden tijden van De Beekhof lijken 

voorbij. Veel spelers zijn naar het 

voortgezet onderwijs. 

 

Op 3 februari 1985 wisten ze zich nog 

te plaatsen voor de finalewedstrijden 

voor basisscholen. 

De Beekhof 3e plaats 

3-0-2-1-2 10-14 

 

In die finale kwam De Beekhof niet 

verder dan een bescheiden 10
e
 plaats. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gymnasium Beekvliet profiteerde van 

de komst van een aantal scholieren van 

De Beekhof. 

 

Het team, bestaande uit Ronnie Bal, 

Carlo Kapteijns, Roger van Groesen, 

Roger van Boxtel en Bart v/d Ven werd 

Brabants kampioen met de score

 6-11  41-7 

 

Opmerkelijk was dat de 

eersteklassertjes uitkwamen in de 

groep tot 21 jaar. 

 

Beekvliet mocht verder spelen voor het 

Nederlands kampioenschap voor het 

voortgezet onderwijs tot 21 jaar.  

 

Pas via een 2
e
 plaats in de halve finale 

werd Beekvliet uitgeschakeld voor 

verdere deelname. 
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Training door Wim van der Kooij – de hekstelling 
 
Op 7 mei 1992 gaf Wim van der Kooij een training over de hekstelling. 
Vooraf werd onze leden gevraagd om na te denken over de volgende vragen: 
Is het altijd goed om een ander op te sluiten? 
Kan het ook goed zijn om je te laten opsluiten? 
Waar moet men bij het beoordelen van een hekstelling op letten? 
D‟Amateurs kreeg vooraf als huiswerk de volgende diagrammen voorgeschoteld: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Voor deze zeven opgaven geldt: 
Wit wint door een directe combinatie 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Voor dit diagram geldt: wit speelt en wint. 
 

 
Zwart speelt en wint. 
 

 
Wat moet wit doen nadat 
zwart (19-23) speelt? 
 

 
 
  
 
 

 
 
De uitspeelstand is ontstaan vanuit een typische hekstelling-opening. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ter oriëntatie werden vanuit deze stand twee recent gespeelde partijen verstrekt. 
Frank Teer – E. de Jager (competitie 1991-1992) en Y. Vandenberg – I. Koifman (EK 1992) 
 
 
 

1 34-29 19-23 7 41-37 10-15 13 37-32 02-08 
2 40-94 14-19 8 46-41 04-10 14 42-37 14-19 
3 45-40 10-14 9 32-28 23x32 15 48-42 10-14 
4 50-45 05-10 10 37x28 19-23 16 31-27 17-21 
5 31-26 20-25 11 28x19 13x24 17 26x17 11x31 
6 37-31 15-20 12 41-37 08-13 18 37x26  
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Seizoen 1985-1986 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
De onderlinge competitie is gestart met drie groepen. De bovenste drie spelers per groep zouden zich 
plaatsen in finalegroep A en daaruit zou de kampioen komen. 
De nummers 4 t/m 6 zouden zich plaatsen in finalegroep B en strijden om dat kampioenschap. 
De nummers 7 t/m 9 zouden zich plaatsen voor finalegroep C en strijden voor dat kampioenschap. 
De start verliep al niet vlekkeloos omdat Mari van Zandvoort geen wedstrijd heeft gespeeld. Al na één 
partij heeft ook Henk Schuurmans afgehaakt. 
 
In poule A werd Hans van Eijndhoven poulewinnaar voor Giel de Hommel en Jan v/d Westelaken. 

 
 
 
In poule B bleken Ad Rovers en Lambert van Vught de beste spelers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In poule C speelde Henk Schuurmans slechts één wedstrijd. 
Die werd daarom als niet gespeeld beschouwd. 
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In finalegroep 1 werd Lambert van Vught onderling kampioen van D‟Amateurs. 
Hij verloor van Rob Pijnenburg maar stond verder alleen remise toe aan Willem-Peter Berkelmans. 
Rob Pijnenburg (22 jaar) behaalde één punt meer vanwege zijn extra wedstrijd tegen Giel de 
Hommel. Die wedstrijd werd echter als niet gespeeld beschouwd omdat Giel minder dan de helft van 
het aantal wedstrijden had gespeeld. 
Willem-Peter Berkelmans werd derde en verdiende daarmee de prijs voor de beste prestatie van het 
seizoen. Daardoor kunnen we stellen dat de jeugd definitief is doorgebroken.  
 

  
 
 
 
In finalegroep 2 werd Wim van Kasteren onbedreigd kampioen door alle wedstrijden te winnen. 
Rik Berkelmans viel vroegtijdig af vanwege studieredenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In finalegroep 3 ging het kampioenschap naar Cor v/d Westelaken. 
Alleen Ronald Mauriks en Gerard Baltussen slaagden erin om Cor op remise te houden. 
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Jeugdcompetitie 
 
Willem-Peter Berkelmans werd met 24 wedstrijdpunten weer onbedreigd jeugdkampioen van 
D‟Amateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ronald Mauriks werd overtuigend B-kampioen van de jeugddammers. In de eerste helft van de 
competitie liep hij nog twee verliespartijen op. In de tweede helft herstelde hij zich prima. 
Robert van Wordragen stopte na de eerste helft van de competitie. Gerrie Kuipers speelde de tweede 
helft van de competitie met behoud van de punten die Robert had verdiend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeugdsneldammen 
Het sneldammen bij de jeugd was erg spannend. De bovenste zes bleken aan elkaar gewaagd. 
Willem-Peter Berkelmans werd met 26 punten sneldamkampioen. 
Rik Berkelmans eindigde met 25 punten op de tweede plaats. Hans van Eijndhoven behaalde 
vanwege SB de derde plaats ten koste van Antoine van Zandvoort. Beiden behaalden 24 punten. 
Carlo Kapteijns en Ronnie Bal maakten met 23 wedstrijdpunten het genoemde zestal compleet. 
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Afsluitend sneldamtoernooi 
Het afsluitend sneldamtoernooi werd in twee groepen gespeeld. Hierdoor konden de dammers een 
normaal tempo van 2x 10 minuten aanhouden. De partijen werden in twee avonden gespeeld. Na 
afloop van de groepswedstrijden speelden de bovenste twee van elke groep een kruisfinale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
In groep A werd Willie Berkelmans 
groepswinnaar met 21 punten. 
 
Willem-Peter Berkelmans (geen 
familie) werd goede tweede 
met 20 punten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In groep B werd Alouis v/d Oetelaar 
poulewinnaar met 18 punten. 
 
Drie spelers zaten daar direct achter 
met 17 punten. Daarvan werd Carlo 
Kapteijns aangemerkt als kruisfinalist.  
 
Er is niet geregistreerd waarom 
Lambert van Vught en René Lammers 
afvielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de kruisfinales won Willem-Peter Berkelmans van Alouis v/d Oetelaar. 
Carlo Kapteijns won van Willie Berkelmans. 
De wedstrijd om de 3

e
 en 4

e
 plaats werd gewonnen door Alouis v/d Oetelaar. 

Willem-Peter Berkelmans werd sneldamkampioen door Carlo Kapteijns te verslaan. 
 
Bekerwedstrijden 
Voor de bekercompetitie is weer elke ronde apart geloot. 
Ronald Mauriks werd bekerkampioen met 11 punten uit 6 wedstrijden en 58 SB-punten. 
Willie Berkelmans behaalde ook 11 punten, maar moest het doen met 28 SB-punten. 
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Externe wedstrijden 
D‟Amateurs heeft met een negental gespeeld in de eerste klasse, een achttal in de tweede klasse, 
een viertal bij de junioren en twee viertallen bij de aspiranten. Ook is met vijf teams deelgenomen aan 
de Brabantcup. Zowel de junioren als de aspiranten bleken ware cupfighters. De aspiranten haalden 
ook nog een andere hoofdprijs binnen. 
 
Brabantcup 
D‟Amateurs speelde met twee seniorenteams in de Brabantcup. 
Beide teams troffen een ongelukkige loting en werden al in de eerste 
ronde uitgeschakeld. 
D'Amateurs I - Excelsior II 1-7 
D'Amateurs II - T.D.V. II  1-7 
 
Zowel ons juniorenteam als ons aspirantenteam wisten de Brabantcup te 
winnen. Vooral voor de junioren was dit een grote prestatie omdat ze in 
een beslissingswedstrijd het sterke T.D.V. uit Tilburg met 6-2 het 
nakijken gaf. 
D'Amateurs A kampioen 3-2-1-0-5 20-4 (besl. 6-2) 
D'Amateurs X kampioen 3-3-0-0-6 20-4 
D'Amateurs Y 3e plaats  3-1-0-2-2 9-15 
 
Open Rosmalens kampioenschap 
Theo v/d Westelaken, Albert v/d Dungen en Rob Pijnenburg hebben D‟Amateurs vertegenwoordigd 
tijdens de persoonlijke open Rosmalense damkampioenschappen. 
 
Bondscompetitie senioren 
In diverse teams bleken we veel invallers nodig te hebben. Dat was de oorzaak van het gegeven dat 
Cor v/d Westelaken tijdens de jaarvergadering opriep tot een mentaliteitsverandering.

 
Het eerste team begon vrij zwak, maar herstelde zich met het vorderen van de competitie. Ondanks 
het wegvallen van Henk Schuurmans en Mari van Zandvoort werd nog een keurige tweede plaats 
behaald. 
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Ons tweede team voldeed aan de verwachtingen en eindigde in de middenmoot. 
 
Bondscompetitie jeugd 
De junioren speelden zoals verwacht. Ze eindigden als tweede achter T.D.V. uit Tilburg. 
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Het eerste viertal van onze aspiranten werd ongeslagen kampioen. 
Daarmee plaatste dit viertal zich voor de halve finale wedstrijden van Nederland die D‟Amateurs 
mocht organiseren in de gemeentelijke sporthal. Deze wedstrijden zijn in september 1986 gespeeld. 
Ook ons tweede team presteerde redelijk en eindigde op de zesde plaats. 
 
Provinciale persoonlijke wedstrijden 
Slechts vijf aspiranten namen deel aan de persoonlijke Brabantse damkampioenschappen. 
Drie ervan slaagden erin om de finalepoule te bereiken. 
Willie van Hout en René Lammers vielen af na de halve finale waarin zij als 3

e
 en 4

e
 eindigden. 

Anton van Berkel uit Waalre werd kampioen omdat hij gelijk eindigde met Carlo Kapteijns en 
reglementair de heersende kampioen dan kampioen blijft. 
Uitslagen finalegroep: 
Anton van Berkel  1

e
 plaats 3-2-1-0-5 (SB 9) 

Carlo Kapteijns   2
e
 plaats 3-2-1-0-5 (SB 9) 

Willem-Peter Berkelmans 3
e
 plaats 3-1-0-2-2 

Antoine van Zandvoort  4
e
 plaats 3-0-0-3-0 

Hans van Eijndhoven en Ronald Mauriks namen deel aan de persoonlijke sneldamkampioenschappen 

van Noord-Brabant voor junioren. Ze eindigden op de 4
e
 en 6

e
 plaats. 

Hans van Eijndhoven 4e plaats 10-2-3-5-7 

Ronald Mauriks  6e plaats 10-1-1-8-3 

 

Provinciale sneldamkampioenschappen 

Drie van onze jeugdleden namen deel aan de persoonlijke sneldamkampioenschappen sneldammen 

van Noord-Brabant voor aspiranten. Ze eindigden op de 2
e
, 4

e
 en 6

e
 plaats. 

Willem-Peter Berkelmans 2e plaats 12-7-4-1-18 

Antoine van Zandvoort  4e plaats 12-5-1-6-11 

René Lammers   6e plaats 12-3-0-9-6 

 
Jo Hobbelentoernooi 
D‟Amateurs heeft met drie teams deelgenomen aan het Jo Hobbelentoernooi dat in Vught werd 
gehouden. Alle teams eindigden in hun groep op de tweede plaats.  
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Open Bossche jeugdkampioenschappen 
Een aantal jeugdleden heeft deelgenomen aan de open Bossche kampioenschappen bij Excelsior. 
Rik Berkelmans werd uitgenodigd om in de ereklasse te spelen. Ondanks het hoge niveau wist hij 
toch drie punten weg te snoepen van zijn tegenstanders. In de groep A behaalde Carlo Kapteijns de 
derde plaats. Willem-Peter Berkelmans werd groepswinnaar. 
 
Oisterwijkse damdag 
Op 29 december werd ook nog deelgenomen aan de Oisterwijkse Damdag. De tegenstand was daar 
zo groot dat er geen enkele prijs mee naar huis genomen kon worden. Zelfs tijdens de aansluitende 
simultaan, die door Jannes v/d Wal werd verzorgd, slaagde niemand erin om een punt te behalen. 
 
Open Vughts jeugdkampioenschap 
Tijdens de open Vughtse kampioenschappen werd Willem-Peter Berkelmans kampioen. 
Rik Berkelmans behaalde de derde plaats. 
 
Landelijke wedstrijden 
Carlo Kapteijns ontving een uitnodiging om deel te nemen aan de halve finales van het Nederlands 
kampioenschap voor aspiranten in Geleen. Carlo werd 7

e
 met 5 punten uit 8 wedstrijden. (8-1-3-4-7) 

 

Schooldammen 

D‟Amateurs organiseerde in De Beekhofschool de regionale voorwedstrijden voor het basis- en 

voortgezet onderwijs. 

De Beekhofschool plaatste zich voor de halve finale bij het basisonderwijs. Daar ging men ten onder. 

De Beekhof 7e plaats basisonderwijs 

Beekvliet plaatste zich voor de halve finale bij het voortgezet onderwijs t/m 15 jaar, maar kwam in de 

halve finale net iets tekort om geschiedenis te schrijven. 

Beekvliet 2e plaats voortgezet onderwijs t/m 15 jaar 

 

 
Mutaties 

Willie van Hout, André van Breugel en Robert van Wordragen hebben aangegeven te willen stoppen 

met dammen. 

 

De taken binnen de vereniging werden herverdeeld: 

o Ad Rovers heeft Giel v/d Oetelaar opgevolgd als voorzitter. 

o Jan Vermeulen heeft Thijs Reurings opgevolgd als penningmeester. 

o Wim van Kasteren volgt Jan Vermeulen op als secretaris. 

o Jan van de Westelaken en Mari van Zandvoort treden toe tot het bestuur. 

o Albert v/d Dungen wordt wedstrijdleider om Ad Rovers te ontlasten. 

 

 
Overige activiteiten 

Dammeeting 

Voor de vijfde keer organiseerde D‟Amateurs de Dammeeting. 

Winnaar van dit lustrumtoernooi werd het team van Gabbers I die de titel 

overnamen van “De Gestelse Pion”. 

 

Diploma’s 

Rob Pijnenburg en Wim van Kasteren slaagden in Oisterwijk 

voor het arbitersexamen. 

 

Seizoenafsluiting 

Op dinsdag 10 juni werd voor de senioren het seizoen 

afgesloten met de jaarvergadering 

Hierbij werden de gewonnen prijzen uitgereikt. 

Ook werd op deze avond aandacht besteed aan het feit dat 

onze scheidende penningmeester, Thijs Reurings, deze job 

onafgebroken 12½ jaar onberispelijk uitvoerde. 
 
Rob Pijnenburg kreeg op de valreep van het seizoen de nieuwe beker overhandigd die bedoeld is 
voor een persoon die zich buiten de competitiewedstrijden om verdienstelijk maakt om D‟Amateurs te 
vertegenwoordigen en op deze manier meer bekendheid te geven. 
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Seizoen 1986-1987 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
De onderlinge competitie is gestart met drie groepen. 
 
 

Rob Pijnenburg, Giel de Hommel en Cor v/d 
Westelaken werden herfstkampioen van hun 
groep. In de finalepoule konden zij echter geen 
potten breken. 
 

  
 

 
      

 Na een enkele competitie gespeeld te hebben 
zijn de spelers ingedeeld in twee finalegroepen. 
 
Alouis v/d Oetelaar profileerde zich daarin het 
meest. Hij behaalde in de voorwedstrijden 
slechts vijf punten uit zeven wedstrijden. 
 
Competitieleider Albert v/d Dungen had een 
vooruitziende blik en plaatste Alouis toch in 
finalegroep A. Daarin behaalde Alouis vijf 
overwinningen en zes remises. 

 
Het bleek voldoende om kampioen te worden. In finalegroep B werd Hans van Eijndhoven 
overtuigend kampioen. Hij won maar liefst acht van de negen wedstrijden. Alleen Giel v/d Oetelaar 
behaalde tegen hem een remise. 

Theo v/d Westelaken ontving de beker voor de grootste progressie. 
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Bekerwedstrijden 
De bekercompetitie is weer gespeeld in zes competitieavonden. Steeds is er geloot voor de partijen. 
Wedstrijdleider Albert v/d Dungen had een zeer ingenieus systeem in elkaar gedokterd. En dat heeft 
geholpen! Hij werd zelf namelijk de gelukkige die zich een jaar lang bekerkampioen mocht noemen. 
Het systeem kwam erop neer dat een speler uit de B-poule drie punten zou krijgen voor een 
overwinning op een speler uit de A-poule. Alle overige overwinningen kregen slechts twee punten als 
beloning. Daarnaast waren er ook nog voordelen bij een remise. De uitslag tussen spelers uit 
verschillende poules kon daardoor 2-1 of 1-2 worden. 
Albert hoefde de laatste regeling voor zichzelf niet toe te passen. Elke ronde speelde hij tegen een 
speler uit de A-poule. Hij won vijf keer en verloor slechts van Ad Rovers. Met zijn 15 punten gaf hij het 
nakijken aan Ad Rovers die weliswaar vijf winstpartijen en een remise boekte, maar daarmee slechts 
11 punten behaalde. Ook Mari v/d Oetelaar en Rob Pijnenburg boekten evenals Albert vijf 
overwinningen, maar behaalden daarmee slechts 10 punten. 
 
Onderling sneldamtoernooi 
Het sneldamtoernooi is over twee avonden uitgesmeerd. 
Vanwege het grote aantal deelnemers kon niet iedereen tegen elkaar spelen. 
Daarom is er een enkele competitie gespeeld met weglating van acht ronden. 
Mari v/d Oetelaar werd de nieuwe sneldamkampioen. 
 

 
 
 
Onderling Kerstdamtoernooi 
D‟Amateurs organiseerde tijdens de kerstvakantie een onderling kerstdamtoernooi. 
Op 29 december namen 22 leden mee aan dit toernooi. 
Er zijn twee groepen van 6 en twee groepen van 5 dammers gemaakt. Degenen die vrij waren in de 
groepen van 5 dammers, hebben tegen elkaar gespeeld. Ook de in deze wedstrijden behaalde punten 
telden mee voor de plaatsing in de finalegroepen. Alleen de eerste drie ronden van een enkele 
competitie zijn gespeeld. Daardoor is de geluksfactor wellicht mede bepalend geweest voor de 
einduitslag. 
 
Ad Rovers werd kerstdamkampioen door in finalegroep 1 twee wedstrijden te winnen en tegen Gerard 
Baltussen gelijk te spelen. Hij had twee punten voorsprong op Willem-Peter Berkelmans. Gerard werd 
3

e
 op SB voor Albert v/d Dungen die vierde werd. 

In groep 2 werd Alouis v/d Oetelaar kampioen. 
In groep 3 werd Wim van Kasteren kampioen. 
In groep 4 werd Hans van Eijndhoven kampioen. 
In groep 5 werd Rob Pijnenburg kampioen. 
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Jeugdcompetitie 
Ook de jeugd speelde een enkele competitie. 
 

 
 
Carlo Kapteijns en Willem-Peter Berkelmans behaalden beiden 23 punten. 
Twee beslissingswedstrijden eindigden in remise. Met iets meer SB-punten trok Carlo Kapteijns 
daarom de lang verwachte titel naar zich toe. Rik Berkelmans werd goede derde met 21 punten. 
 
Jeugdsneldammen 
 

 
 
De sneldamcompetitie bij de jeugd werd gewonnen door Antoine van Zandvoort. 
Hij verloor alleen van Gerard Baltussen, speelde remise tegen Roger van Boxtel en won alle andere 
partijen. Met 19 punten had hij 5 punten voorsprong op zijn belagers. 
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Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie senioren 

 
Het eerste team speelde slechter dan verwacht. Vooral tegen zogenaamd zwakkere tegenstanders 
werden punten ingeleverd. Met de 6

e
 plaats was handhaving in de 1

e
 klasse een feit. 

 
 
Voor ons tweede team waren de verwachtingen niet hoog gespannen. 
Toch was de laatste plaats minder dan verwacht. 
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Bondscompetitie jeugd 

 
 
Ons eerste juniorenteam maakte het seizoen goed. 
Geheel volgens de verwachtingen werd dit team kampioen van Noord-Brabant. 
Ook het tweede juniorenteam presteerde redelijk. 
 

 
 
Ons aspirantenteam bleef lang in de race voor het kampioenschap. 
Uiteindelijk moest men buigen voor het sterke HDR uit Rosmalen waardoor ons team 
op de derde plaats eindigde. 
 
Halve finale van Nederland voor clubviertallen in Sint-Michielsgestel 
D‟Amateurs organiseerde op 13 september voor de junioren en aspiranten de halve 
finales van het Nederlands kampioenschap voor clubviertallen. 
Onze aspiranten behaalden een derde plaats. (3-1-0-2-2 7-17) 
Met enig geluk mochten zij als invaller toch deelnemen aan de finalewedstrijden. 
De junioren behaalden een 2

e
 plaats en plaatsten zich voor de finalewedstrijden. (2-1-0-1-2 5-11) 
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Nederlandse kampioenschappen junioren 

Het juniorenteam van D‟Amateurs behaalde een 

verrassend goede vierde plaats in het Nederlands 

kampioenschap voor clubviertallen. 

 

 

 

 

 

Nederlandse kampioenschappen aspiranten 

Ook ons aspirantenteam, bestaande uit Antoine van 

Zandvoort, René Lammers, Johnny v/d Leest, Hans 

v/d Linde en Guido Rietveld hadden de eer om 

landelijk te mogen spelen. Ze hebben er veel van 

opgestoken. 

 

Brabantcup 

Ook in de Brabantcup waren onze dammers vertegenwoordigd. 

De senioren verloren met 6-2 tegen T.D.V. uit Tilburg en werden 

daardoor al de eerste ronde uitgeschakeld. 

De junioren wisten voor de tweede maal de Brabantcup te 

winnen. 

D'Amateurs A kampioen 2-1-1-0-3 11-5 

De aspiranten wonnen de eerste ronde met 5-3 van Wit-Zwart, 

maar moesten in de tweede ronde, met een 6-2 uitslag, hun 

meerdere erkennen in H.D.R. uit Rosmalen. 

 

 

 

Oefenwedstrijd tegen DC Oisterwijk 

Op dinsdag 12 augustus boekte het team van 

D‟Amateurs in Oisterwijk zijn eerste overwinning van 

het seizoen. 

 

De oefenwedstrijd tegen DC Oisterwijk werd met de 

uitslag 12-22 een succes.  

 

Voor deze gelegenheid bestond het team van 

D‟Amateurs maar liefst uit 17 koppen. 

 

Vriendschappelijke ontmoeting in Gemonde 

Op 27 maart heeft D‟Amateurs onder leiding van 

Rob Pijnenburg een vriendschappelijke ontmoeting 

gehad in Gemonde. Uitslagen zijn niet bekend, maar 

gezellig was het wel. 
 
Regiotoernooi 
Enkele jeugdleden namen deel aan een regiotoernooi met spelers uit Boekel, Schijndel en Veghel. 
Als team behaalde D‟Amateurs de derde plaats. 
De persoonlijke prijs werd gewonnen door Hans v/d Linde. Johnny v/d Leest werd goede tweede. 
 
Jo Hobbelentoernooi 
Met twee viertallen is deelgenomen aan het Jo Hobbelen toernooi. Hier werd een 2

e
 plaats behaald. 

 
Interpolistoernooi 

Op 29 maart werd het Interpolis toernooi in Tilburg door ons viertal winnend afgesloten. 

Bij de door Ad van Tilborg gegeven simultaan behaalden zowel Carlo Kapteijns als 

Willem-Peter Berkelmans een remise. Alle overige partijen werden door Ad gewonnen. 
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Vanwege het overvolle programma en het overlappen van de persoonlijke wedstrijden met de 

Nederlandse kampioenschappen voor clubviertallen, heeft de jeugd niet meegedaan aan de provinciale 

persoonlijke kampioenschappen. 

 

Provinciale kampioenschappen sneldammen 

Wel werd er door enkele dammers deelgenomen aan de Brabantse kampioenschappen sneldammen. 

In de eerste klasse behaalde Theo v/d Westelaken de 13
e 
plaats.

 
Albert v/d Dungen werd 15

e
. 

Bij de junioren behaalde Willem-Peter Berkelmans de tweede plaats. Ronald Mauriks werd derde. 

Antoine van Zandvoort legde beslag op de derde plaats bij de aspiranten. 

 

Halve finalewedstrijden Nederlandse kampioenschappen 

Op basis van de resultaten van het seizoen ervoor mochten Willem-Peter Berkelmans (bij de junioren) 

en Antoine van Zandvoort (bij de aspiranten) deelnemen aan de halve finales van het Nederlands 

kampioenschap. 

Brunssum: Willem-Peter Berkelmans 7e plaats 7-0-3-4-3 (21) 

Wamel:  Antoine van Zandvoort  7e plaats 7-1-2-4-4 

 

Open Bossche jeugdkampioenschappen 

Een aantal jeugdleden nam deel aan het kerstdamtoernooi in ‟s-Hertogenbosch. In de ereklasse 

behaalde Willem-Peter Berkelmans de 4
e 
plaats. Rik Berkelmans werd 5

e
. 

Carlo Kapteijns wist in de tweede groep het kampioenschap naar zich toe te trekken. 

Antoine van Zandvoort behaalde in deze groep de 3
e
 prijs. 

 

Oliebollentoernooi Oisterwijk 

In Oisterwijk werd deelgenomen aan het “Oliebollentoernooi”. 

Buiten de oliebollen werd geen prijs in de wacht gespeeld. 

 

Open Vughts jeugdkampioenschap 

Bij JEEP werd door vier spelers deelgenomen aan de Vughtse kampioenschappen. 

Willem-Peter Berkelmans werd er kampioen. 

Rik Berkelmans werd 3
e
, Carlo Kapteijns werd 4

e
 en Ronald Mauriks behaalde de achtste plaats. 

 

Sneldamtoernooi Uden 

In Uden schreef Antoine van Zandvoort het plaatselijk georganiseerde sneldamtoernooi op zijn naam. 

 

Nationale damdag 

Op 4 april hebben in De Meern vijf van onze jeugdleden de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd 

op de nationale damdag.  

De junioren behaalden de 7
e
 plaats. 

Willem-Peter Berkelmans speelde remise tegen T. Raubaux van het team Limburg 1. 

Ronald Mauriks verloor van M. Poelman van het team Drenthe. 

Het 1
e
 aspirantenteam behaalde de 8

e
 plaats. 

Antoine van Zandvoort verloor van F. van Beek van het team Midden-Holland 1 en 

won van P. de Hollander van het team Zeeland. 

Johnny v/d Leest speelde remise tegen R. v/d Knaap van het team West-Holland en 

verloor van G. Smulders van het team Utrecht 1. 

Het 2
e
 aspirantenteam behaalde de 12

e
 plaats. 

Hans v/d Linde verloor zowel van E. Remerswaal van het team West-Holland als van E. Peters van het 

team Utrecht 2. 

 

Schooldammen 

Ons jeugdlid Rik Berkelmans organiseerde zelfstandig de deelname van het Skinle College uit Schijndel 

aan de Brabantse schooldamkampioenschappen. 

In de categorie V.O. 16-20 jaar behaalden ze ongeslagen het kampioenschap. 

Het team bestond uit Rik Berkelmans, Ronnie Bal, Antoine van Zandvoort en Hans v/d Linde. 

Ook Beekvliet nam weer deel aan dit Brabants kampioenschap. Dat team behaalde de vierde plaats. 

 

De halve finale van Nederland bleek voor het team van het Skinle een te moeilijke opgave. 
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Mutaties 
Albert v/d Dungen is naast wedstrijdleider ook materiaalbeheerder geworden. 
 
Rik Berkelmans heeft vanwege studie en atletiek besloten om te stoppen met dammen. 
Ook Theo v/d Westelaken stopt na dit seizoen. 
 
Harrie v/d Loo wil wel een binding houden met de vereniging, maar niet meer actief dammen. 
Dat leidt tijdens de jaarvergadering tot een discussie waarbij wordt besloten dat niet-actieve dammers 
voor de helft van de normale contributie lid mogen blijven. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Dammeeting 
Voor de zesde keer is door D‟Amateurs de dammeeting georganiseerd. 
De finales werden deze keer in twee groepen gespeeld. Kampioen werd 
Manuta. 
Tafeltennisvereniging “De Zwaantjes” ging in de tweede groep met de 
eer strijken. 
Jammer was het dat de belangstelling voor dit evenement sterk is 
teruggelopen. 
 
Grote clubactie 
Er werden 400 loten besteld voor de grote clubactie. Het was de 
bedoeling dat elk lid 10 loten zou verkopen. 
 
Organisatie halve finale wedstrijden Nederlands kampioenschap 
Op zaterdag 13 september zijn in de plaatselijke sporthal halve finale wedstrijden gespeeld voor het 
Nederlands kampioenschap voor junioren en aspiranten. Jan Vermeulen was degene die dit 
evenement naar Sint-Michielsgestel haalde. Hij nam ook de organisatie op zich. 
 
Ondersteuning schooldammen in Veghel 
Op 11 april heeft Wim van Kasteren in Veghel als arbiter de halve finalewedstrijden schooldammen 
voor het basisonderwijs ondersteund. 
 
Seizoenafsluiting 
Op zaterdag 13 juni hebben de senioren het seizoen afgesloten met een gezellige avond. 
Giel v/d Oetelaar ontving als waardering voor zijn acht jaar durend voorzitterschap een ets van 
boerderij “De Asbak”.  
Jan Vermeulen nam de propagandabeker over van Rob Pijnenburg. 

De jeugdleden hebben het seizoen afgesloten op zondag 14 juni. 
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Anekdote 
Tiny v/d Oetelaar meldde zich af voor de jaarvergadering met een zeer toepasselijke brief. 
Op het moment van schrijven van dit naslagwerk blijkt dat Tiny een vooruitziende blik heeft gehad. 
 
Onder leiding van voorzitter Ad Rovers heeft D‟Amateurs ruim 23 jaar een bloeiende periode gekend. 

 
Erg belangrijk is 
dat de 
vriendschappelijke 
onderlinge band 
altijd bewaard is 
gebleven.  
 
Onze voorzitter 
heeft bij alle 
besluiten de 
vriendschappelijke 
band hoog op de 
lijst met 
randvoorwaarden 
staan.  
 
Daardoor is de 
club nog 
springlevend wat 
van veel 
verenigingen in de 
omgeving niet 
gezegd kan 
worden. 
 
 

 

 

Seizoen 1987-1988 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
De onderlinge competitie is gespeeld in twee poules. Gedetailleerde uitslagen zijn niet beschikbaar. 
 
In poule A werden vele spannende wedstrijden gespeeld met soms verrassende uitslagen. 
Uiteindelijk trok Rob Pijnenburg het kampioenschap naar zich toe. 
Maar liefst vier spelers moesten in een nacompetitie strijden om aan degradatie te ontkomen. 
Cor v/d Westelaken trok daarbij aan het kortste eind. 
 
In poule B werd Theo v/d Linde verrassend kampioen. 
Hij wist de hoge verwachtingen van zijn concurrenten te weerstaan en de titel naar zich toe te halen. 
Vanwege dit resultaat promoveert Theo naar de A-poule. 
 
Beide kampioenen hebben gestreden om het algeheel kampioenschap. De eerste partij eindigde in 
remise. In de tweede partij moest Theo in Rob zijn meerdere erkennen. 
 
Ad Boeren won de prijs voor de grootste progressie. 
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Jeugdcompetitie 
 

In de jeugdcompetitie bleef het spannend tot de 
laatste ronde. 
 
 
 
Willem-Peter Berkelmans moest toen afhaken. 
 
 
 
Antoine van Zandvoort en Carlo Kapteijns 
kwamen na 16 wedstrijden beiden met 26 
punten uit de strijd.  
 
 
 
Ook hier eindigde de beslissingswedstrijd in 
remise. 
 
 
 
Hoewel Carlo in de tweede beslissingswedstrijd 
voldoende had aan remise, nam hij toch nog 
duidelijk afstand door die partij te winnen. 
 
 
Door dit resultaat prolongeerde hij zijn titel. 
 

   
 
Jeugdsneldammen 
 
Ook bij het jeugdsneldammen kwam de 
beslissing pas in de laatste ronde. 
 
Daarin wist Willem-Peter Berkelmans zijn 
tegenstander Carlo Kapteijns op remise te 
houden.  
 
Hij bleef daardoor één punt voor. 
 
Willem-Peter Berkelmans werd met 27 punten 
uit 16 partijen jeugdsneldamkampioen van 
D‟Amateurs. 
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Bekerwedstrijden 
D‟Amateurs had weer een nieuw alternatief gevonden voor het bepalen van de bekerkampioen. 
Als voorwedstrijden zijn door middel van loting uitslagen gebruikt uit de onderlinge competitie. 
Gerard Baltussen, Giel de Hommel en Rob Pijnenburg boekten in die ronden het beste resultaat. 
In een enkele competitie wist Giel de Hommel het bekerkampioenschap te winnen. 
 
Kerstdamtoernooi 
Tijdens het onderlinge kerstdamtoernooi speelden Albert v/d Dungen, René Lammers, 
Rob Pijnenburg en Ad Rovers zich in de eerste finalegroep. 
Albert werd kampioen, gevolgd door René, Ad en Rob. 
 
De gedetailleerde uitslagen: 
 

Groep A                 
 

Groep B                 

Ad Rovers ᴥ 2 
 

2 
 

2 6 1e 
 

Cees van Hout ᴥ 0 
 

0 
 

0 0 6e 

Hans van Eijndhoven 0 ᴥ 2 
  

2 4 3e 
 

Antoine van Zandvoort 2 ᴥ 0 
  

1 3 4e 

Ad Boeren 
 

0 ᴥ 2 2 
 

4 2e 
 

Gerard Baltussen 
 

2 ᴥ 2 0 
 

4 2e 

Harrie v/d Loo 0 
 

0 ᴥ 0 
 

0 5e 
 

Hans v/d Linde 2 
 

0 ᴥ 0 
 

2 5e 

Alouis v/d Oetelaar 
  

0 2 ᴥ 2 4 4e 
 

Henk Schuurmans 
  

2 2 ᴥ 0 4 3e 

Cor v/d Westelaken 0 0     0 ᴥ 0 6e 
 

Albert v/d Dungen 2 1     2 ᴥ 5 1e 

                   Groep C                 
 

Groep D                 

René Lammers ᴥ 0 
 

2 
 

2 4 1e 
 

Rob Pijnenburg ᴥ 2 
 

2 
 

2 6 1e 

Willem-Peter Berkelmans 2 ᴥ 2 
  

0 4 4e 
 

Rien v/d Bosch 0 ᴥ 0 
  

0 0 6e 

Giel v/d Oetelaar 
 

0 ᴥ 2 2 
 

4 2e 
 

Johnny v/d Leest 
 

2 ᴥ 2 1 
 

5 2e 

Jan v/d Westelaken 0 
 

0 ᴥ 2 
 

2 5e 
 

Thijs Reurings 0 
 

0 ᴥ 0 
 

0 5e 

Ronnie v/d Oever 
  

0 0 ᴥ 0 0 6e 
 

Willie Berkelmans 
  

1 2 ᴥ 2 5 3e 

Theo v/d Linde 0 2     2 ᴥ 4 3e 
 

Roger van Boxtel 0 0     0 ᴥ 2 4e 

                   Finalegroep 1                 
 

Finalegroep 2                 

Ad Rovers ᴥ 1 0 2 
  

3 3e 
 

Johnny v/d Leest ᴥ 0 0 1 
  

1 8e 

Albert v/d Dungen 1 ᴥ 2 2 
  

5 1e 
 

Giel v/d Oetelaar 2 ᴥ 0 0 
  

2 7e 

René Lammers 2 0 ᴥ 2 
  

4 2e 
 

Gerard Baltussen 2 2 ᴥ 0 
  

4 6e 

Rob Pijnenburg 0 0 0 ᴥ     0 4e 
 

Ad Boeren 1 2 2 ᴥ     5 5e 

                   Finalegroep 3                 
 

Finalegroep 4                 

Hans van Eijndhoven ᴥ 1 2 1 
  

4 9e 
 

Roger van Boxtel ᴥ 1 1 2 
  

4 14e 

Henk Schuurmans 1 ᴥ 0 2 
  

3 11e 
 

Willem-Peter Berkelmans 1 ᴥ 2 2 
  

5 13e 

Theo v/d Linde 0 2 ᴥ 2 
  

4 10e 
 

Antoine van Zandvoort 1 0 ᴥ 2 
  

3 15e 

Willie Berkelmans 1 0 0 ᴥ     1 12e 
 

Alouis v/d Oetelaar 0 0 0 ᴥ     0 16e 

                   Finalegroep 5                 
 

Finalegroep 6                 

Harrie v/d Loo ᴥ 2 0 2 
  

4 18e 
 

Rien v/d Bosch ᴥ 0 2 0 
  

2 22e 

Hans v/d Linde 0 ᴥ 0 2 
  

2 19e 
 

Ronnie v/d Oever 2 ᴥ 0 0 
  

2 22e 

Jan v/d Westelaken 2 2 ᴥ 2 
  

6 17e 
 

Cees van Hout 0 2 ᴥ 0 
  

2 22e 

Thijs Reurings 0 0 0 ᴥ     0 20e 
 

Cor v/d Westelaken 2 2 2 ᴥ     6 21e 

 
 
Nacompetitie 
Als opvulling is aan het eind van het seizoen een nacompetitie gehouden. 
Gerard Baltussen en Ad Boeren werden groepswinnaar. Vanwege de vervroegde sluiting van ons 
clublokaal is het niet meer tot een beslissingswedstrijd gekomen. 
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Externe wedstrijden 
D‟Amateurs heeft met een negental en drie viertallen deelgenomen aan de provinciale competitie. 
 
Bondscompetitie senioren 

 
Het negental speelde in de eerste klasse B. Bij aanvang van het seizoen waren de verwachtingen niet 
hoog gespannen, maar dat veranderde snel. Er werd zelfs om promotie geroepen. De kentering kwam 
door het verlies tegen D.O.G. uit Oss dat later kampioen werd in onze klasse. 
Na ook van Philips III te hebben verloren moest D‟Amateurs genoegen nemen met een derde plaats.  
 
Ad Rovers, Jan v/d Westelaken en Mari v/d Oetelaar speelden dit seizoen hun 100

e
 wedstrijd voor 

D‟Amateurs in de bondscompetitie. 

 

In de derde klasse waren geen verrassingen. De bedoeling was meer het meespelen dan het winnen. 

Door de inzet van de spelers konden we toch nog beslag leggen op een verdienstelijke 4
e
 plaats. 

 
Wim van Kasteren heeft namens D‟Amateurs verzocht om een betere berichtgeving van de uitslagen. 
Herhaaldelijk kwam het voor dat uitslagen nog niet bekend waren terwijl de volgende ronde al 
gespeeld moest worden. Doordat de wedstrijden verspreid in een periode van 14 dagen werden 
gespeeld, is dit probleem nooit definitief opgelost. 
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Bondscompetitie jeugd 

 
 
In de juniorenklasse waren de verwachtingen hoog gespannen. De kampioenstitel moest worden 
verdedigd. Dat dit uiteindelijk ook lukte was niet alleen de verdienste van het kampioensviertal zelf, 
maar zeker ook van het tweede viertal dat de concurrenten belangrijke punten afsnoepte. 
 
Wim van Kasteren signaleerde naar de wedstrijdleider dat er misbruik was gemaakt van de goedheid 
van D‟Amateurs. Wit-Zwart vroeg om het verplaatsen van een wedstrijd. Vanwege de surpriseavond 
heeft D‟Amateurs dat goedgekeurd. Later bleek dat de twee sterkste spelers van Wit-Zwart zowel bij 
de aspiranten als bij de junioren werden opgesteld hetgeen zonder het verplaatsen van de bewuste 
wedstrijd niet had kunnen gebeuren. D‟Amateurs vond dat Wit-Zwart een keuze had moeten maken.
   
Brabantcup 
In de Brabantcup is ons seniorenteam er niet in geslaagd om verder te komen dan de 2

e
 ronde. 

Tilburg ‟50 werd met een 7-1 uitslag nog wandelen gestuurd. 
Maar door een verminkte berichtgeving kon T.D.V. III met een 4-4 uitslag vanwege een zege op het 
derde bord ten koste van D‟Amateurs een ronde verder komen. 

 
De verwachtingen van ons juniorenteam 
waren uiteraard hoog. 
Na een gezellig onderonsje tegen 
J.E.E.P. A (4-4) dreigde H.D.R. A de 
lachende derde te worden. 
In de tweede ronde waren onze jongens 
echter goed uitgeslapen en werd H.D.R 
met een 6-2 nederlaag naar huis 
gestuurd. Door de laatste wedstrijd 
tegen Info Engineering A met 5-3 te 

winnen kan D‟Amateurs blijvend terug kijken naar de wisselbeker voor de Brabantcup juniorenklasse. 
Het team werd voor de derde keer op rij kampioen. 

D'Amateurs kampioen  3-2-1-0-5 15-9 
 
Halve finale Nederlands kampioenschap clubviertallen in Sint-Michielsgestel 
Voor de tweede keer mocht D‟Amateurs halve finale wedstrijden organiseren voor het Nederlands 
kampioenschap voor aspiranten en junioren. 

 
 
Voor deze gelegenheid 
is op 12 september een 
zaal in de sporthal 
gehuurd.  
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Ons juniorenteam had zich weliswaar geplaatst voor de halve finalewedstrijden van de 
Nederlandse kampioenschappen, maar kon daar geen potten breken. 
Willem-Peter Berkelmans speelde drie keer remise. 
René Lammers en Antoine van Zandvoort kregen dat elk één keer voor elkaar. 
 

Harwi toernooi 

Op 19 december nam een afvaardiging van onze club deel aan het Harwi toernooi in Bakel. 

Dat de bezetting van het toernooi voor ons aan de sterke kant was bleek uit de resultaten. 

Ons negental moest genoegen nemen met 4 punten en behaalde daarmee een 8
e
 plaats. 

 

Toernooi in Oisterwijk 

Het 2
e
 viertal van onze jeugd speelde een zeer verdienstelijk toernooi in Oisterwijk. 

Er werd een eervolle tweede plaats behaald achter het sterke team uit Wamel. 

 

Jo Hobbelentoernooi 

Op 31 januari heeft een juniorenviertal onder het motto “meedoen is belangrijker dan winnen” 

deelgenomen aan het Jo Hobbelentoernooi in Vught. Er werd drie keer met 3-5 verloren. 

Het tekent de sportiviteit van onze jongens en de saamhorigheid dat ze iemand lieten meespelen die 

vanwege een handicap voor de bondscompetitie niet kan spelen. 

 

Open Bossche jeugdkampioenschap 

Enkele jeugdspelers hebben deelgenomen aan het open kampioenschap van „s-Hertogenbosch. 

Ze eindigden in de middenmoot. 

 

Open Vughts jeugdkampioenschap 

Ook hebben enkele jeugdspelers deelgenomen aan het open kampioenschap van Vught. 

Willem-Peter Berkelmans en Antoine van Zandvoort toonden zich de beste Gestelse spelers maar 

konden niet verhinderen dat Kees Thijssen uit Heusden met de eer ging strijken. 

 

Open Rosmalens kampioenschap 

Ad Boeren, Albert v/d Dungen en Jan v/d Westelaken namen deel aan de open Rosmalense 

kampioenschappen. Ad en Albert speelden in de eerste klasse en Jan in de hoofdklasse. 

Ad Boeren werd kampioen van de eerste klasse met een score van 10 punten uit 7 wedstrijden. 

Albert werd 10
e
 met 6 punten. Jan v/d Westelaken werd 7

e
 in de hoofdklasse met 4 punten. 

 
 

Mutaties 

Jan v/d Westelaken nam vanaf het seizoen 1987-1988 het penningmeesterschap over 

van Jan Vermeulen.  

Hans van Eijndhoven werd aangesteld om de publiciteit van D‟Amateurs te verzorgen. 

Albert v/d Dungen stopte als materiaalbeheerder. De uitleen werd voortaan via Wim van Kasteren 

geregeld. Ad Rovers zorgde vanaf dat moment voor het onderhoud van de klokken. 

 

Wim van Kasteren besloot vanwege een drukker gezinsleven en wijzigingen in de werksfeer om na dit 

seizoen te stoppen met de begeleiding van het schooldammen. 

 

Rien en Marijke van den Bosch gingen De Drie Zwaantjes verlaten. Daarom heeft D‟Amateurs 

uitgekeken naar een nieuw onderkomen. 

Dat is gevonden bij Hans en Lia van Pinxten in café “t Stuupke. 

Voor D‟Amateurs betekende dit een wijziging van de clubavond van de dinsdag naar de donderdag. 

In eerste instantie wilde D‟Amateurs het seizoen afmaken bij De Drie Zwaantjes. Later bleek dat we al 

vanaf 1 juni een ander onderkomen nodig hadden. De soepele overgang die we bij ‟t Stuupke 

ondervonden werd daarom zeer op prijs gesteld. 

 

Het aantal jeugdleden is fors afgenomen. Voor de nog overblijvende jeugd is een situatie ontstaan die 

niet meer interessant genoeg is. Na overleg is daarom besloten om over te gaan tot een samenwerking 

met J.E.E.P. uit Vught in een poging om de nog zittende jeugdleden te behouden. Er komt een 

gezamenlijke onderlinge competitie. Ook de bondsteams zullen bestaan uit een mix van leden van beide 

verenigingen. Onze jeugdleden blijven lid van D‟Amateurs, worden via D‟Amateurs lid van J.E.E.P. en 

worden KNDB lid voor J.E.E.P. uit Vught. 
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Overige activiteiten 
Alex Mathijsen uit Schijndel verzorgde op ons verzoek een simultaan. 
 
Door het bezoeken van diverse recepties heeft D‟Amateurs blijk gegeven van haar belangstelling voor 
andere Gestelse verenigingen. 
 

D‟Amateurs heeft gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid 
voor verenigingen om zich in De 
Huif te presenteren aan de 
Gestelse bevolking. Daarbij bleek 
dat veel mensen op zo‟n dag toch 
voornamelijk komen om de 
vereniging te bezoeken waar ze 
al een bepaalde binding mee 

hebben. Hans van Eijndhoven had de leiding over onze informatiestand. 
 
    

 
 
D‟Amateurs heeft wegens geringe belangstelling besloten om te stoppen met de jaarlijkse 
dammeeting. Om toch in de belangstelling van de Gestelse bevolking te komen, is er op 17 april een 
fancy fair georganiseerd. Damvriend Ad Looijkens uit Oisterwijk heeft D‟Amateurs bijgestaan met de 
coördinatie van dit gebeuren. Met attracties als rad van Avontuur, gewicht varken raden, aquarium 
met geld, pijltjes gooien, ringenspel, flipperkast, sjoelen, aquarium met vissen, winkelwagentje, 
enveloppenstand en een loterijstand hoopte D‟Amateurs voor iedereen wat te bieden te hebben. 
Daarnaast konden de tekeningen worden ingeleverd bij de informatiestand. Liefhebbers hadden de 
gehele dag de gelegenheid voor een doorlopende simultaan die beurtelings werd verzorgd door 
Willem-Peter Berkelmans, Antoine van Zandvoort, Carlo Kapteijns en Rob Pijnenburg. De fancy fair 
bleek vooral een succes voor de eigen leden. De belangstelling van buitenstaanders was ook voor dit 
evenement gering te noemen. 
Het financieel resultaat was in belangrijke mate te danken aan de eigen leden met hun aanhang. 
Ook is D‟Amateurs veel dank verschuldigd aan Jos v/d Oetelaar die met de presentatie van het 
geheel niet onderdeed voor bekende tv-presentatoren.  
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Partij-analyse Ton Sijbrands - John Wilsens 
 
Blindsimultaan, gespeeld op 4 en 5 oktober 2007 
 
01 31-27 17-21  09 37-31 26x37  17 25x14 09x20  25 42x31 05-10 
02 33-28 11-17  10 42x31 07-12  18 44-40 20-25     
03 39-33 18-23  11 47-42 23-29  19 40-34 29x40     
04 44-39 06-11  12 34x23 18x29  20 35x44 24-30     
05 50-44 01-06  13 33x24 20x29  21 45-40 04-09     
06 34-30 21-26  14 41-37 19-24  22 28-23 10-14     
07 30-25 17-21  15 39-33 21-26  23 32-28 12-17     
08 40-34 12-18  16 43-39 14-20  24 37-32 26x37     

 

 
Stand na 25

e
 zet 

 
 

Stand na 40
e
 zet 

 
 

 

 
 
Stand na 46

e
 zet van wit 

 
[ Zwart mist kans op remise na 
>46...09-14 47.23-18 13x22  
48.28x17 14-19 49.43-38 08-13 
50.37-32 19-23 51.32-27 13-19  
52.27-21 19-24 53.40-35 24-29  
54.35x24 29x40 55.24-19 23x14 
56.21-16 25-30] 
 

 
Stand na 47

e
 zet van wit 

 
 

[ W+ ook na 
>47...09-14 48.37-31 30-35 

49.34-29 35x44 50.39x50 13-19 
51.33-28 08-13 52.50-44 ] 

 
 
 
 

 
 
John Wilsens gaf op, maar Flits vindt geen winstvariant na 
25-30 55.50-44 20-25 56.43-39 14-20 
57.27-21 20-24 58.29x20 25x14 
59.21-16 13-19 60.22-18 19x28 
61.18x07 08-12 62.07x18  

26 46-41 14-20  31 31-27 08-13  36 18-12 11-17 
27 41-37 10-14  32 36-31 21-26  37 12x21 26x17 
28 40-34 30-35  33 22-18 13x22  38 27-22 02-08 
29 48-43 13-19  34 27x18 03-08  39 22x11 06x17 
30 27-22 17-21  35 31-27 08-13  40 32-27 20-24 

41 27-22 24-29  43 22x11 16x07  45 44-40 35x44 
42 33x24 19x30  44 38-33 14-20  46 49x40 07-12? 

47 28-22 30-35 

48 37-32 35x44  51 23x14 20x09  54 34-29 
49 39x50 09-14  52 28-23 09-14    
50 33-28 14-19  53 32-27 15-20    
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Seizoen 1988-1989 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
 
 
 
 
 
Onderlinge competitie 
De onderlinge competitie werd 
gewonnen door 
Mari v/d Oetelaar. 
 
Gedetailleerde uitslagen zijn niet 
bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De onderlinge competitie is niet volgens ieders wens verlopen. Tijdens de ledenvergadering van 30 
maart werden de onderstaande zaken opgemerkt: 
Er moet een totaal jaarprogramma worden gemaakt - Inhalen moet sneller gebeuren 
Genomen maatregelen zijn te laat ingegaan - Spelers liggen te lang stil – komt sfeer niet ten goede 
Spelers hebben teveel achterstand - Vanwege een enkele competitie is de strijd minimaal 
De voorzitter stelde terecht dat vrijwel alle leden fouten hebben gemaakt. Er zijn maar weinig spelers 
die nooit afwezig waren. Hij verzocht eenieder om eerst naar zichzelf te kijken en te verbeteren wat 
nodig zou zijn. De vereniging zou daarmee al een eind op weg zijn naar een oplossing. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bekerwedstrijden 
De bekercompetitie is volgens het Zwitsers 
systeem gespeeld. 
Antoon Lammers werd verrassend 
kampioen met een puntje voorsprong op 
Ad Rovers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Naam gesp. gew rem verl punten SB 

1 Mari v/d Oetelaar 16 13 1 2 27 
 2 Henk Schuurmans 16 9 6 1 24 
 3 Ad Rovers 16 8 5 3 21 305 

4 Jan v/d Westelaken 16 9 3 4 21 264 

5 Hans van Eijndhoven 16 9 1 6 19 291 

6 Rob Pijnenburg 16 7 5 4 19 263 

7 Wim van Kasteren 16 7 4 5 18 
 8 Giel de Hommel 16 7 3 6 17 
 9 Lambert van Vught 16 5 6 5 16 
 10 Willie Berkelmans 16 6 3 7 15 
 11 Theo v/d Linde 16 4 5 7 13 187 

12 Ad Boeren 16 4 5 7 13 175 

13 Albert v/d Dungen 16 4 4 8 12 155 

14 Antoon Lammers 16 4 4 8 12 149 

15 Willem v/d Oetelaar 16 1 8 7 10 
 16 Ronald Mauriks 16 2 5 9 9 
 17 Gerard Baltussen 16 0 6 10 6 
 

 
Naam gesp. gew rem verl punten 

1 Antoon Lammers 6 4 2 0 10 

2 Ad Rovers 6 3 3 0 9 

3 Jan v/d Westelaken 6 2 4 0 8 

4 Willem v/d Oetelaar 6 3 2 1 8 

5 Giel de Hommel 6 3 2 1 8 

6 Rob Pijnenburg 6 3 1 2 7 

7 Mari v/d Oetelaar 6 2 3 1 7 

8 Ad Boeren 6 3 1 2 7 

9 Lambert van Vught 6 2 2 2 6 

10 Albert v/d Dungen 6 2 1 3 5 

11 Ronald Mauriks 6 2 1 3 5 

12 
Hans van 
Eijndhoven 6 2 1 3 5 

13 Giel v/d Oetelaar 6 1 3 2 5 

14 Henk Schuurmans 6 1 2 3 4 

15 Gerard Baltussen 6 1 2 3 4 

16 Willie Berkelmans 6 0 4 2 4 

17 Theo v/d Linde 6 1 2 3 4 

18 Cor v/d Westelaken 6 0 2 4 2 
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Jeugdcompetitie 
Onze jeugdleden speelden hun competitie samen met de jeugdleden van JEEP uit Vught. 
Antoine van Zandvoort behaalde de tweede plaats. 
Daarmee is hij automatisch de jeugdkampioen van D‟Amateurs. 
René Lammers werd derde. Er is één uitslag niet bekend. 
Daarom is niet duidelijk hoe Hans v/d Linde en Johnny v/d Leest zijn geëindigd. 
 

 
 
 
Kerstdamtoernooi 
Het kerstdamtoernooi werd met 22 deelnemers gespeeld. Er werd gestart met vier groepen. 
Na drie wedstrijden volgde een herindeling. Ad Rovers werd kampioen. 
 
Groep A                 

 
Groep B                 

Hans v/d Linde ᴥ 2 1 
  

0 4 4e 

 
Ad Rovers ᴥ 2 2 

  
2 6 1e 

Antoon Lammers 0 ᴥ 
  

0 2 2 5e 

 
Giel v/d Oetelaar 0 ᴥ 

  
1 0 1 6e 

Cor v/d Westelaken 1 
 

ᴥ 0 1 
 

2 6e 

 
Antoine van Zandvoort 0 

 
ᴥ 2 2 

 
4 2e 

Willem-Peter Berkelmans   
2 ᴥ 1 0 3 3e 

 
Ad Boeren   

0 ᴥ 0 1 1 5e 

Rob Pijnenburg  
2 1 1 ᴥ 

 
4 1e 

 
Gerard Baltussen  

1 0 2 ᴥ 
 

3 4e 

Willem v/d Oetelaar 2 0   2   ᴥ 4 2e 

 
Albert v/d Dungen 0 2   1   ᴥ 3 3e 

 
        

  
        

Groep C                 

 
Groep D                 

Jan v/d Westelaken ᴥ 2 2 
  

2 6 1e 

 
Hans van Eijndhoven ᴥ 0 2 

  
2 4 2e 

Hans van Pinxten 0 ᴥ 
  

0 2 2 4e 

 
René Lammers 2 ᴥ 

  
0 2 4 3e 

Johnny v/d Leest 0 
 

ᴥ 0 1 
 

1 5e 

 
Giel de Hommel 0 

 
ᴥ 1 2 

 
3 4e 

Ronald Mauriks   
2 ᴥ 0 2 4 3e 

 
Henk Schuurmans   

1 ᴥ 2 2 5 1e 

Alouis v/d Oetelaar   2 1 2 ᴥ   5 2e 

 
Theo v/d Linde   2 0 0 ᴥ   2 5e 

 
        

  
        

Finalegroep 1                 

 
Finalegroep 2                 

Ad Rovers ᴥ 1 1 2 
  

4 1e 

 
Antoine van Zandvoort ᴥ 1 2 2 

  
5 5e 

Jan v/d Westelaken 1 ᴥ 2 0 
  

3 3e 

 
Hans van Eijndhoven 1 ᴥ 2 2 

  
5 6e 

Henk Schuurmans 1 0 ᴥ 0 
  

1 4e 

 
Willem v/d Oetelaar 0 0 ᴥ 2 

  
2 7e 

Rob Pijnenburg 0 2 2 ᴥ     4 2e 

 
Alouis v/d Oetelaar 0 0 0 ᴥ     0 8e 

 
        

  
        

Finalegroep 3                 

 
Finalegroep 4                 

Willem-Peter Berkelmans ᴥ 1 2 1 
  

4 9e 

 
Gerard Baltussen ᴥ 2 1 2 

  
5 13e 

Ronald Mauriks 1 ᴥ 1 2 
  

4 10e 

 
Giel de Hommel 0 ᴥ 0 0 

  
0 16e 

René Lammers 0 1 ᴥ 0 
  

1 12e 

 
Johnny v/d Leest 1 2 ᴥ 1 

  
4 14e 

Albert v/d Dungen 1 0 2 ᴥ     2 11e 

 
Hans v/d Linde 0 2 1 ᴥ     3 15e 

 
        

  
        

Finalegroep 5                 

 
Finalegroep 6                 

Antoon Lammers ᴥ 2 2 
   

4 17e 

 
Cor v/d Westelaken ᴥ 2 0 

   
2 21e 

Hans van Pinxten 0 ᴥ 0 
   

0 19e 

 
Giel v/d Oetelaar 0 ᴥ 0 

   
0 22e 

Theo v/d Linde 0 2 ᴥ       2 18e 

 
Ad Boeren 2 2 ᴥ       4 20e 
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Externe wedstrijden 
D‟Amateurs heeft dit seizoen met een negental gespeeld in de eerste klasse en met een viertal in de 
derde klasse. Via JEEP hebben de jeugdleden in de junioren en aspirantenklasse gespeeld. 

 
 
In de eerste klasse waren de teams nagenoeg gelijkwaardig aan onze opstelling. Veel uitslagen 
eindigden met een klein verschil. D‟Amateurs werd slechts 5

e
, maar had slechts één wedstrijdpunt 

minder dan DC Venlo dat 2
e
 werd. 

Jan v/d Westelaken werd met 12 punten en 86% topscorer van de totale provinciale competitie. 
 

 
 
Na een goede start kreeg het team van Hans van Eijndhoven in de derde ronde een harde tik te 
verduren. Er werd met maar liefst 1-7 verloren van ‟t Veldje uit Boekel. Toch maakten de teamleden 
hun boute uitspraak: “we worden kampioen” meer dan waar. Na het kampioenschap van de derde 
klasse B werd ook de nacompetitie winnend afgesloten. 
Daarmee werd ons 2

e
 team algemeen kampioen van Noord-Brabant. 



104 
 

 
 
Bondscompetitie jeugd 
Willem-Peter Berkelmans, Antoine van Zandvoort en René Lammers speelden mee in het 
juniorenteam van JEEP. Antoine maakte duidelijk dat niet alleen grote verenigingen met goede 
invallers op de proppen kunnen komen. Hij werd als invaller toch topscorer van het team. 
De grote verwachtingen zijn niet helemaal uitgekomen. Oorzaak was dat er een 4

e
 dammer op 

topniveau ontbrak. De eerste drie borden deden niet onder voor het kampioensteam in deze klasse. 

  
 

                
 
Johnny v/d Leest en Hans v/d Linde speelden in het aspirantenteam van JEEP. Aan hun score is te 
zien dat het niet aan de jeugdleden van D‟Amateurs heeft gelegen dat het team geen kampioen is 
geworden. 
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Landelijke wedstrijden 

Het juniorenteam van JEEP damde ook nog landelijk. 

Willem-Peter Berkelmans deed niet onder voor Mariëlle van Kuyk. 

Hij behaalde 3 punten uit 2 partijen in de halve finale en 9 punten uit 6 partijen in de finalewedstrijden. 

Antoine van Zandvoort haalde een 50% score tijdens de halve finale. Tijdens de finalewedstrijden trof hij 

het blijkbaar niet met zijn tegenstanders. Hij behaalde daarin slechts 3 punten uit 7 partijen. 

Het team behaalde een 8
e
 plaats. 7-0-3-4-3 23-33 

 

 
 

Jo Hobbelentoernooi 

Op 29 januari organiseerde JEEP het Jo Hobbelentoernooi. 

De junioren behaalden een 2
e
 plaats. De aspiranten werden 5

e
. 

 

Nederlaagtoernooi DC Oisterwijk 

Op 6 juni speelde onze vereniging tegen DC Oisterwijk, dat een nederlaagtoernooi had georganiseerd. 

Gezien de reeds behaalde resultaten werd het meer als een oefenwedstrijd beschouwd. Het bleek een 

kans om ons oud-lid Theo v/d Westelaken nog eens te laten spelen. 

Groot was de verrassing dat we met een 16-4 overwinning de gedeelde tweede plaats behaalden. 

Dat we niet konden tippen aan het oppermachtige BDV uit Boxtel was vooraf bekend. 

BDV behaalde de maximale overwinning. 

 

Provinciale persoonlijke wedstrijden 

Willem-Peter Berkelmans behaalde in de finalepoule voor het Brabants kampioenschap een 5e plaats. 

Zijn score was 5-0-2-3-2. 

 

Open Rosmalens kampioenschap 

Ad Boeren, Albert v/d Dungen en Jan v/d Westelaken vertegenwoordigen D‟Amateurs tijdens de open 

Rosmalense kampioenschappen. Ze spelen alle in de hoofdklasse. Jan behaalde uit de eerste vier 

partijen een score van 6 punten. Verdere uitslagen zijn niet bekend. 

 

 
Mutaties 

Wim van Kasteren stopt met ingang van seizoen 1989-1990 met zijn zondagse jeugdactiviteiten. 
Zijn gezinssituatie en zijn werksituatie met waakdiensten en ondernemingsraadactiviteiten kan hij niet 
langer combineren met de jeugdactiviteiten. Wel wil hij aanspreekpunt blijven voor de huidige 
jeugdleden. 
 
Jan Vermeulen stopt als bestuurslid. Rob Pijnenburg wordt zijn opvolger. 
 
 

Overige activiteiten 
Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft D‟Amateurs haar jaarvergadering buiten gehouden. 

 
 
Seizoenafsluiting 
D‟Amateurs heeft de seizoenafsluiting in twee gedeelten 
gesplitst. 
Op 1 juli is ‟s-middags een bezoek gebracht aan het 
vestingstadje Heusden waar de dammers en partners 
hebben genoten van de rondvaart. 
Aansluitend is ‟s-avonds is in het clublokaal een 
gourmetavond gehouden. 
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Seizoen 1989-1990 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
De complete verslaglegging van de interne competitie is dit seizoen een boekwerkje op zich. Om die 
reden is het niet volledig opgenomen in dit naslagwerk. 
Albert v/d Dungen had een boeiend doch moeilijk systeem bedacht dat hij samen met Wim van 
Kasteren heeft uitgewerkt. Gedurende het seizoen bleek dat er nog wat aanpassingen nodig waren. 
Tocht bracht het systeem veel meer strijd dan een enkele competitie. 
 
Er is gestart in vier groepen. De groepen met vier personen speelden drie keer tegen elkaar. De 
groepen met 5 of 6 personen speelden twee keer tegen elkaar. De bovenste twee geplaatsten van 
elke groep schoven door naar de twee halve finalegroepen die ook uit vier personen bestonden. 
Daarin speelden ze twee keer tegen elkaar. De overige deelnemers werden ook ingedeeld in twee 
groepen. De bovenste twee van de halve finalegroepen kregen het recht om in de bondscompetitie te 
spelen. Ook mochten ze in de finalegroep gaan uitmaken wie de kampioen zou worden. De als 3

e
 

geplaatsten uit de halve finalegroepen en de winnaars van de beide andere groepen speelden voor 
het recht om uit te komen in de bondscompetitie. Er waren twee plaatsen beschikbaar. Ook waren er 
nog bondsplaatsen beschikbaar via een soort nacompetitie. Daarin moest men groepswinnaar worden 
om recht te hebben op een plaats. De negentien deelnemers hebben samen in zestien verschillende 
poules gespeeld! Dit record heeft D‟Amateurs nooit meer weten te verbeteren. Maar het bleef tot de 
laatste wedstrijd spannend. 
 
Henk Schuurmans won de finalepoule en werd kampioen.    

 AR GH HS WK AR GH HS WK punten 

Ad Rovers ᴥ 1 1 1 ᴥ 2 0 1 6 

Giel de Hommel 1 ᴥ 1 0 1 ᴥ 1 0 4 

Henk Schuurmans 1 1 ᴥ 2 2 1 ᴥ 2 9 

Wim van Kasteren 1 2 0 ᴥ 0 2 0 ᴥ 5 

 
De bekerwedstrijden zijn, uitgezonderd de eerste ronde, als afvalsysteem gespeeld. 
Er is gestart met 22 deelnemers, waarvan 16 spelers zich zouden plaatsen in de tweede ronde. 
Vijftien spelers klasseerden zich direct door niet te verliezen. 
De verliezers hebben via onderlinge sneldampartijen de laatst beschikbare plaats bepaald. 
Zeer bijzonder was het dat degenen met de meeste wedstrijden als kampioen uit de bus kwam. 
Antoine van Zandvoort won de drie sneldampartijen om zich te plaatsen in de tweede ronde. Hij 
forceerde de kwartfinale door de beslissende sneldampartij te winnen. In de halve finale herhaalde hij 
dat kunststukje nog eens. Ook de finale tegen Henk Schuurmans speelde hij gelijk. Om daarna het 
kampioenschap naar zich toe te trekken middels de beslissende sneldampartij. 
D‟Amateurs kreeg in Antoine van Zandvoort een bekerkampioen die in de eerste ronde uitgeschakeld 
leek te zijn maar zich via sneldampartijen steeds weer naar de titel heeft geknokt.  
 
 

Externe wedstrijden 
Dit seizoen heeft D‟Amateurs met een negental gespeeld in de 1

e
 klasse en via het 

samenwerkingsverband met JEEP in de juniorenklasse. 
 
Bondscompetitie jeugd 

 
 

 

In de juniorenklasse konden we geen potten breken. 

 

Er moest genoegen worden genomen met een vierde 

plaats. 
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Bondscompetitie senioren 

 
De tegenstanders in de eerste klasse kwamen dit seizoen voornamelijk uit West Brabant. 
Na vier nederlagen, een winstpartij en een gelijkspel zorgde het team toch nog voor een verrassing. 
In de zevende ronde werd het gedoodverfde kampioensteam van Excelsior tijdens de uitwedstrijd 
verslagen. De achtste ronde werd vanwege de stormen uitgesteld. De inhaalwedstrijd werd later dik 
gewonnen. Samen met het gelijke spel in de 13

e
 ronde was dit precies voldoende om de degradatie te 

voorkomen. Blijkbaar moest D‟Amateurs het van “Het Gemonds zetje” hebben. 
Ad Rovers en Theo v/d Linde behaalden elk maar liefst 11 punten. 

 

Oefenwedstrijd D’Amateurs – Het Goede Zetje 

Als entourage voor de bekerfinale heeft D‟Amateurs een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen de 

pas opgerichte vereniging Het Goede Zetje. Al met al werd het een geslaagde avond waarbij de uitslag 

van minder belang was. D‟Amateurs behaalde een 15-3 overwinning. 

 

Open Rosmalens kampioenschap 

Ad Boeren, Albert v/d Dungen en Jan v/d Westelaken hebben D‟Amateurs vertegenwoordigd tijdens de 

open Rosmalense damkampioenschappen. 

Jan v/d Westelaken behaalde in de hoofdklasse de 5
e
 plaats met 6 punten uit 7 wedstrijden. Ad Boeren 

werd er hekkensluiter. Toch behaalde ook hij nog 4 punten. Albert v/d Dungen behaalde in de eerste 

klasse de 9
e
 plaats met 5 punten. 

Jan v/d Westelaken speelde remise in de afsluitende simultaanwedstrijd door kampioen B. v/d Donk. 

 

 
Mutaties 

Jammer genoeg hebben Thijs Reurings en Harrie v/d Loo besloten om niet langer met D‟Amateurs in 

zee te willen. Gezien de tijd dat ze lid zijn geweest heeft D‟Amateurs deze boodschap met gemengde 

gevoelens ontvangen. 

Hun beslissing is gerespecteerd maar werd door de overige leden niet onderschreven. 

 

 
Overige activiteiten 

Vanwege het 20-jarig bestaan is het kerstdamtoernooi gebruikt als contactmogelijkheid met de oud-

leden. Jammer genoeg was er wel voldoende belangstelling, maar hebben we er niet direct nieuwe 

leden aan overgehouden. 
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Viering 20-jarig bestaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toernooi oud-leden 
 
Als onderdeel van de viering voor 
het 20-jarig bestaan heeft 
D‟Amateurs op 28 december 1989 
een toernooi georganiseerd voor 
haar oud-leden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ex-voorzitter Hermus Verhoeven bewees zijn kunnen nog eens door Theo v/d Westelaken in de finale te 

verslaan. Hermus werd daardoor toernooikampioen. Rik Berkelmans werd goede derde. 
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Uitstapje 
D‟Amateurs is niet alleen de grens van het twintig jarig bestaan gepasseerd. 
Letterlijk gezien nam D‟Amateurs nog een andere grens en wel de grens tussen Nederland en België. 
Vanwege ons jubileum heeft de feestcommissie een reis geboekt naar het mooie stadje Brugge. 
 
                
Uiteraard kon D‟Amateurs het niet maken om niet in Sint-Michiel op bezoek te gaan. In het 
Boudewijnpark was de Heirmanklok, een "astronomisch uurwerk" voor ons de grootste attractie. 
De ontwerper en bezieler ervan was Edgar Heirman, horlogemaker uit Moerbeke. 
Hij werkte zes maanden aan dit enorm uurwerk van acht meter breed en vijf meter hoog, dat met 
tientallen wijzerplaatjes en bewegende tafereeltjes zo'n beetje de ganse schepping in graden, 
minuten, uren en seconden uitbeeldt. 
De klok zou 64.000 onderdelen bevatten en komt elk half uur tot leven.  

 
 
 
 
Tientallen 
ambachtslieden 
beginnen met maaien, 
zaaien, smeden, 
hameren, weven, 
looien, naaien, 
timmeren, vlechten, 
schilderen, bakken, 
spinnen en snijden. 
 
 
 

Panelen met wijzerplaten veranderen in bewegende engelentaferelen en in het midden verschijnt, 
in wit kant, zelfs de maagd Maria! 
 
Uiteraard hebben onze leden en hun aanhang de klok aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. 
Opmerkelijk is dat na het bezoek van D’Amateurs, de klok in 2008 is verhuisd naar Kasteel Roos in 
Waasmunster en toen uit maar liefst 90.000 onderdelen bleek te bestaan. 
Zouden onze dammers af een toe een schijfje hebben laten vallen? 

 
 
 
 
 
D‟Amateurs heeft zich tijdens dit eerste grensoverschrijdend uitstapje goed 
vermaakt. De meeste terrasjes in Brugge werden met een positief keurmerk 
achtergelaten. 
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Seizoen 1990-1991 
 
Tweemaal dit seizoen bereikte ons het nieuws dat één van onze damvrienden was overleden. Dit 
heeft zeer zeker een stempel gedrukt op het damseizoen 1990/1991. 
 
 

Overlijden Hermus Verhoeven 
Hoewel Hermus Verhoeven geen lid meer was van D‟Amateurs is zijn overlijden op 27 januari 1991 
toch als een bom ingeslagen. 
Nog steeds hadden een aantal leden nog sterke contacten met hem. 
De damwereld verloor in Hermus een markant speler. 
D‟Amateurs raakte een van zijn wortels kwijt. 
Hermus Verhoeven was medeoprichter van onze vereniging. Ook vervulde hij het voorzitterschap, op 
zijn eigen manier, vanaf de start op 8 januari 1970 tot 10 augustus 1978. Toen vond hij dat een ander 
dit baantje maar over moest nemen. 
Ook op damgebied stond Hermus zijn mannetje. Hij wist vier maal het bekerkampioenschap op zijn 
naam te schrijven. Mede aan zijn populariteit was het te wijten dat ook toen Jo Hobbelen het 
bekerkampioenschap behaalde, de beker toch aan Hermus werd uitgereikt. 
Veel leden vonden het jammer maar begrijpelijk dat hij onze vereniging verliet om in zijn woonplaats 
Eindhoven lid te worden van DC Mensfort. Menigmaal hebben we hem echter nog mogen begroeten 
als trouwe supporter. 
In 1989 won Hermus ons jubileum-kersttoernooi, dat door D‟Amateurs voor haar ex-leden werd 
georganiseerd. 
Een afvaardiging van onze vereniging heeft Hermus naar zijn laatste rustplaats begeleid. 
 
 

Overlijden Jan Vermeulen 
Jan Vermeulen was lid vanaf 4 oktober 1973. Hij hield er niet van om op de voorgrond te treden, maar 
was wel de man achter de schermen die zorgde dat er in 1980 een jeugdafdeling van de grond kwam. 
In 1981 ging Jan zich actief bezig houden met de jeugd. Mede door zijn toedoen wist onze jeugd zich 
te profileren en door te dringen tot landelijke wedstrijden. 
Ook was Jan jaren achtereen de man die onze vereniging landelijke bekendheid gaf. 
Door zijn aandringen mocht D‟Amateurs enkele jaren achtereen landelijke wedstrijden voor de jeugd 
organiseren. Jan verklaarde richting KNDB dat D'Amateurs dit beter kon, dan enkele door anderen 
georganiseerde evenementen, en wist dat ook waar te maken. 
Bestuurlijk heeft Jan de functie van secretaris verricht van 1 mei 1983 tot 10 juni 1986. 
Penningmeester was Jan van 10 juni 1986 tot 27 juli 1987. 
Ook nadien heeft Jan nog diverse malen hand- en spandiensten verricht voor het bestuur, waarbij hij 
als het even kon op de achtergrond bleef. 
Tijdens de jaarvergadering op 23 mei 1991 werd een minuut stilte gehouden voor Hermus Verhoeven. 
Groot was dan ook de verslagenheid toen achteraf bleek dat juist op die dag Jan Vermeulen 
plotseling was overleden. 
Op 28 mei heeft een afvaardiging van onze vereniging Jan begeleid naar zijn laatste rustplaats. 
 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Bekerwedstrijden 
De bekerwedstrijden zijn, met uitzondering van de eerste ronde weer als afvalsysteem gespeeld. Van 
de 23 spelers klasseerden zich er direct 14 voor de tweede ronde. Jan v/d Westelaken en Antoine van 
Zandvoort plaatsten zich alsnog via sneldammen. Evenals vorig seizoen wist Antoine middels 
remisepartijen, gevolgd door een sneldampartij, de finale te bereiken. Zijn tegenstander was 
gewaarschuwd en liet het niet op sneldammen aankomen. 
Rob Pijnenburg wist de beker op overtuigende wijze te winnen. 
 
Onderlinge competitie 
Dit seizoen is een enkele competitie gespeeld. Een aantal leden wilden het seizoen niet al te laat te 
laten eindigen. De competitieleider heeft hieraan kunnen voldoen. Daarvoor was het noodzakelijk dat 
bondspelers soms twee wedstrijden per week moesten dammen en dat wedstrijden die gepland 
stonden op het eind van de competitie eerder gespeeld moesten worden. 
Gerard Baltussen heeft vanwege zijn ziekte slechts 4 wedstrijden mee kunnen spelen. Deze zijn 
reglementair als niet gespeeld beschouwd. 
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De competitie is tot aan 
de voorlaatste ronde 
zeer spannend 
verlopen. 
 
Lange tijd heeft Willem-
Peter Berkelmans 
bovenaan gestaan. 
Hij wist zonder ook 
maar één partij te 
verliezen de competitie 
af te sluiten. 
 
Tegen het eind van de 
competitie kwam Ad 
Rovers echter langszij 
en wist in de slotfase 
van de strijd toch weer 
zijn kunnen te bewijzen. 
 
Ook Ad eindigde de 
competitie zonder ook 
maar één verliespartij 
en werd kampioen met 
een score van 28 
punten uit 18 partijen. 
 
Het was voor het eerst 
sinds het seizoen 
1982/1983 dat Ad het 
kampioenschap wist te 
behalen. 
 
 

 
 
 
Kerstdamtoernooi 
Dit seizoen namen 15 spelers deel aan 
het kerstdamtoernooi. 
 
Om niet een te druk programma te 
hebben is wederom besloten om 6 rondes 
te laten spelen. 
 
Er is uitgegaan van een enkele competitie 
van 15 personen. Daaruit zijn 6 rondes 
geloot die gespeeld dienden te worden. 
Spelers die vrijgeloot zijn hebben 2 punten 
extra gekregen. 
 
Henk Schuurmans wist het toernooi op 
zijn naam te schrijven met een score van 
11 punten. 
 
Ad Boeren, Theo v/d Linde en Rob 
Pijnenburg volgden hem op de hielen met 
een score van 10 punten. 
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Externe wedstrijden 
D‟Amateurs heeft deelgenomen aan de provinciale competitie in de 1e klasse A, de 3e klasse en via 
Jeep aan de juniorenklasse. 
 
Bondscompetitie senioren 

 
Evenals vorig seizoen kwamen de tegenstanders voornamelijk uit West Brabant. De start was beter 
dan de vorige keer. Halverwege de competitie werd zelfs een 2e plaats bereikt. De kentering kwam in 
het tweede gedeelte. Er werd verloren van De Variant en Excelsior. Tegen PSV werd gelijkgespeeld. 
Nadat in de negende ronde van DVO/Beins werd gewonnen stond de klassering al vast. Het laatste 
gelijkspel tegen De Schijf was dan ook meer een formaliteit. D'Amateurs eindigde met de positieve 
score van 12 punten uit 10 wedstrijden op een verdienstelijke 3e plaats. 
 
 

 
Ons 2e team heeft in de 3e klasse weer eens bewezen dat gedurfde uitspraken waargemaakt kunnen 
worden. Nadat in de 2e ronde verloren werd van rivaal D.O.G. uit Uden wist het team zich via 5 
achtereenvolgende overwinningen naar de kop van het klassement te werken. De overwinningsroes 
werd in de 8e ronde weer de kop ingedrukt doordat weer van D.O.G. werd verloren. 
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D.O.G. stond één bordpunt voor. Door in de laatste 2 ronden een resultaat van 15 bordpunten bij 
elkaar te sprokkelen, wist D'Amateurs 2 precies gelijk te komen met D.O.G. zodat een 
beslissingswedstrijd moest uitmaken wie zich kampioen mocht noemen. 
Tot ieders verrassing wist D'Amateurs deze keer zeer overtuigend met een 6-2 overwinning het 
kampioenschap naar zich toe te halen. 
Het gros van de wedstrijden werd gespeeld door Theo v/d Westelaken, Hans van Eijndhoven, Ad 
Boeren en Ronald Mauriks. Antoine van Zandvoort speelde twee keer mee als invaller. 
Gerard Baltussen moest vanwege zijn ziekte al na de eerste ronde afhaken. 
 
Bondscompetitie jeugd 
Het samenwerkingsverband met Jeep kon dit seizoen niet verder komen dan een 5e plaats. 
 

 
 

  
 

 
Open Rosmalens kampioenschap 
Weer hebben een aantal van onze leden D'Amateurs vertegenwoordigd tijdens de open Rosmalense 
damkampioenschappen. 
In de hoofdklasse behaalde Henk Schuurmans de 4

e
 plaats met 8 punten. 

Ad Boeren werd 12
e
 met 6 punten. In de eerste klasse behaalde Albert v/d Dungen de 3

e
 plaats met 

10 punten. Theo v/d Linde werd 7
e
 met 8 punten, Hans v/d Linde 10

e
 met 6 punten en John v/d Leest 

13
e
 met 4 punten. 

 

 
Mutaties 

Het samenwerkingsverband met J.E.E.P. uit Vught heeft zijn vruchten afgeworpen. Een aantal 

jeugdleden heeft de afgelopen jaren definitief de stap gezet naar de senioren van D‟Amateurs. 

We hebben moeten constateren dat ook een samenwerkingsverband niet meer haalbaar is. 

De samenwerking tussen de jeugdvereniging J.E.E.P. met D‟Amateurs is in goed overleg beëindigd. 

 

Albert v/d Dungen heeft aangegeven te stoppen als wedstrijdleider. 

 

 
Overige activiteiten 

 
Seizoenafsluiting 
Rob Pijnenburg en Theo v/d Linde hebben gezamenlijk de seizoenafsluiting verzorgd. 

Als afsluiting heeft D‟Amateurs gekozen voor een sportieve fietstocht in de middag en een avondje 

ontspannen in “De Hooghei” in Berlicum. 
Allereerst werd 's-middags gestart met een fotozoektocht. Naast het juist adresseren van de foto's 
werden aan de 15 deelnemers nog wat eisen gesteld aan doelgerichtheid, algemene kennis en het 
juist schatten van lengten, gewichten en aantallen. De fietstocht werd vergezeld door de zon en is 
door de deelnemers zeer positief ontvangen. Het applaus voor de organisatoren was volkomen 
terecht. 
Na de fietstocht werden de gebruikelijke prijzen van het seizoen 1990/1991 uitgereikt. Hierbij is tevens 
aandacht geschonken aan het kampioenschap van ons 2e team. 
Ook de 27 deelnemers aan het avondgebeuren in dancing De Hooghei te Berlicum waren te spreken 
over deze, voor D'Amateurs afwijkende, vorm van de jaarafsluiting. 
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Seizoen 1991-1992 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
Dit seizoen is er weer een enkele competitie gespeeld. Een aantal leden had te kennen gegeven om 
het seizoen niet al te laat te laten eindigen. Daarvoor was het noodzakelijk dat bondspelers soms 
twee wedstrijden per week moesten dammen. 
Voor het eerst in het bestaan van D'Amateurs kende de onderlinge competitie een vrouwelijke 
deelneemster in de persoon van Monique Linkels. Zij heeft ondervonden dat er veel routine in onze 
vereniging aanwezig is en behaalde slechts één wedstrijdpunt. Al met al een hele prestatie om toch 
steeds weer vol goede moed aan de strijd te beginnen.  
Jammer was het dat Antoon Lammers reeds na 4 wedstrijden heeft afgehaakt. Hij kon zich niet 
verenigen met een bestuursbeslissing en besloot zich wegens principiële redenen terug te trekken uit 
de onderlinge competitie. Zijn gespeelde wedstrijden zijn reglementair als niet gespeeld beschouwd. 
 

Lange tijd leek 
het erop dat Rob 
Pijnenburg op zijn 
sloffen het 
kampioenschap 
op zou eisen. 
 
Henk 
Schuurmans en 
Hans van 
Eijndhoven wisten 
echter weer 
spanning in de 
competitie te 
brengen door Rob 
te verslaan. 
 
Op dat moment 
waren er nog 
4 kanshebbers op 
de titel. Daarvan 
vielen Ad Rovers 
en Alouis v/d 
Oetelaar af. 
 
Uiteindelijk was 
het de laatste 
ronde die de 
beslissing moest 
brengen. 
 
 Rob ging die 
laatste ronde in 
met 2 punten 
voorsprong op 
zijn naaste 
concurrent. 
 
Bij verlies van 
Rob zou Willem-
Peter Berkelmans 
nog kans maken 
op de titel. 
 
 
 

Rob wikkelde zijn partij koelbloedig af naar een sterke remise en behaalde daarmee het 
kampioenschap. 
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Lambert van Vught en Hans van de Linde hebben 2 verliespunten gekregen vanwege het niet 
afmelden aan hun tegenstander. De wedstrijdleiding heeft de uitslag van de partij tussen Giel de 
Hommel en Henk Schuurmans vastgesteld op remise. 
 
Bekerwedstrijden 
Op verzoek van een aantal leden zijn de bekerwedstrijden gestart met voorwedstrijden in een poule 
zodat iedereen meerdere wedstrijden kon spelen. De uitslag van de onderlinge competitie werd door 
een wijziging van het reglement voor de bekerwedstrijden meer naar de achtergrond verschoven. 
 
Gerard Baltussen maakte via de bekerwedstrijden zijn rentree. Ook Giel v/d Oetelaar heeft zijn band 
met onze vereniging weer eens kunnen versterken. Toch is ook opgevallen dat het animo niet erg 
hoog lag bij spelers die uitgeschakeld waren voor de finale. Ook hebben niet alle leden die we 
poogden tegemoet te komen met voorwedstrijden zich als deelnemer opgegeven. 
 
Na de voorwedstrijden speelden Ad Boeren, Henk Schuurmans, Albert v/d Dungen en Alouis v/d 
Oetelaar voor het kampioenschap. Henk Schuurmans schakelde Ad Boeren uit in een partij waarin 
een groot aantal dammen niet werd geschuwd. Albert won van Alouis in een partij waarin de 
combinaties een duchtig woordje mee spraken. Henk Schuurmans won de finale en daarmee het 
bekerkampioenschap. 
 
 

Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
D‟Amateurs heeft met een negental deelgenomen aan de provinciale wedstrijden in de eerste klasse. 
De start verliep beter dan die van het voorgaande seizoen. D‟Amateurs eindigde in de middenmoot. 

 
Jubileumtoernooi damclub Mensfort 
Op 2 november 1991 heeft René Lammers deelgenomen aan het jubileum damtoernooi van damclub 
Mensfort uit Eindhoven. Hij wist in zijn groep een verdienstelijke 2e plaats te behalen. 
 
Open Rosmalens kampioenschap 
Albert v/d Dungen heeft onze vereniging wederom vertegenwoordigd tijdens misschien wel het laatste 
Heijmans damtoernooi. Zoals bekend is HDR gefuseerd met Excelsior. 
De nieuwe verenigingsnaam is Heijmans Excelsior Damvereniging (H.E.D.). 
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Mutaties 
Al bij aanvang van het seizoen werd duidelijk dat het animo van Johnny v/d Leest beduidend minder 
was als voorheen. Hoewel hij formeel gezien zijn lidmaatschap niet heeft opgezegd, heeft het bestuur 
toch uit zijn verminderende interesse opgemaakt dat hij het lidmaatschap wou beëindigen. 
 
Nadat Antoon Lammers zich in eerste instantie al had teruggetrokken uit de onderlinge competitie, 
heeft hij er op een later tijdstip toe besloten om definitief zijn lidmaatschap van D'Amateurs op te 
zeggen. Als reden gaf hij aan dat het bestuur niet krachtig genoeg heeft gereageerd op voorvallen 
tijdens zowel de bondswedstrijden als de onderlinge competitie. Het bestuur betreurt het besluit van 
Antoon. 
 
Ook Paul Langenhuizen heeft te kennen gegeven dat hij voorlopig geen tijd meer heeft voor onze 
vereniging. Omdat we hem maar enkele keren gezien hebben, was dit voor niemand een verrassing. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Dag voor nieuwe inwoners van Sint-Michielsgestel 
Op verzoek van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft D'Amateurs op zondag 8 september 1991 een 
marktkraam verzorgd met als doelstelling om nieuwe inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel 
kennis te laten maken met onze vereniging. Diverse leden hebben eraan meegewerkt om onze 
vereniging goed voor de dag te laten komen. De dag op zich was een succes, maar heeft jammer 
genoeg niet geleid tot aanmeldingen voor onze vereniging. 
 
Opleiding door Wim van der Kooij 
De vraag van Giel de Hommel in de laatste jaarvergadering heeft ertoe geleid dat D‟Amateurs de 
interne kennis flink heeft opgevijzeld. 
Op 7 mei is er aandacht besteed aan de meest gangbare opsluitingvorm, oftewel de hekstelling. 
Op 14 mei kwam de flankaanval aan bod. 
Het slot van de training op 21 mei behelsde de halve hekstelling. 
Steeds was er vooraf huiswerk in de vorm van een aantal opgaven met combinaties. In een half uurtje 
werden deze doorlopen. Steeds werd er ook een uitspeelstand opgegeven waaraan tijdens de avond 
nog een uur werd besteed. Ook werd steeds een uur uitgetrokken voor illustratieve partijen. 
Instructeur Wim v/d Kooij heeft er serieus werk van gemaakt om D‟Amateurs op een hoger plan te 
tillen. We zijn hem daar zeer dankbaar voor. 
De sessies bleken niet alleen vermoeiend voor onze eigen leden. Steeds kwam Wim met het 
openbaar vervoer naar ons clublokaal. Jan v/d Westelaken had aangeboden om hem terug te 
brengen. Al de eerste keer ging het fout. Wim van der Kooij vertelde Jan dat hij op de Maaspoort 
woonde. Daar aangekomen stamelde Wim: “maar …. mijn fiets staat bij het station”. 
 
Op 4, 11, en 18 juni heeft D‟Amateurs de avonden gebruikt om vrijblijvend te dammen. Tijdens deze 
avonden is het tijdens de cursus geleerde in de praktijk gebracht middels een aantal oefenpartijen. 
 
Seizoenafsluiting 
De seizoenafsluiting werd op 27 juni gehouden. Op deze avond werden de prijzen uitgereikt. 
De avond werd opgeluisterd door een diskjockey en er werd een koud buffet geserveerd. 
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Seizoen 1992-1993 
 

Overlijden Cor van de Westelaken 
 

 
 
Op 29 juni 1993 moest D‟Amateurs 
afscheid nemen van één van haar 
meest betrokken leden. 
 
Cor wist altijd de puntjes op de i te 
zetten. Tijdens vergaderingen zat 
iedereen te wachten op een opmerking 
of een aanbeveling voor een 
verbeterpunt. 
 
Hoewel hij zeer kritische opmerkingen 
maakte, had Cor toch het vermogen om 
dit te doen op een wijze waarop dit werd 
geaccepteerd. Vaak had Cor ook gelijk 
met zijn opmerkingen. En hij was niet te 
beroerd om zelf een steentje bij te 
dragen aan de bijbehorende 
oplossingen. 
 
Cor is één van de weinige dammers die 
tijdens zijn ziekte veel wedstrijden thuis 
heeft gespeeld. Dat is tekenend voor de 
onderlinge kameraadschap. 
 

Cor heeft steeds getracht zoveel als mogelijk betrokken te blijven bij zijn vereniging waarin hij 
jarenlang de functie van teamleider heeft vervuld. 
Zijn tegenstanders in de competitie zijn hem daar graag in tegemoet gekomen. 
 
Op vrijdag 2 juli heeft een delegatie van D‟Amateurs Cor begeleid naar zijn laatste rustplaats. 
 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Bekerwedstrijden 
De bekercompetitie is weer volgens een afvalsysteem gespeeld. Na de eerste ronde hadden zich 
rechtstreeks 13 dammers geplaatst. Na de herkansing kwamen Henk Schuurmans, Antoine van 
Zandvoort en Jan v/d Westelaken daar nog bij. Via het afvalsysteem bereikten Alouis v/d Oetelaar en 
Rob Pijnenburg de finale. Het werd een spannende strijd, waarvoor één avond te kort bleek te zijn. 
Rob Pijnenburg won de afgebroken partij en werd daarmee bekerkampioen 1992/1993. 
Dat Rob terecht kampioen is geworden blijkt wel uit het feit dat hij zowel de bekerkampioen van 
vorig jaar, de huidige onderlinge kampioen en getipte kanshebber Pierre de Werdt wist te bedwingen. 
 
Sneldamtoernooi 
Dit seizoen bleek er voldoende belangstelling voor het spelen van een sneldamtoernooi aan het eind 
van de competitie. Jammer was het dat er van degenen die zich opgaven er nog enkele af moesten 
haken. Uiteindelijk is er door 11 dammers strijd geleverd voor het sneldamkampioenschap 1992/1993 
van D'Amateurs. Dat de beslissing na de officiële jaarafsluiting zou vallen vond niemand een bezwaar. 
Tijdens de eerste avond leek het erop dat Wim van Kasteren moeiteloos het kampioenschap naar zich 
toe zou halen. Hij won alle wedstrijden. 
Tijdens de tweede avond bleek echter dat er nog meer gegadigden voor het kampioenschap waren. 
Pierre de Werdt won van Wim, maar verloor zelf van Het Gemondse talent Theo v/d Linde. 
De beslissing viel in de laatste ronde waarin Antoine  van Zandvoort tegen Wim speelde. Antoine liet 
duidelijk blijken wie binnen onze vereniging de specialist sneldammen is en won overtuigend. 
Antoine van Zandvoort werd sneldamkampioen van D'Amateurs. Pierre eindigde als tweede. 
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Onderlinge competitie 
 

 
Dit seizoen is weer 
een enkele competitie 
gespeeld.  
 
Jammer was het dat 
Willie Berkelmans al 
na 1 wedstrijd heeft 
afgehaakt. Hij voorzag 
problemen in verband 
met de verhuizing en 
besloot dat het beter 
was om snel af te 
haken dan dit 
halverwege de 
competitie te moeten 
doen. Zijn gespeelde 
partij tegen Ad Rovers 
is reglementair als 
niet gespeeld 
beschouwd. 
 
Ook Monique Linkels 
heeft na 9 wedstrijden 
afgehaakt. Binnen de 
judovereniging zag ze 
alleen nog 
mogelijkheden om 
donderdags verder te 
gaan voor de zwarte 
band. Ook haar 
gespeelde wedstrijden 
zijn reglementair als 
niet gespeeld 
beschouwd. 
 
Tenslotte besloot 
Albert v/d Dungen om 
de competitie na 
11 wedstrijden niet 
meer af te maken. 
 
 

De achterstand die hij vanwege zijn ziekte had opgelopen vond hij te groot om nog in te halen. 
Zijn overige wedstrijden zijn reglementair als gewonnen beschouwd voor de tegenstander. 
  
Antoine van Zandvoort, René Lammers en Theo v/d Linde hebben ieder 2 verliespunten gekregen 
vanwege het niet afmelden aan de tegenstander. 
 
Lange tijd leek het erop dat Rob Pijnenburg niet te verslaan was. Doordat Ad Rovers hem in zijn 9e 
partij wist te bedwingen en hij ook nog eens 2 punten in mindering kreeg vanwege het vertrek van 
Monique Linkels kwam de spanning er weer in. 
Mari v/d Oetelaar wist zelfs even de koppositie over te nemen. 
De verloren partijen tegen Willem-Peter Berkelmans en Ad Boeren hebben Rob uiteindelijk het 
kampioenschap gekost. Via een geweldige eindspurt wist Ad Rovers langszij te komen. 
Het aantal SB-punten bracht de beslissing.  
Ad Rovers behaalde hierdoor voor de 10e keer in zijn carrière het kampioenschap van D'Amateurs. 
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Kerstdamtoernooi 
Er namen 12 spelers 
deel aan het 
kerstdamtoernooi.  
 
Om niet een te druk 
programma te hebben 
is om 6 rondes te 
spelen. 
Er is uitgegaan van een 
enkele competitie van 
12 personen. Daaruit 
zijn 6 rondes geloot die 
gespeeld dienden te 
worden. Spelers die 
vrijgeloot zijn hebben 
2 punten extra 
gekregen. 
 
Pierre de Werdt wist 
het toernooi 
overtuigend op zijn 
naam te schrijven met 
een score 
van 11 punten. 

Zijn naaste belagers Rob Pijnenburg, Ad Rovers en Henk Schuurmans hadden 2 punten achterstand.  
 
 

Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
D‟Amateurs heeft met een achttal meegespeeld in de eerste klasse en met een viertal in de derde 
klasse van de provinciale competitie. 

 
 
Ons tweede team liet vanaf het begin blijken dat het 
kampioenschap hun doel was. 
De opgelopen verliespunten werden uitgelegd als spanning in de competitie zien te houden. Steeds 
werden de uitslagen van de concurrenten nauwlettend in de gaten gehouden. Al snel werd duidelijk 
dat alleen van DV Breda gevaar was te duchten. Door tegen deze concurrent 3 van de 4 te vergeven 
punten te pakken, werd uiteindelijk het kampioenschap in het voordeel van D'Amateurs beslist. 
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D'Amateurs wist zich na één wedstrijd op de 1e plaats in het tussenklassement, maar verloor deze 
positie na de grote nederlaag tegen H.E.D. uit Rosmalen. Tegen De Schijf uit Roosendaal werd er 
volop strijd geleverd. D'Amateurs wist die wedstrijd te winnen en kwam daardoor weer op een 
gedeelde 1

e
 positie te staan. Na overwinningen op D.A.M. en DVO/Beins kwam het kampioenschap in 

het verschiet. 
Weer was het H.E.D. die ons liet struikelen. De Schijf profiteerde en kwam op kop. De laatste ronde 
moest de beslissing brengen. De Schijf had aan een gelijkspel voldoende om kampioen te worden. 
Maar liefst 7 partijen eindigden in remise. 
Pierre de Werdt, onze aanwinst uit Vught, wist zijn partij te winnen waardoor het kampioenschap werd 
behaald. D'Amateurs zal voor het eerst in zijn geschiedenis mogen uitkomen in de hoofdklasse. 
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Protestbrief teamleider Hans van Eijndhoven 
Dat Hans van Eijndhoven als teamleider zijn mannetje stond bewijst onderstaande brief aan 
competitieleider Jo Peeters. 

 
 
Theo v/d Westelaken heeft onze vereniging vertegenwoordigd tijdens een damtoernooi in Wamel. 
 

 
Mutaties 

Tijdens de vakantieperiode heeft Pierre de Werdt zich aangemeld als lid van onze vereniging. 
Vanwege een lopende afspraak binnen onze vereniging moest daar eerst over gestemd worden. Om 
deze reden werd onze vereniging tijdens de jaarvergadering uitgebreid met onze latere 
kerstdamkampioen. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Dag voor nieuwe inwoners van Sint-Michielsgestel 
Op verzoek van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft D'Amateurs in september een marktkraam 
verzorgd met als doelstelling om nieuwe inwoners van de gemeente kennis te laten maken met onze 
vereniging. Diverse leden hebben eraan meegewerkt om onze vereniging goed voor de dag te laten 
komen. De presentatie op zich was goed verzorgd, maar toch hebben we moeten constateren dat de 
belangstelling voor onze vereniging niet erg groot was. 
 
Seizoenafsluiting 
Op zaterdag 12 juni werd het seizoen 1992/1993 officieel afgesloten. 's-Middags werd een bezoek 
gebracht aan het museum van Thijs v/d Helm. Dat alle aanwezigen dit een goede keuze vonden, 
bleek wel uit het feit dat ze nog eens terug willen. Misschien heeft de toekomstige opening van de 
brouwerij daar echter ook iets mee te maken. 
De avond werd in ons eigen clublokaal doorgebracht. 
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Onder het genot van door Hans van Pinxten op smaak gebrachte barbecuegerechten, werden de 
herinneringen aan het afgelopen seizoen nog eens opgehaald. 
Op een ongebruikelijk tijdstip werden de prijzen voor de onderlinge competitie en de bekercompetitie 
uitgereikt. Oorzaak hiervan waren de verjaardagen van Lena v/d Westelaken op 12 juni en Wim van 
Kasteren op 13 juni. De voorzitter overhandigde hen bloemen namens de vereniging. 
De prijzen werden uitgereikt met een dankwoord aan Henk Schuurmans vanwege de sponsoring. 
Daardoor kon ook dit seizoen weer wat meer worden gedaan dan gebruikelijk. 

 
 
 
Boekje dubbel kampioenschap 
Hans van Eijndhoven zorgde voor een verrassing door het 
aanbieden van een feestelijk boekwerkje over onze 
vereniging in relatie met de bondswedstrijden. 
 
De penningmeester was dubbel verrast omdat Hans er via 
sponsoring ook nog een bedrag voor de kas aan had 
overgehouden. 
 
Hans hield er een applaus aan over. 
 
Sandra, die het nodige typewerk had verricht, werd verblijd 
met een bloemetje. 
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Vermeldenswaardige combinaties en korte analyses 
 
Pierre de Werdt – J. de Jong  
interne competitie Excelsior 1983 
Pierre zat nog in de vooropleiding bij Excelsior als voorbereiding op zijn 
komst naar D‟Amateurs in september 1992. 
Toen al viel hij op met onderstaande combinatie. 
 
J. de Jong speelde nietsvermoedend 10-14 waarna Pierre vervolgde met 
25-20 (14x25) 37-31 (26x28) 27-22 (18x27) 29x18 (13x22) 36-31 (27x36) 
47-42 (36x38) 43x1. 
 

 
 
 
Anton van Berkel- Willem-Peter Berkelmans 
Schooldammen in Haghorst 
Willem-Peter Berkelmans versloeg de latere wereldrecordhouder 
kloksimultaandammen Anton van Berkel. 
 
Willem-Peter speelde met zwart. Het ging als volgt: 
(20-24) 29x20 (15x24) 37-31 (26x37) 32x41 (22-27) 41-37 
(17-21) 37-31 (27x36) 28-22 (21-27) 22x31 (36x27) 33-28 
(19-23) 28x30 (25x34) 35-30 (34x25) 44-39 (25-30) 39-33 
(27-32) 33-29 (30-34) 29x40 (32-27) 40-34 (37-41) 34-29 (41-46) 
 
 

 
Ton Sijbrands – Carlo Kapteijns 
Simultaan in Oisterwijk op 16 oktober 1983 
 Een aantal jeugdleden van D‟Amateurs heeft meegedaan aan de 
simultaan. Ton Sijbrands verloor daar slechts één partij en won de rest. 
 
Carlo Kapteijns keek erg raar op toen zijn stand, die heel behoorlijk leek, 
ineens tot verlies leidde.  
 
32-27 (21x32) 38x27 (23x21) 42-38 (17x28) 26x8 (13x2) 39-33 (28x39) 
43x23 (19x28) 38-33 (28x39) 40-34 (39x30) 35x13 

 
 
 
Hans van Eijndhoven – Giel den Oetelaar 
Onderlinge competitie 1984-1985 
Jeugdspeler Hans van Eijndhoven nam onze voorzitter Giel v/d Oetelaar te 
grazen met de onderstaande combinatie. 
27-21 (17x37) 32x41 (23x43) 34x14 (9x20) 30x6 (18x27) 48x39 
 
 
 
 
 
 
 

Mathijs Robbens – Willem-Peter Berkelmans 
(partij uit bondscompetitie 1986-1987) 
Eerder in de partij had Willem-Peter een coup Philippe uitgevoerd, maar 
wist daar in het vervolg van de partij geen winst uit te halen. In het 
eindspel dacht Willem-Peter zich te kunnen redden door (30-34) 29x40 
(13-18) 23x12 (11-17) 12x21 (16x38) maar daarop werd vervolgd met 39-
34 (06-11) 36-31 (11-17) 31-27 (14-19) 34-29 (17-22) 27x18 (19-23) 44-
39 (35x24) 18x20 en Mathijs wint. 
Als Willem-Peter meteen 13-18 had gespeeld, dan had hij wel remise 
gespeeld: (13-18) 23x12 (11-17) 12x21 (16x38) 39-33 (30-34)  
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Anton van Berkel - Antoine van Zandvoort 
(halve finale Nederlands kampioenschap 1986-1987) 
Na 18 zetten was de hiernaast staande stelling ontstaan. Door beide spelers 
was goed gespeeld. Antoine vervolgt met (13-19) 24x13 (08x19) en maakt 
vanaf nu enkele kleine onnauwkeurigheden. 
47-41 (14-20) 32-27 ((09-13) 41-36 (04-09) 40-35? 
Beide spelers hebben de combinatie over het hoofd gezien: I.p.v. 40-35 nu 
26-21 (17x37) 28x08 (03x12) 27-21 (16x27) 38-32 (27x29) 34x03 
Antoine vervolgt met (07-11) 44-40. 
Beide spelers hebben de combinatie ondertussen wel gezien. 
38-32 (09-14) 34-30 )25x34‟ 40x29 

 
Nu is de hiernaast staande stelling ontstaan. 
(03-09) 43-38 (20-24) 29x20 (14x25) 45-40 (09-14) 40-34 (14-20) 49-44 
(19-23) 28x19 (13x24) 34-29 (25-30) 26-21 (17x28) 48-42 (22x31) 33x02 
(24x33) 35x24 (20x29) 36x27 Antoine gaf toen op. 
In plaats van (03-09) had Antoine ook (20-25) kunnen spelen. Dan volgt 
29-24 (19x30) 35x24 (A14-20) 24-19 (13x24) 26-21 (17x37) 28x17 (11x31) 
36x27 (37x28) 33x02 en Anton wint. 
(A14-19) 43-38 (19x30) 28-23 (18x29) 27x09 (03x14) 33x35 met 
schijfwinst voor Anton. 
 

 
 
 
Jos van der Wielen – Kees Thijssen 
Persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant in het najaar van 1991  
In Oisterwijk werden de halve finales gespeeld. In de laatste ronde speelde 
Kees Thijssen met zwart tegen Jos van der Wielen. Beide spelers hadden 
nog kans op een finaleplaats. 
Vanuit de stand hiernaast speelde Kees (08-12) waarop Jos antwoordde met 
33-28. Kees sloeg toe met de volgende combinatie: 
(25-30) 28x08 (30x50) 08-03 (50-28) 32x23 (18x20) 03x25 (21x41) 46x37 
(04-09) 25x03 (12-18) 03x21(16x36) 
Kees eindigde als groepswinnaar en Jos eindigde als vierde. 
Dit zou Jos momenteel niet meer overkomen. 
Elke week krijgt hij flink wat damlessen bij D‟Amateurs. 
 
 
 
Peter van Rijsbergen – Peter Arts 
Bondscompetitie 2008-2009 

Wit heeft 41-37 gespeeld waarna zwart een combinatie kon nemen: 
(29-33) 38x20 (19-23) 28x19 (18-22) 27x18 (12x34) 
en zwart maakt een grote kans op de winst. 
Zwart speelde echter 18-22 enz en miste de eerste trein naar eeuwige 
roem. 
 
Later in de partij: 
Zwart speelde (18-22) en wit plakt met 16-11 
waarna de stand uit het tweede diagram op 
het bord kwam. 
Mogelijk dachten beide spelers dat ze goede 

zaken deden.. 22x42 (11x02) 42-47. 
 

I.p.v. 42-47 had zwart de winst kunnen pakken met 
(29-34) 30x39 (23-28) 32x14 (42-48!) 02x30 (48x36). 
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Peter van Rijsbergen – Willem Peter Berkelmans 
Onderlinge competitie 15 mei 2008 
Peter speelde 40-34? 
Er volgde een zeer verrassende slagzet, waarvan het principe alleen 
duidelijk wordt als je de gevolgen kent van de ingewikkelde ruil 17-22. 
Als je dit moet berekenen kost dat de nodige hoofdbrekens. 
Dit principe (ruil) is de moeite waard om uit het hoofd te leren, omdat het 
wel vaker de inleiding vormt voor een goed verstopte slagzet, zoals deze. 
40-34 (17-22) 26x17 (22x31) 37x26 (12x21) 26x17 (11x22) 
28x17 (24-30) 35x15 (14-20) 15x24 (19x46) 

 
 
 
Wim van Kasteren – Jos van der Wielen 
onderlinge competitie 8 november 2007 
Jos speelde als laatste zet (2-8)? 
Wim verzuimde de winst te pakken met 29-24, waarop zou volgen: 
a) (28-32) 24x02 (32-37) 41x32 (27x47) 02-19 
b) (08-13) 25-20 (14x25) 39-33 (28x39) 34x43  
    (25x34) 31-26 (19x30) 26x17 
c) (14-20) 24x02 (28-32) 25x14 (32-37) 41x32 
    (27x47) 14-09 (22-28) 30-25 (21-26) 02-07 
    (12x01) 25-20 (15x24) 09-04 (26x37) 04x15 (via 42)  
 
In plaats van 29-24 ging het verder met: 
49-43 (08-13) 30-24 (19x30) 35x24 (12-17) 42-38 (27-32) 
38x27 (21x32) 41-37 (32x41) 36x47 (14-19) 
We hebben nu de stand van het tweede diagram bereikt. 
Jos dreigt een schijf te winnen en Wim gaf de partij op. 
 
Als Wim het goed zou spelen komt Jos echter bedrogen uit met: 
43-38 (19x30) 38-33 (16-21) 25-20 (15x24) 29x20 (13-19) 
34x25 (19-24) 20x29 (23x43) 48x39 (18-23) 25-20 (23-29) 
33x24 (28-33) 39x28 (22x33) 20-14 (33-38) 14-10 (38-43) 
24-19 (43-49) 19-13 (21-26) 10-05 (26x37) 05x41 (49-43) 
13-09 (43-48) 09-04 (48-26) 04-27 (26-48) 41-14 
a) (48-25) 14-03 
b) (48-26) 46-41 
 
 
 

Jan van den Hooff – Wim van Kasteren 
Bondscompetitie 2004-2005 
Wim van Kasteren speelde mee in de bondswedstrijd tegen DC 
Oisterwijk. Van Jan van den Hooff kreeg hij de volgende combinatie te 
slikken: 
32-28 (04-10) 18-12 (17x08) 33-29 (24x22) 37-31 (26x30) 35x02. 
Als Jan i.p.v. 32-28 33-29 (24x33) 38x29 had gespeeld, 
dan zou (25-30) 34x03 (04-10) 03x21 (16x49) zijn gevolgd. 
 
 
 

 
 
 
Het regionale zetje van Pierre de Werdt 
In het Brabants Damnieuws van december 2005 werd melding gedaan van 
het uitvoeren van het bekende regionale zetje van Pierre de Werdt. 
Piet v/d Broek behaalde met behulp van het zetje van Pierre de Werdt tegen 
Kars van Keijzerswaard een schijf winst. 
Het ging als volgt: 34-29 (23x34) 27-22 (18x22) 28-23 (19x28) 30x10 
(05x14) 33x31 (12-18) 39x30. 
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Seizoen 1993-1994 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
Dit seizoen hebben we als eerste gedeelte een enkele competitie gespeeld. Deze werd gevolgd door 
beslissingswedstrijden in groepen. Het bijzondere was dat alleen de behaalde punten die tegen 
tegenstanders uit dezelfde finalegroep zijn behaald werden meegenomen naar het tweede gedeelte. 
 

 
 
Jammer was het dat 
Willem-Peter al spoedig 
afhaakte. Zijn uitslagen 
zijn niet meegenomen 
in de tussenstand. 
 
 
 
Ook Henk heeft een 
aantal wedstrijden niet 
gespeeld en staat 
daarom op een lage 
plaats in de 
tussenstand vermeld. 
Zijn niet gespeelde 
wedstrijden zijn in de 
tussenstand als winst 
voor de tegenstander 
verwerkt. 
 
 
 
Vanaf het begin was 
duidelijk was dat Pierre 
hoge ogen zou gooien. 
Hans van Eijndhoven 
wist hem als enigste 
een nederlaag toe te 
brengen.  
 
 
 
Bij de overgang naar 
het tweede gedeelte 
roken de overige 
deelnemers weer 
kansen. 
 
 

 
Pierre heeft er echter geen twijfel over laten bestaan wie de enige echte kampioen moest worden. 
 
Finalegroep A PW AZ RP AR WK JWE 
Pierre de Werdt ᴥ 2 2 1 1 2 
Antoine van Zandvoort 0 ᴥ 0 2 2 2 
Rob Pijnenburg 0 2 ᴥ 0 2 2 
Ad Rovers 1 0 2 ᴥ 2 0 
Wim van Kasteren 1 0 0 0 ᴥ 2 
Jan v/d Westelaken 0 0 0 2 0 ᴥ 
 
Inclusief de meegetelde voorwedstrijden behaalde Pierre de Werdt 16 punten, wat hem naast het 

kampioenschap 4 punten voorsprong opleverde op de nummer twee, Antoine van Zandvoort.  
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In finalegroep B werd Ad Boeren kampioen met 8 punten. Hij bleef Lambert van Vught twee punten 
voor. In finalegroep C werd Albert v/d Dungen kampioen met een totaal van 9 punten.  
 
Kerstdamtoernooi 

 
Dit seizoen namen 
14 spelers deel aan het 
kerstdamtoernooi.  
 
 
De spelers hebben deze 
keer een enkele competitie 
gespeeld.  
 
 
Hans van Eijndhoven heeft 
achteraf gezien de eer van 
de vereniging weten te 
redden. 
 
 
Hij eindigde samen met 
Pierre de Werdt op een 
gedeelde eerste plaats.  
 
 
Hans maakte zijn verlies in 
de reguliere wedstrijd meer 
dan goed. 
 
 
 
 

Pas na winst in de tweede beslissingswedstrijd tegen Pierre wist Hans van Eijndhoven het 
kerstdamtoernooi op zijn naam te schrijven.  
 
 
 
 
 
Bekerwedstrijden 
 
Alouis en Pierre hebben op 5 mei in de 
finale gestreden om de  beker.  
 
 
 
Pierre de Werdt toonde zijn kwaliteiten 
door beslag te leggen op het 
bekerkampioenschap. 
 
 
 
 

Finalegroep B AB LV HE MO 
Ad Boeren ᴥ 1 2 1 
Lambert van Vught 1 ᴥ 2 0 
Hans van Eijndhoven 0 0 ᴥ 1 
Mari v/d Oetelaar 1 2 1 ᴥ 

Finalegroep C AD RM HS GB 

Albert v/d Dungen ᴥ 1 0 2 

Ronald Mauriks 1 ᴥ 1* 0 

Henk Schuurmans 2 1* ᴥ 1* 

Gerard Baltussen 0 2 1* ᴥ 

Jan v/d Westelaken 2-0 Theo v/d Westelaken  
Antoine van Zandvoort 1-1 Pierre de Werdt 0-2 
Ronald Mauriks 2-0 Albert v/d Dungen  
Giel de Hommel 1-1 Lambert van Vught 0-2 
Alouis v/d Oetelaar 2-0 Willem v/d Oetelaar  
Ad Rovers 2-0 Mari v/d Oetelaar  
Henk Schuurmans 2-0 Ad Boeren  
Gerard Baltussen 0-2 Rob Pijnenburg  
    
Pierre de Werdt 2-0 Lambert van Vught  
Alouis v/d Oetelaar 2-0 Henk Schuurmans  
Ad Rovers 1-1 Ronald Mauriks 0-2 
Jan v/d Westelaken 2-0 Rob Pijnenburg  
    
Ronald Mauriks 0-2 Pierre de Werdt  
Alouis v/d Oetelaar 1-1 Jan v/d Westelaken 2-0 
    
Pierre de Werdt 2-0 Alouis v/d Oetelaar  
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Sneldamtoernooi 
Dit seizoen bleek er voldoende 
belangstelling voor het spelen 
van een sneldamtoernooi aan 
het eind van de competitie.  
 
Uiteindelijk is er door 10 
dammers strijd geleverd voor 
het sneldamkampioenschap 
1993/1994 van D'Amateurs.  
 
Ook hier was Pierre duidelijk 
de sterkste dammer.  
 
Alleen Jan v/d Westelaken 
wist hem te verslaan. 
Opvallend was het sterke spel 
van Giel de Hommel die uitein-
delijk de tweede plaats 
behaalde. 
 

 
 

Unieke gebeurtenis bij D'Amateurs 

Voor het eerst in het bijna 25-jarig bestaan van damvereniging D'Amateurs is een speler er in geslaagd 

om in één seizoen maar liefst 3 titels naar zich toe te trekken. 

Pierre de Werdt moest vorig seizoen nog genoegen nemen met het kerstdamkampioenschap van 

D'Amateurs. Dit seizoen wist hij beslag te leggen op het sneldamkampioenschap, het bekerkampi-

oenschap en de titel van onderling kampioen. 

Dat Pierre de titels met glans behaalde, bewijzen de volgende uitslagen. 

Van de 22 partijen voor de onderlinge competitie wist hij er 16 te winnen. Hij verloor alleen zijn partij 

tegen Hans van Eijndhoven. 

Ook van de 9 partijen voor het sneldamkampioenschap wist hij er 6 te winnen. 

Hier was Jan v/d Westelaken de gelukkige die van Pierre wist te winnen. 

Het bekerkampioenschap haalde Pierre binnen met slechts één partij die via sneldammen beslist moest 

worden. 

Tevens valt te vermelden dat Pierre op het nippertje 

naast de hoofdprijs voor het kerstdamtoernooi greep. 

Na het behalen van een gedeelde 1e plaats wist 

Hans van Eijndhoven de eer van de rest van de 

vereniging te redden door de beslissingswedstrijd te 

winnen. 

 

Simultaan Pierre de Werdt – D’Amateurs 

Op donderdag 9 juni hebben 8 spelers van 

D'Amateurs getracht om Pierre alsnog via een 

simultaanwedstrijd op de knieën te krijgen.  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Pierre de Werdt 

Gerard Baltussen 2-0 

Ad Boeren 1-1 

Hans van Eijndhoven 2-0 

Giel de Hommel 2-0 

Wim van Kasteren 0-2 

Ronald Mauriks 1-1 

Alouis v/d Oetelaar 2-0 

Ad Rovers 2-0 

 12-4 
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Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
D‟Amateurs is met een achttal in de hoofdklasse en met een viertal in de derde klasse uitgekomen. 
 

 
D'Amateurs heeft vanaf de start een verloren strijd gestreden. De tegenstanders hadden blijkbaar 
meer ervaring in het hoofdklasse gebeuren. 
Met de winst tegen DV Breda was de eer gered. Het is een goede lering geweest. 
D‟Amateurs heeft op latere momenten profijt gehad van de opgedane ervaring. 

 
Ons tweede team kwam uit in de derde klasse. Vanaf het begin lieten de spelers blijken dat het 
kampioenschap hun doel was. Jammer genoeg is dit streven niet haalbaar gebleken. 
Op het eind van de competitie was B.D.O.  uit Oss de gelukkige winnaar. 
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Oefenwedstrijd DC Oisterwijk – D’Amateurs 
Op dinsdag 29 augustus is een delegatie van D'Amateurs naar Oisterwijk afgereisd om ter 
voorbereiding van het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd te spelen. Henk Schuurmans werd 
tactisch uitgeleend aan DC Oisterwijk, zodat de eerste 2 punten snel werden binnengehaald. 
 
 

Mutaties 
Aan het slot van het seizoen heeft Willem v/d Oetelaar te kennen gegeven dat hij het lidmaatschap 
van onze vereniging op wilde zeggen. Zijn interesse bij de vereniging is langzamerhand verminderd 
vanwege het niet meer actief zijn in de damsport. 
 
 

Seizoenafsluiting 
 
Op zaterdag 1 juli werd het seizoen 1993/1994 officieel afgesloten. De avond werd vanwege het 
mooie weer niet in het clublokaal, maar buiten doorgebracht. Hans van Pinxten heeft de avond 
opgeluisterd met zijn spellen. Ook het koud buffet heeft zich goed laten smaken. 
 
De prijsuitreiking is enigszins ongebruikelijk verlopen. 
Voor het eerst in de geschiedenis van D'Amateurs is er één beker uitgereikt voor het behalen van drie 
kampioenschappen tegelijk. 
Pierre de Werdt wist immers zowel het onderling kampioenschap, het bekerkampioenschap als het 
sneldamkampioenschap op zijn naam te schrijven. 
 

 

 

 

 

25-jarig bestaan 
 
Zijn er nog Dammers? 

 

       

In het kader van het 25-jarig bestaan heeft D‟Amateurs enkele damproblemen geplaatst in het Gestels 
Nieuws met de kop: “Zijn er nog Dammers?”. Inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel konden 
de oplossingen inzenden. 
Diverse leuke reacties zijn ontvangen, waaronder die van een aantal oud-leden. 
 
 
Jan Pennings uit Den Bosch kon het zelfs niet nalaten om ons te 
attenderen op het 13x13 van de problemist A. Miedema die dit probleem 
op 5 juli 1947 in “Het Kompas” publiceerde onder de titel: “Wit speelt en 
maakt een miniatuur”. Jan tekende het diagram op zijn briefkaart. 
Het eindspel is identiek aan de vierde opgave van D‟Amateurs.   
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Receptie 
Op zaterdag 14 januari 1995 is de receptie voor het 25 jarig bestaan van onze damvereniging 
gehouden. 
 
D'Amateurs mocht zowel van vele Gestelse verenigingen als van een aantal vertegenwoordigers van 
damverenigingen de gelukwensen in ontvangst nemen. 
 
Tijdens de receptie werd ons lid, (en 3-voudig kampioen) Pierre de Werdt, verblijd met de bonds-
onderscheiding van de KNDB. 
Pierre kreeg de onderscheiding, vanwege zijn meer dan 40-jarige damactiviteiten, namens de KNDB 
opgespeld door de heer Stoop die speciaal hiervoor naar Sint-Michielsgestel was gekomen. 
Pierre treedt hierbij in de voetsporen van Albert van den Dungen. Albert mocht, vanwege zijn verdien-
sten voor zijn vroegere vereniging DVS, deze onderscheiding al eerder in ontvangst nemen. 
D‟Amateurs was erg blij dat voortaan twee van haar leden deze onderscheiding mochten dragen. 
 
De voorzitter van de PNDB, de heer van den Elzen, reikte namens de PNDB aan het bestuur een 
diploma uit vanwege de mijlpaal die we bereikt hebben. 
 
Beide bondsvertegenwoordigers spraken de hoop uit dat we na 25 jaar niet op onze lauweren zouden 
gaan rusten, maar ons in zouden blijven zetten om de damsport verder uit te dragen. 
Daarbij werden de in het verleden behaalde resultaten, die door de heer Peeters (competitieleider 
PNDB) op papier waren uitgewerkt, nog eens boven het licht gehouden. 
 
Ook werden alle aanwezigen verblijd met een boekwerkje dat speciaal voor deze gelegenheid door 
Lambert van Vught was samengesteld. Onze voorzitter heeft daarin de karakteristieke eigenschappen 
van onze vereniging beschreven. Veel gegevens zijn vanuit dat boekje weer gebruikt als 
basisingrediënten voor dit naslagwerk bij het veertig jarig bestaan van D‟Amateurs. 
Het voorwoord van onze voorzitter verdient het echter om volledig te worden opgenomen. 
Citaat: 
 
25 jaar D’Amateurs 
 
Bij de viering van ons 25-jarig jubileum gaan mijn gedachten steeds weer uit naar dat groepje 
cafévrienden dat destijds bij Henny Immens onze damclub oprichtte. En dan vraag ik mij af, waarom 
uitgerekend dammen? En welk verwachtingspatroon zouden zij gehad hebben? Eerlijk gezegd 
verwondert het mij zelf ook een beetje dat onze vereniging na al die jaren nog steeds springlevend is. 
Wat zijn toch de beweegredenen van onze leden om steeds maar weer achter dat dambord plaats te 
nemen? 
 
Het is zeker niet zo dat onze vereniging de mogelijkheid biedt om op een hoog niveau de damsport te 
bedrijven. Uitzonderlijke sportieve prestaties zal men in onze geschiedschrijving dan ook niet 
tegenkomen. In de regio zijn verschillende damverenigingen geweest met een veel indrukwekkender 
erelijst, maar die desondanks toch opgeheven zijn. 
 
Het is duidelijk dat onze damclub andere belangrijke eigenschappen heeft. Deze moeten echter meer 
gezocht worden in de gezellige sfeer en de onderlinge kameraadschap. Natuurlijk staat het dammen 
voorop en is er voldoende sportieve strijd en rivaliteit aanwezig, maar altijd op een onbevangen en 
ontspannen manier. Het damspel is niet zozeer een doel maar eerder een middel om de dagelijkse 
beslommeringen en drukke werkzaamheden eens van je af te zetten. Na afloop, en dat is vaak in de 
kleine uurtjes, ga je dan weer een Betje met een opgeladen accu naar huis. 
 
Waarschijnlijk hebben onze oprichters dit destijds voor ogen gehad. 
 
Wokken 
Na de receptie waren onze leden uitgenodigd voor een avondje wokken in het eigen clublokaal. 
Iedereen liet het zich goed smaken. Ook werd er nog gezellig nagebuurt. Daarbij kwamen soms 
verhalen aan de orde waarbij de anekdotes in het boekje verbleekten tot nietigheden. Als alle mensen 
die verhalen nu eens op papier wilden zetten? Mogelijk kunnen we dan een boek uit gaan geven. 
Met de opbrengst daarvan kunnen we ons 40-jarig jubileum vast en zeker financieren. 
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Quizavond 
De tweede activiteit in het kader van ons 25-jarig jubileum was de quizavond. 
Dit was geen normale quizavond, want Ronald Mauriks had een prachtig opgemaakte koude schotel 
opgemaakt waarvan iedereen het een zonde vond om aan te beginnen 
 
De quizavond zelf was een ongekend succes voor Anja v/d Oetelaar. 
Zij wist meer vragen goed te beantwoorden dan alle overige aanwezigen bij elkaar. 
Teamleden Rob en Henk hoefden niets meer te doen als op tijd de knop in te drukken. 
Het was dan ook geen schande andere teams het moesten afleggen. 
 

 

 
Uitstapje 

 
Op 20 mei heeft D‟Amateurs een gevarieerd uitstapje gemaakt. 
 

Foto van de eeuw 
 
Zittend van links naar rechts: Pierre de Werdt, Alouis v/d Oetelaar, Giel v/d Oetelaar, Willie Berkelmans, Theo v/d Linde, 
Nellie Berkelmans, Greet v/d Westelaken, Bernadette Rovers, Ad Rovers en Theo v/d Westelaken. 
Staand: Giel de Hommel, Marjette van Kessel, Ronald Mauriks, Sandra van Eijndhoven, Albert v/d Dungen, Sjaan v/d Dungen, 
Mari v/d Oetelaar, Ine v/d Oetelaar, Marleen van de Ven, Hans van Eijndhoven, Willem-Peter Berkelmans, Truus de Werdt, 
Lambert van Vught, Antoine van Zandvoort, Wim van Kasteren, Gerard Baltussen, Rita van Kasteren, Ad Boeren, 
Jan v/d Westelaken, Bettina de Gier, Anja v/d Oetelaar, Rob Pijnenburg, Betsie v/d Oetelaar, Lia van Pinxten en 
Hans van Pinxten. 

 
In het kader van: " lest, best " heeft ons comité de leden weten te verrassen met een prachtige 
bustocht, die vooraf werd gegaan door de foto van de eeuw. 
 
De chauffeur van de bus vond die foto zo'n succes, dat hij extra gas gaf om zijn achterstand op het 
tijdschema weer in te halen. 
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De koffie in Made liet zich goed 
smaken, waarna we opgetogen 
naar Delft vertrokken voor de 
boottocht. 
 
Daar bleek haastige spoed zelden 
goed te zijn. Er was geen boot te 
bekennen. Waarop het comité 
werd aangesproken met 
opmerkingen als: "Dat we zelf 
moeten roeien is nog te begrijpen, 
maar dat we ook de boot nog in 
elkaar moeten zetten vinden we 
overdreven".  
 
Gelukkig is de boot toch gekomen, 
zodat we onder het genot van een 
echte schipperslunch naar 's-
Gravenhage voeren. 
 
Onderweg liep de schipper zijn 
bonus mis omdat hij er niet in 
slaagde om met zijn golfslag een 
aantal kano's om te werpen. 
 
In 's-Gravenhage aangekomen 
moesten er enkele mensen 
dringend telefoneren, waarna we 
naar het Omniversum togen. De 
voorstelling, waarvan enkele 
mensen met de ogen dicht 
genoten, leek af en toe op een 
gratis rondvlucht. 
 
Na de voorstelling was het tijdelijk 

pauzeren in Scheveningen, waar een aantal mensen de grootste berenmarkt van hun leven 
bewonderden. Gezien de prijzen ervan was er plaats genoeg in de bus. 
 
Weer ging het verder, en nu naar kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. 
Voor velen was het een prachtige ervaring om een museum als dit te bewonderen, waar bijna niets 
achter het glas staat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als afsluiting werd in De Meern nog een diner geserveerd, waarna iedereen moe maar voldaan weer 
bij ons clublokaal werd afgezet. 
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Onderscheiding Pierre de Werdt 
 
 
 
Tijdens de gezellige bijeenkomst naar aanleiding van het 
25-jarig bestaan van D‟Amateurs, werd Pierre de Werdt 
verrast door de heer Stoop van de KNDB. 
  
Vanwege zijn lange damloopbaan bij de KNDB werd 
Pierre onderscheiden. 
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Interview met Antoine van Zandvoort 
 

Antoine is van alle leden in leeftijd het jongste lid van onze vriendenclub. 

Hij zit niet in het bestuur, maar heeft wel erg veel invloed. 

Op de achtergrond staat hij het bestuur met raad en daad bij.  

Daarom staat toekomstgericht bezien hieronder het belangrijkste interview van dit naslagwerk. 
 
 
 

Wat trekt je in D’Amateurs? 

De gezelligheid en de onderlinge gezamenlijke band die we met elkaar hebben. 
 
 
 

Wat is je meest positieve herinnering bij D’Amateurs? 

Die moet nog komen. 
 
 
 

Wat is je meest negatieve herinnering bij D’Amateurs? 

Door de P.N.D.B. is onvoldoende bijgedragen aan een oplossing voor het conflict dat 
is ontstaan als vervolg op de partij tussen Pierre de Werdt en Jasper Daems. 
D’Amateurs voelde zich niet serieus genomen. De kwestie escaleerde. Dat had tot 
gevolg dat een groot aantal leden van D’Amateurs hun lidmaatschap hebben 
opgezegd. Ik betreur het dat er destijds geen andere oplossing mogelijk bleek te zijn. 
 
 
 

Welke andere vereniging heeft je belangstelling en waarom? 

Dat is uiteraard T.D.V. uit Tilburg. Uitleg lijkt mij niet nodig. 
 
 
 

Welke persoon is je grote voorbeeld en waarom juist deze persoon? 

Wim van Kasteren die ik heb meegemaakt vanaf mijn toetreden als jeugdlid. 
Ik zie hem als voorbeeld vanwege zijn inzet voor de vereniging. 
 
 
 

Wat zou jij bij D’Amateurs zeker veranderen indien je het voor het zeggen zou hebben? 

Ik zou graag een nieuwsblad willen waarin analyses van door onze leden gespeelde 
partijen of partijfragmenten zijn opgenomen. Ik zie wat dat betreft een voorbeeld bij 
T.D.V. waar Jasper Daems alle landelijke partijen analyseert. 
 
 
 
Wat zou jij zeker niet veranderen indien je het voor het zeggen zou hebben? 

De derde helft! 
 
 
 
Welke boodschap wil je ons nog meegeven? 

Bekijk de mogelijkheden om jeugd aan te trekken zodat onze damclub ook 
toekomstig behouden kan blijven. 
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Seizoen 1994-1995 
 
Onderlinge wedstrijden 

 
Onderlinge competitie 

 
Dit seizoen hebben we 
weer als eerste 
gedeelte een enkele 
competitie gespeeld.  
 
Deze werd gevolgd 
door beslissingswed-
strijden in groepen.  
 
Het bijzondere was dat 
alleen de behaalde 
punten die tegen 
tegenstanders uit 
dezelfde groep waren 
behaald werden 
meegenomen naar het 
tweede gedeelte. 
 
Jammer was het dat 
een aantal spelers 
vanwege persoonlijke 
omstandigheden een 
aantal partijen af 
moesten zeggen.  
 
Daardoor is het 
noodzakelijk geweest 
om met alternatieve 
inhaalmogelijkheden 
op de proppen te 
komen. 
Ook dat heeft niet 
kunnen voorkomen dat 
de vorming van de 
tweede en derde groep 
voor het tweede 
gedeelte, met 
medewerking van de 
spelers, met wat 
aanpassingen gepaard 
is gegaan.  
 

De competitie is spannend verlopen. Vanaf het begin wisten Rob Pijnenburg en Ad Rovers een hoge 
plaatsing af te dwingen. De drievoudige kampioen van het vorig seizoen, Pierre, begon aan een 
magnifieke inhaalrace. Daarbij wilde ook routinier Henk Schuurmans hoge ogen gooien.  
Willem-Peter Berkelmans deed van zich spreken door, evenals Rob Pijnenburg, maar liefst 6 punten 
mee te slepen naar het tweede gedeelte. Pierre zag zijn voorsprong van 4 punten na de enkele 
competitie omgezet worden in een achterstand van een punt. Hij kreeg slechts 5 punten mee naar het 
tweede gedeelte vanwege de regel dat alleen punten tegen directe tegenspelers zouden meetellen. 
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Opvallend bij groep A was het aantal 
remises in het tweede gedeelte. Van 
de 15 partijen eindigden er maar liefst 
11 in remise. 
 
Pierre profiteerde door naaste 
concurrent Rob Pijnenburg te 
verslaan. 

Dit leverde hem niet alleen twee wedstrijdpunten op, maar ook juist voldoende SB-punten om Willem-
Peter te kloppen met het meest minimale verschil van één SB-punt. 
Pierre de Werdt prolongeerde daardoor zijn kampioenschap van D'Amateurs. 
 
 
 
Alouis v/d Oetelaar won in groep B vier 
van de vijf wedstrijden. Toch bleek dit 
onvoldoende voor de overwinning. 
Antoine van Zandvoort boog zijn punt 
achterstand op Giel de Hommel om in 
een punt voorsprong en werd kampioen 
van de B-poule. 
 
 

 
 
 
Wim van Kasteren bouwde in groep C zijn 
voorsprong verder uit en werd groepskampioen. 
 
 

 
 
Bekerwedstrijden 

Voor het bekerkampioenschap is 
weer volgens een afvalsysteem 
gespeeld. Om met slechts één 
loting te kunnen volstaan, is er 
een programma gemaakt 
waarvan na de loting alle 
wedstrijden een logisch vervolg 
zouden hebben. 
 

De bekerwedstrijden zijn gestart met 16 personen. 
Potentieel kanshebber Ad Rovers werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Ronald Mauriks. 
Willem-Peter Berkelmans wist na een sneldampartij de expert op dit gebied, Antoine van Zandvoort, 
van zich af te schudden.  
 

Willem-Peter had 2 sneldam-
partijen nodig tegen Rob 
Pijnenburg om de halve finale te 
halen. 
 

 
Lambert van Vught maakte furore door 
drievoudig kampioen Pierre de Werdt met 
een nederlaag naar huis te sturen. 

 
 

Willem-Peter Berkelmans werd na 
weer een beslissende sneldampartij 
bekerkampioen. 

 
 
  

Finalegroep A RP HS WPB PW LV AR 
Rob Pijnenburg ᴥ 1 1 0 2 1 
Henk Schuurmans 1 ᴥ 1 0 1 1 
Willem-Peter Berkelmans 1 1 ᴥ 1 1 2 
Pierre de Werdt 2 2 1 ᴥ 1 1 
Lambert van Vught 0 1 1 1 ᴥ 1 
Ad Rovers 1 1 0 1 1 ᴥ 

Finalegroep B AZ RM JWE HE GH AO 
Antoine van Zandvoort ᴥ 1 1 2 1 2 
Ronald Mauriks 1 ᴥ 1 1 2 0 
Jan v/d Westelaken 1 1 ᴥ 0 0 0 
Hans van Eijndhoven 0 1 2 ᴥ 0 0 
Giel de Hommel 1 0 2 2 ᴥ 0 
Alouis v/d Oetelaar 0 2 2 2 2 ᴥ 

Finalegroep C WK AD GB RL AB 
Wim van Kasteren ᴥ 2 2 2 2 
Albert v/d Dungen 0 ᴥ 0 0 0 
Gerard Baltussen 0 2 ᴥ 2 0 
René Lammers 0 2 0 ᴥ 0 
Ad Boeren 0 2 2 2 ᴥ 

Theo v/d Westelaken -  Henk Schuurmans 0-2  
Ad Boeren -  Wim van Kasteren 0-2  
Willem-Peter Berkelmans -  Antoine van Zandvoort 1-1 2-0 
Rob Pijnenburg -  Jan v/d Westelaken 2-0  
Alouis v/d Oetelaar -  Lambert van Vught 0-2  
Ad Rovers -  Ronald Mauriks 0-2  
Pierre de Werdt -  Giel de Hommel 2-0  
Albert v/d Dungen -  Mari v/d Oetelaar 1-1 2-0 

Henk Schuurmans -  Wim van Kasteren 2-0   
Willem-Peter Berkelmans -  Rob Pijnenburg 1-1 1-1 2-0 
Lambert van Vught -  Ronald Mauriks 2-0   
Pierre de Werdt -  Albert v/d Dungen 2-0   

Henk Schuurmans -  Willem-Peter Berkelmans 0-2 
Lambert van Vught -  Pierre de Werdt 2-0 

Willem-Peter Berkelmans -  Lambert van Vught 1-1 2-0 
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Sneldamcompetitie 
 

 
 
 
De sneldamcompetitie is verdeeld over 
twee avonden gespeeld. 
 
 
Ad Rovers werd kampioen met een 
monsterscore van 22 punten uit 
13 wedstrijden. 
 
 
 
Pierre de Werdt wist als enige de 
sneldamkampioen te verslaan. 
 
 
 
Theo v/d Linde en Willem-Peter 
Berkelmans wisten tot een puntendeling 
met de kampioen te komen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kerstdamtoernooi 
Dit seizoen namen 14 spelers 
deel aan het kerstdamtoernooi. 
Ze hebben een enkele competitie 
gespeeld met partijen van 2 x 10 
minuten. 
 
 
Het was jammer dat titelverde-
diger Hans van Eijndhoven na 
zijn verliespartijen tegen Pierre de 
Werdt en Jan v/d Westelaken af 
moest haken. 
 
 
Zeer positief was het dat we 
tijdens dit kerstdamtoernooi weer 
eens strijd konden leveren tegen 
onze minder actieve leden. 
 
Theo v/d Westelaken maakte 
indruk door de koplopers in de 
onderlinge competitie, Ad Rovers 
en Rob Pijnenburg, beiden te 
verslaan. 
 
Giel v/d Oetelaar hielp Jan v/d 
Westelaken een handje door 
drievoudig kampioen Pierre de 
Werdt te verslaan. 
 
Jan v/d Westelaken won ons kerstdamtoernooi. Tegen Pierre de Werdt leed hij zijn enige verlies. 
Hij speelde remise tegen Ad Rovers en Theo v/d Westelaken.
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Simultaan Pierre de Werdt – D’Amateurs 
Wederom heeft onze kampioen Pierre de Werdt een simultaan gespeeld tegen een aantal 
belangstellenden. Hij heeft zijn resultaat van verleden jaar niet kunnen herhalen. 
Naast zijn winstpartij tegen Wim van Kasteren, verloor hij van Hans van Eijndhoven en van Gerard 
Baltussen. Tegen Ad Boeren, Ad Rovers en Theo v/d Westelaken speelde Pierre remise. 
Een resultaat dat mogelijk beïnvloed werd doordat de partijen in het café werden gespeeld. 
 
 

Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
Het heeft D'Amateurs vanaf de start niet meegezeten. De eerste ronde werd er tegen D.O.G. verloren. 
Het herstel van de tweede ronde tegen H.E.D. werd al in de derde ronde ingeleverd tegen PSV. De 
vierde wedstrijd werd weliswaar gewonnen, maar daar stonden forse verliezen van de vijfde, zesde en 
zevende ronden tegenover. De achtste wedstrijd bracht weer winst voor D'Amateurs. 
Het feit dat er steeds weer andere mensen mee moesten spelen zal zijn invloed gehad hebben. Voor 
enkele spelers lag dit aan hun persoonlijke omstandigheden. Maar jammer genoeg was de motivatie om 
voor onze vereniging in de bondswedstrijd te spelen bij een aantal spelers ver te zoeken. 

 
Kerstdamtoernooi Oisterwijk 
Op 27 december heeft een viertal meegespeeld in groep B van het kerstdamtoernooi bij DC Oisterwijk. 
Tegenstanders waren Astra 2, Dam/Dongen en DCO De Coppele. 
Vooral met Theo v/d Linde bleken we oude talenten uit de kast getrokken te hebben. Na twee rustjaren 
wist hij zijn eerste twee wedstrijden overtuigend in winst om te zetten. Hij behaalde zelfs een punt meer 
dan routinier Jan v/d Westelaken. Ook Hans van Eijndhoven wist vier punten te scoren, waarbij hij één 
van zijn tegenstanders een lesje in het eindspel gaf. Theo v/d Westelaken bracht het tot twee remises. 
Het gelegenheidsteam van D‟Amateurs behaalde met 13 bordpunten de derde plaats. 
Een voortreffelijk resultaat met een team waarvan de helft bestond uit niet-actieve dammers!  
 
 

Overige activiteiten 
Op 5 augustus heeft Pierre de Werdt in Vught een simultaan verzorgd voor het jeugdwerk.  
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Seizoen 1995-1996 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
Dit seizoen hebben we 
weer als eerste gedeelte 
een enkele competitie 
gespeeld.  
 
 
Deze werd gevolgd door 
beslissingswedstrijden in 
groepen. Het bijzondere 
was dat alleen de behaalde 
punten die tegen 
tegenstanders uit dezelfde 
groep waren behaald 
werden meegenomen naar 
het tweede gedeelte.  
 
 
Bijzonder was dit jaar het 
gat van 3 wedstrijdpunten 
tussen de geplaatsten in 
groep A en de geplaatsten 
in groep B.  
 
 
Dat er een harde strijd 
gevoerd is bleek wel uit het 
feit dat de nummers 3 en 4 
van het vorig seizoen zich 
niet bij de bovenste acht 
spelers wisten te plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 

De competitie is weer zeer 
spannend verlopen. De 
uiteindelijke beslissing om het 
kampioenschap viel pas in de 
laatste partij van het seizoen. 
Bijna leek het erop dat er drie 
spelers gelijk gingen 
eindigen. Het was echter 
routinier Ad Rovers die voor 
de elfde keer de titel voor 

zich opeiste. Hij speelde in de laatste ronde remise tegen Willem-Peter Berkelmans. Die profiteerde op 
zijn beurt van het verlies van Pierre tegen Hans. Willem-Peter wist Pierre daardoor te passeren in het 
klassement en met een verschil van 20 SB-punten beslag te leggen op de tweede plaats. 
De competitieleiders Hans van Eijndhoven en Wim van Kasteren sloten de rij, waarbij opviel dat Wim alle 
wedstrijden van het tweede gedeelte als verliezer beëindigde. 
 
 
 

Finalegroep A PW WPB AZ WK HS AR HE BA 
Pierre de Werdt ᴥ 0 2 2 2 1 0 2 
Willem-Peter Berkelmans 2 ᴥ 1 2 2 1 2 1 
Antoine van Zandvoort 0 1 ᴥ 2 0 1 1 0 
Wim van Kasteren 0 0 0 ᴥ 0 0 0 0 
Henk Schuurmans 0 0 2 2 ᴥ 0 2 0 
Ad Rovers 1 1 1 2 2 ᴥ 2 2 
Hans van Eijndhoven 2 0 1 2 0 0 ᴥ 2 
Barend van Amerongen 0 1 2 2 2 0 0 ᴥ 
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Opvallend bij groep B was het overwicht 
waarmee Jan van de Westelaken zijn 
achterstand van één punt op Rob 
Pijnenburg uiteindelijk wist om te zetten 
in een voorsprong van twee punten.  
Jan behaalde in het tweede gedeelte 
maar liefst 10 punten uit 6 wedstrijden. 
Jammer was het in deze groep dat het 
animo niet erg hoog was. Mogelijk dat 

de afwezigheid van Lambert van invloed is geweest. Lambert heeft overigens zijn partijen gespeeld, 
waaronder enkele vooraf! 
De competitieleider heeft uiteindelijk de uitslag van twee partijen vastgesteld op remise. 
 
Albert v/d Dungen heeft op 2 november 1995 te kennen gegeven dat hij met de competitie stopt. 
Zijn vier gespeelde wedstrijden zijn reglementair als niet gespeeld beschouwd. 
 
Kerstdamtoernooi 
 
 
 
De sneldamcompetitie is volgens 
afspraak samengegaan met het 
Kerstdamtoernooi. 
 
Op 28 december 1995 hebben 14 spelers 
gestreden om de titel. 
 
Niemand kwam ongeslagen uit de strijd. 
 
Willem Peter en Wim eindigden beiden op 
18 punten. Wim wist de 
beslissingswedstrijd (2x 5 minuten) om de 
tweede en derde plaats winnend af te 
sluiten. 
 
Specialist Antoine van Zandvoort eiste de 
titel voor zich op. Hij behaalde 20 punten 
in 13 wedstrijden.  
 
Alleen in Pierre moest hij zijn meerdere 
erkennen. 
 
 
Bekerwedstrijden 
 

Er is dit seizoen weer een af-
valsysteem gespeeld. Om met 
slechts één loting te kunnen 
volstaan, is er een programma 
gemaakt waarvan na de loting alle 
wedstrijden een logisch vervolg 
zouden hebben. 
De bekerwedstrijden zijn gestart 
met 16 personen. 

 
De kampioen van het vorig seizoen, Willem Peter kreeg al in de eerste ronde een nederlaag te slikken. 

 
Opvallend was dat bij drie van de vier 
partijen in de tweede ronde de beslissing 
werd bereikt door sneldampartijen. 

Finalegroep B TW JWE MO LV RP AB GB 
Theo v/d Westelaken ᴥ 0 0 1 1 1* 0 
Jan v/d Westelaken 2 ᴥ 2 2 1 1* 2 
Mari v/d Oetelaar 2 0 ᴥ 2 0 1 2 
Lambert van Vught 1 0 0 ᴥ 1 0 1 
Rob Pijnenburg 1 1 2 1 ᴥ 1 1 
Ad Boeren 1* 1* 1 2 1 ᴥ 2 
Gerard Baltussen 2 0 0 1 1 0 ᴥ 

Willem-Peter Berkelmans -  Rob Pijnenburg 0-2  
Pierre de Werdt -  Alouis v/d Oetelaar 1-1 2-0 
Mari v/d Oetelaar -  René Lammers 1-1 2-0 
Lambert van Vught -  Ad Rovers 0-2  
Antoine van Zandvoort -  Albert v/d Dungen 2-0*  
Jan v/d Westelaken -  Ad Boeren 1-1 2-0 
Hans van Eijndhoven -  Barend van Amerongen 2-0  
Henk Schuurmans -  Theo v/d Westelaken 0-2*  

Rob Pijnenburg -  Pierre de Werdt 0-2  
Mari v/d Oetelaar -  Ad Rovers 1-1 0-2 
Antoine van Zandvoort -  Jan v/d Westelaken 1-1 0-2 
Hans van Eijndhoven -  Theo v/d Westelaken 1-1 0-2 
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In de halve finale bleek het krachtverschil 
voldoende groot voor beslissingen zonder 
beslissingspartijen. 

 
 De finale werd een enerverende partij die in remise 
eindigde. Daardoor moesten beide strijders na de 
officiële seizoenafsluiting weer aantreden. 
Ad Rovers trok aan het langste eind, zodat hij zich dit 
seizoen tweevoudig kampioen mag noemen. 

 
Sneldammen tijdens de 2

e
 bekerfinale 

Tijdens de tweede finalepartij van het bekerkampioenschap hebben acht leden een sneldamwedstrijd 
gespeeld ter opvulling van de avond. Er werd fel gestreden. Nieuwkomer Barend wist zich prima te weren 
en behaalde de tweede plaats. Weer was het specialist Antoine die dit winnend wist af te sluiten. Hij 
behaalde 12 punten uit acht partijen. De eindstand was als volgt: 
 
 1 Antoine  7 5 2 0 12 
 2 Barend  7 5 1 1 11 
 3 Pierre  7 4 1 2  9 
 4 Wim  7 3 2 2  8 
 5 Hans  7 2 2 3  6 
 6 Gerard  7 2 0 5  4 
 7 Lambert 7 1 1 5  3 17 SB-punten 
 8 Ad Boeren 7 1 1 5  3 12 SB-punten 
 
Overigens is tijdens die avond gebleken dat er op reglementkennis nog het een en ander ontbreekt. 
Vooral de onlangs gewijzigde regels zijn nog niet algemeen bekend. 
 
 
Koppeltoernooi 
 
Op 17 augustus was een vriendschappelijke avond 
met de biljartclub gepland. 
 
Door het mislukken hiervan is besloten om een 
koppeltoernooi te spelen. 
 
Daarbij kwam het duo Jan van de Westelaken en 
Antoine van Zandvoort als sterkste uit de bus. 
 
Weer was Antoine degene die opviel door zijn 
score van 10 punten uit 6 partijen. Hij verloor er 
geen een! 
 
Alouis speelde samen met de dummy die voor hem 
elke ronde een punt binnensleepte. 
 
 

Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
D'Amateurs heeft vanaf de start duidelijk gemaakt dat er geen genoegen genomen zou worden met een 
lagere klassering dan het kampioenschap. Al in de eerste ronde werd DVO Beins vernietigend verslagen. 
Daarna volgden overwinningen tegen Heijmans Excelsior 5, Astra Informatica 3 en DSV 212 gr. F, zodat 
op de helft van de competitie al een belangrijke voorsprong was behaald. 
In de tweede helft werd alleen aan DSV 212 gr. F een gelijkspel gegund. 
D'Amateurs werd overtuigend kampioen met een score van 15 punten uit 8 wedstrijden. De voorsprong 
op de nummer twee was maar liefst 5 wedstrijdpunten en 17 bordpunten. Het feit dat het team vrijwel 
constant gehouden kon worden zal zeker bijgedragen hebben aan dit goede resultaat. 

Pierre de Werdt -  Ad Rovers 0-2 
Jan v/d Westelaken -  Theo v/d Westelaken 2-0 

Ad Rovers -  Jan v/d Westelaken 1-1 2-0 
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Brabantcup 
Voor het eerst sinds jaren is er weer deelgenomen aan de Brabantcup. 
Positief was het animo zodat er zelfs twee teams afgevaardigd konden worden. 
Iets minder positief was het dat ons eerste team met 2-6 verloor van De Schuivers 2 en ons tweede team 
met 0-8 verloor van DC Oisterwijk 1, waardoor de deelname beperkt bleef tot één ronde. 
 
 

Mutaties 
Tijdens de jaarvergadering op 24 augustus 1995 heeft D‟Amateurs Barend van Amerongen welkom 
geheten als nieuw lid van de vereniging. 
 
René Lammers en Ronald Mauriks hebben vanwege hun studie afgehaakt. 
Op de valreep van het seizoen heeft Theo v/d Westelaken op 1 juli te kennen gegeven dat hij het 
lidmaatschap van onze vereniging wil beëindigen. 
We hebben tegen hem de hoop uitgesproken dat we hem nog wel eens op een clubavond zullen zien. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Avondjes tussendoor 
Op 14 december is er een kaartavond gehouden. 
Tijdens die kaartavond werd Jan v/d Westelaken verrast met een oorkonde vanwege zijn 25-jarig 
lidmaatschap van D'Amateurs. Hij was daarmee de eerste dammer die dit blijk van waardering ontving. 
 
Op 28 maart werd de vereniging verrast met een avondje Hints. 
 
Seizoenafsluiting 
Op zaterdag 22 juni heeft de vereniging het seizoen afgesloten met een avondje oud-Hollandse spelen 
gekoppeld aan een intelligentietest. Dat laatste gaf te zien dat we niet veel voor elkaar onderdoen. De 
contracten blijven daarom gehandhaafd. Ook is op die avond een Canadese ham verorberd, die zich 
goed deed smaken. Jammer was het dat de avond samenviel met de uitschakeling van het Nederlands 
elftal voor de Europese kampioenschappen. Vele dammers wilden dit niet missen, waardoor de spelletjes 
enigszins onder druk kwamen te staan. Het plezier was er echter niet minder om. 
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Seizoen 1996-1997 
 

Oorkonde 
Op donderdag 29 augustus is, tijdens de 
prijsuitreiking van het seizoen 1995 / 1996, Ad 
Rovers in het zonnetje gezet omdat hij 
ondertussen al ruim 25 jaar lid van onze 
vereniging was. In navolging van Jan v/d 
Westelaken ontving hij een oorkonde van onze 
vereniging.  
Maar dat was niet alles. 
Uit handen van de heer Van Den Elzen, de 
voorzitter van de PNDB, ontving Ad ook een 
oorkonde vanwege zijn vele verdiensten voor 
de damsport tijdens de afgelopen 25 jaren. 
Ad is daarmee de eerste, en tot nu toe enige, 
die dit blijk van waardering van de PNDB heeft 
ontvangen. 
 
De woordelijke toespraak: 
Ad Rovers werd op 1 juni 1971 lid van de op 8 
januari 1970 opgerichte damvereniging 
D’Amateurs. 
Zijn waarde voor deze vereniging werd in de 
loop der jaren van een wel zeer uitzonderlijk 
niveau. 
Van 17 juni 1971 tot 30 mei 1974 was hij 
secretaris. Daarna heeft hij het bestuur 
meerdere malen achter de schermen 
bijgestaan. Op 10 juli 1980 werd Ad benoemd 
tot wedstrijdleider, welke functie hij vervulde tot 
10 juni 1986. Op laatstgenoemde datum werd 
hij benoemd tot voorzitter, aan welke taak hij op een voorbeeldige wijze invulling gaf. Tot op de dag van 
vandaag is hij het gezicht van zijn vereniging. 
In 1987 was hij een van de organisatoren van de halve finale voor de Nederlandse kampioenschappen 
voor aspiranten- en juniorenteams die toen in Sint-Michielsgestel werden gehouden. Tijdens dit 
evenement trad hij ook op als arbiter 
Daar waar de gelegenheid zich voordeed was hij steeds aanwezig en bereid zijn vereniging en daarmee 
de damsport op een positieve manier te vertegenwoordigen. 
In de periode 1981-1987 was hij ieder jaar de mede-organisator van de destijds in Sint-Michielsgestel 
bekende dammeetings, waaraan steeds veel verenigingen uit de gemeente deelnamen. 
Ook zette hij zich vorig jaar op een goede wijze in om van de viering van het 25 jarig bestaan een waar 
feest te maken. 
Ook op het dambord staat deze voorzitter zijn mannetje. 
De volgende prestaties leggen daarvan een duidelijke getuigenis af: 

- Elf keer kampioen van D’Amateurs 
- Vijf keer was hij bekerkampioen van zijn vereniging 
- Kampioen hoofdklasse HDR-toernooi 1982/1983 

Ad, proficiat en bedankt voor jouw inzet. 
D’Amateurs proficiat met zo’n voorzitter. 
 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
De eerste gewonnen partij van het seizoen werd door Barend op zijn naam geschreven. 
 
Jammer was het dat Giel de Hommel al na één gespeelde wedstrijd noodgedwongen af moest haken. 
Zijn wedstrijd is als niet gespeeld beschouwd. 
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Het bestuur heeft besloten om 
Willem-Peter uit de competitie 
te halen vanwege het 
herhaaldelijk niet gespeeld 
hebben van zijn partijen. 
Daarbij is het belang van een 
goed verloop van de 
onderlinge competitie voorop 
gesteld. 
Zijn zes daadwerkelijk 
gespeelde wedstrijden zijn als 
niet gespeeld beschouwd. 
 
Henk Schuurmans heeft zich 
op 29 mei noodgedwongen 
teruggetrokken uit het tweede 
gedeelte van de competitie. 
Zijn gespeelde wedstrijden in 
het tweede gedeelte worden 
als niet gespeeld beschouwd. 
Toen hij zich terugtrok had hij 
een score van 9 punten. 
 
Zoals gebruikelijk hebben we 
weer als eerste gedeelte een 
enkele competitie gespeeld. 
Deze werd gevolgd door 
beslissingswedstrijden in 
groepen. Alleen de behaalde 
punten die tegen 
tegenstanders uit dezelfde 
groep waren behaald werden 
meegenomen naar het 
tweede gedeelte. 

 
Het eerste gedeelte van de 
competitie is duidelijk gewonnen 
door Pierre de Werdt. Hij liet de 
concurrentie vier punten achter 
zich. Dat hij zijn punten goed had 
verdeeld bleek uit het feit dat hij 
zijn voorsprong van vier punten 
meenam naar het tweede 
gedeelte van de competitie. Voor 
de overige spelers dus een 

zware opgave om Pierre nog van het kampioenschap af te houden. Toch is dit nog bijna gelukt. Pierre 
leed enkele nederlagen en Rob Pijnenburg wist hem in de tussenstand te passeren. Omdat Rob tegen 
Antoine van Zandvoort het onderspit moest delven eindigden Pierre en Rob samen met 17 punten op een 
gedeelde eerste plaats. Vanwege zijn resultaat in het eerste gedeelte mocht Pierre zich voor de derde 
keer onderling kampioen van D'Amateurs noemen. 
 

 
In groep B liet Lambert er geen twijfel 
over bestaan wie het kampioenschap 
op zou eisen. 
 
Hij stond slechts twee remises toe en 
wist zijn voorsprong van één punt uit te 
bouwen tot drie punten. 
 

Finalegroep A HS PW RP AZ BA AD MO AR 
Henk Schuurmans ᴥ 0* 0* - - - - 1* 
Pierre de Werdt - ᴥ 0 1 1 1 2 0 
Rob Pijnenburg - 2 ᴥ 0 1 2 2 2 
Antoine van Zandvoort - 1 2 ᴥ 1 2 0 1 
Barend van Amerongen - 1 1 1 ᴥ 1 2 2 
Albert v/d Dungen - 1 0 0 1 ᴥ 0 2 
Mari v/d Oetelaar - 0 0 2 0 2 ᴥ 0 
Ad Rovers - 2 0 1 0 0 2 ᴥ 

Finalegroep B LV WK AO GB HE AB JWE 
Lambert van Vught ᴥ 1 2 2 2 2 1 
Wim van Kasteren 1 ᴥ 1 1 0 0 0 
Alouis v/d Oetelaar 0 1 ᴥ 2 0 2 0 
Gerard Baltussen 0 1 0 ᴥ 0 2 0 
Hans van Eijndhoven 0 2 2 2 ᴥ 1 1 
Ad Boeren 0 2 0 0 1 ᴥ 0 
Jan v/d Westelaken 1 2 2 2 1 2 ᴥ 
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Kerstdamtoernooi 
De sneldamcompetitie 
is volgens afspraak 
samengegaan met het 
Kerstdamtoernooi. 
Op 30 december 1996 
hebben 14 spelers ge-
streden om de titel. 
 
Rob Pijnenburg kwam 
ongeslagen uit de strijd. 
Maar hij kon niet 
voorkomen dat Barend 
van Amerongen met de 
eer ging strijken. 
 
Barend verloor van Jan 
v/d Westelaken en 
speelde remise tegen 
Rob. 
Alle overige partijen 
won hij. 
 
Barend van Amerongen 
werd daarmee 
sneldamkampioen 
seizoen 1996 / 1997. 
 
Vermeldenswaardig is 
dat ons oud-lid Rik 
Berkelmans ook 
meespeelde en een 
verdienstelijke vijfde 
plaats behaalde met 
maar liefst acht 
winstpartijen. 
 
Gerard Baltussen heeft alleen 's-morgens gespeeld en eindigde toch niet onderaan. 
 
Tijdens het kerstdamtoernooi werd Giel v/d Oetelaar verrast met een oorkonde vanwege zijn 25-jarig 
lidmaatschap van D'Amateurs. 
 
 
Bekerwedstrijden 
Er is dit seizoen weer een afvalsysteem gespeeld. Om met slechts één loting te kunnen volstaan, is er 
een programma gemaakt waarvan na de loting alle wedstrijden een logisch vervolg zouden hebben. 
De bekerwedstrijden zijn gestart met 16 personen. 
 

 
Omdat Theo v/d Linde en Willem-
Peter Berkelmans niet speelden, 
kwamen Henk Schuurmans en 
Rob Pijnenburg erg gemakkelijk in 
de volgende ronde.  
 
 
 

 
 
 

Barend van Amerongen -  Albert v/d Dungen 2-0  
Wim van Kasteren -  Alouis v/d Oetelaar 0-2  
Mari v/d Oetelaar -  Jan v/d Westelaken 1-1 0-2 
Hans van Eijndhoven -  Pierre de Werdt 0-2  
Lambert van Vught -  Antoine van Zandvoort 0-2  
Ad Rovers -  Ad Boeren 2-0  
Henk Schuurmans -  Theo v/d Linde 2-0*  
Rob Pijnenburg -  Willem-Peter Berkelmans 2-0*  
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 Henk en Rob troffen elkaar en het was 
Henk die zijn aspiraties voor dit seizoen 
heel duidelijk maakte. 
Jan v/d Westelaken liet nog eens zien dat 
zijn tweede plaats bij het sneldammen 

geen toeval was. Hij schakelde Mari v/d Oetelaar en Pierre de Werdt uit middels sneldampartijen. 
 

Na een enerverende strijd liet Henk 
Schuurmans ook Ad Rovers achter zich. 
 

 
 Barend liet duidelijk blijken dat hij meer wilde 
dan alleen het sneldamkampioenschap. 

Hij versloeg achtereenvolgens Albert v/d Dungen, Alouis v/d Oetelaar en Jan v/d Westelaken. 
In de finalepartij maakte Barend met een slagzet een einde aan de aspiraties van Henk. 
Barend van Amerongen werd ook bekerkampioen van D'Amateurs. 
 
 

Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
Dit seizoen hebben we weer met twee teams gespeeld, een achttal in de eerste klasse en een viertal in 
de tweede klasse. De verwachtingen waren hoog en dat is ook redelijk uitgekomen. 
 

 
Ons eerste team viste achter het net vanwege de bordpunten, maar is er dit seizoen als enige in 
geslaagd om tegen de uiteindelijk Brabants kampioen remise te spelen. 
De strijd, tegen S&A/D.A.M., om de algemene derde en vierde plaats werd winnend afgesloten. 
 
 
 

Barend van Amerongen -  Alouis v/d Oetelaar 2-0  
Jan v/d Westelaken -  Pierre de Werdt 1-1 2-0 
Antoine van Zandvoort -  Ad Rovers 0-2  
Henk Schuurmans -  Rob Pijnenburg 2-0  

Barend van Amerongen -  Jan v/d Westelaken 2-0  
Ad Rovers -  Henk Schuurmans 1-1 0-2 

Barend van Amerongen -  Henk Schuurmans 2-0 
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Op donderdag 26 september wist Albert v/d Dungen de eerste gewonnen bondspartij op zijn naam te 
zetten. Met een mooie combinatie won hij een schijf en later de partij. Deze goede start kon echter niet 
voorkomen dat D'Amateurs 2 zijn meerdere moest erkennen in P.S.V. Dammen 4 uit Eindhoven. 
 

 
 
 
Brabantcup 
Evenals vorig seizoen hebben beide teams van D'Amateurs de tweede ronde niet weten te bereiken. 
Het eerste team ging ten onder tegen H.S.D.V. uit Helden-Panningen. 
Het tweede team had geen kans tegen H.E.D. 2. uit 's-Hertogenbosch. 
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Mutaties 
John Wilsens is al een aantal keren bij ons op bezoek geweest. Hij heeft definitief te kennen gegeven dat 
hij lid wil worden van D'Amateurs. Het bestuur heeft besloten om dit tussentijds voor te leggen aan de 
leden om de mutatie bij de KNDB voor 1 juli te laten plaatsvinden. 
Er zijn alleen positieve reacties gevolgd waardoor we John bij aanvang van het nieuwe seizoen als lid 
van D'Amateurs welkom kunnen heten.  
 
Giel de Hommel heeft vanwege zijn ziekte geen mogelijkheden meer om nog aan activiteiten deel te 
nemen. De vooruitzichten zijn niet goed. Naast zijn slecht gezichtsvermogen kampt hij momenteel ook al 
met verdere lichamelijke problemen. Giel zit samen met zijn vrouw op Oosterhof. 
We zullen hem vermoedelijk niet meer in ons midden zien vertoeven. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Open dag gemeente Sint-Michielsgestel 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Op 29 september heeft D‟Amateurs haar medewerking gegeven aan de open dag van de gemeente 
Sint-Michielsgestel. Naast de simultaan, die werd verzorgd door Wim van Kasteren, is er ook een 
sneldamtoernooi georganiseerd met visueel gehandicapten. Belangstellenden konden zien dat visueel 
gehandicapten zelfs hun mannetje staan op het dambord. Vier van onze leden hebben actief 
deelgenomen aan deze bijzondere presentatie van de damsport. 
 
Avondjes tussendoor 
Op donderdag 29 augustus zijn de prijzen voor het seizoen 1995 / 1996 uitgereikt. 
Tijdens deze avond werd onder leiding van onze voorzitter het spel Party & Co gespeeld. 
Mede door een goede tooonzetting van Barend wist zijn groep dit winnend af te sluiten. 
Op 30 januari werd onder leiding van Lambert van Vught en Bernadette Rovers de algemene kennis 
getoetst. Alle contracten zijn verlengd. 
 
Op 10 april werd de vereniging door de koppels Alouis en Anja v/d Oetelaar en Pierre en Truus de Werdt 
verrast met een test op het gebied van barakken, sjoelen en darten. Het was erg gezellig. 
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Huishoudelijk reglement 
Vanwege de duidelijkheid naar alle leden werd het huishoudelijk reglement vastgesteld. De wijzigingen 
op alle bestaande afspraken waren minimaal. Het grootste verschil is dat alles nu op papier staat, zodat 
we niet meer hoeven te gissen wat de laatste afspraak over een bepaald onderwerp is geweest. 
 
Seizoenafsluiting 
Op zaterdag 28 juni heeft de vereniging in 't Stuupke het seizoen afgesloten. 
Vroeg op de avond werd gestart met een fietstocht. De weergoden waren ons gunstig gezind. 
De route langs de Dungense wielen was de moeite waard. 
De meeste moeite hadden de fietsers nog met het achteraf beantwoorden van vragen. 
Een bedankje richting de families v/d Oetelaar en v/d Westelaken is op zijn plaats. Er werd niet alleen een 
route uitgezet. Maar er waren ook fietsen beschikbaar, onderweg werd voor de inwendige mens gezorgd en 
de vragenlijst zorgde ervoor dat we samen met de prijsuitreiking weer een goed gevulde avond hadden. 
Na de prijsuitreiking stond er een uitstekend verzorgd koud buffet gereed. 
Mari v/d Oetelaar is vanaf 1972 lid van onze vereniging. Hij ontving daarvoor een oorkonde. 
Al met al een rustig verlopen afsluiting, waarbij volop de gelegenheid bestond om met elkaar nog eens het 
afgelopen seizoen de revue te laten passeren. 
 
 

Overlijden Ad Looijkens 
Op 3 april 1997 overleed Ad Looijkens. Hoewel Ad nooit lid is geweest van D‟Amateurs mag dit bericht in 
het naslagwerk van D‟Amateurs niet ontbreken. 
Met jeugddammen zijn we elkaar tegengekomen. We waren elkaars grootste rivalen, maar werden ook 
de beste vrienden. Zowel met schooldammen als met het clubdammen hebben de jeugdleden van 
D‟Amateurs veel geleerd van Ad Looijkens.  
Bijna iedereen van D‟Amateurs kende Ad Looijkens. Hij stond altijd klaar als er hulp nodig was. Ook de 
fancy fair die D‟Amateurs organiseerde zou zonder de hulp van Ad niet zijn geweest wat het is geworden. 
Wim van Kasteren heeft D‟Amateurs vertegenwoordigd bij het laatste afscheid. 
 
 
 

Seizoen 1997-1998 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
We hebben weer als eerste gedeelte 
een enkele competitie gespeeld, 
gevolgd door beslissingswedstrijden 
in groepen. Alleen de behaalde 
punten die tegen tegenstanders uit 
dezelfde groep waren behaald werden 
meegenomen naar het tweede 
gedeelte. 
 
Het eerste gedeelte van de competitie 
is zeer spannend verlopen. In de 
tussenstanden waren bovenaan 
steeds weer andere spelers te vinden. 
Veelvuldig kwamen de namen van 
Ad Rovers en Antoine van Zandvoort 
voor bij de bovenste twee. 
 
Barend heeft lang genoegen moeten 
nemen met een plaats in de 
middenmoot. John maakte een 
voorzichtige start met veel remises.  
Pierre en John sloten het eerste 
gedeelte zonder verliespartij af. 
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Tot in de laatste ronde bleef het spannend. 
Willem-Peter, Rob en Lambert moesten knokken voor een plaats bij de eerste acht. 
Uiteindelijk heeft Willem-Peter dit weten te bereiken, dankzij een minimaal verschil aan SB-punten. 
Willem-Peter is niet opgekomen tegen John. De wedstrijd werd voor hem verloren verklaard. 
De wedstrijd tussen Pierre en Willem-Peter is vanwege tijdgebrek door de wedstrijdleiding vastgesteld.  
 

Het tweede gedeelte van de 
competitie verliep mogelijk 
nog spannender. 
In de eerste groep waren er 
maar liefst vier spelers die 
met een score van acht 
punten konden starten. 
De koplopers uit het eerste 
gedeelte, Pierre en John, 
werden beiden met een 

nederlaag opgescheept. Uiteindelijk bleven er in de laatste ronde nog drie kanshebbers over. 
Routinier Ad Rovers werd door zijn remisepartij tegen Mari v/d Oetelaar voor de twaalfde keer kampioen. 
 

In de tweede groep versloeg Hans 
in de eerste ronde koploper Rob 
die daardoor zijn voorsprong van 
twee punten kwijt raakte. Toen 
Wim in de tweede ronde ook nog 
van Rob wist te winnen leken de 
kansen helemaal gekeerd. Rob 
keek tegen een achterstand van 
twee punten aan en moest 
minimaal gelijk zien te komen om 

als winnaar uit de bus te komen. Ook hier bleef het spannend tot het einde. In de voorlaatste ronde 
incasseerde Wim een nederlaag van Lambert. Rob profiteerde optimaal en kwam langszij. In de laatste 
ronde werd de druk opgevoerd. Rob had een moeilijke partij tegen Ad Boeren, die hij winnend moest 
afsluiten voor het kampioenschap. Het werd de langste partij van het seizoen, waarin Rob zeer verdiend 
de overwinning en daarmee het kampioenschap voor zich opeiste. 
Albert heeft vanwege zijn ziekte minder dan de helft van de wedstrijden echt gespeeld. Daarom zijn de 
uitslagen van het tweede gedeelte tegen hem niet meegeteld. Opvallend is dat Albert zonder punten-
bijtelling toch niet als laatste is geëindigd. Een prestatie op zich. 
 
Bekerwedstrijden 
Er is dit seizoen weer een afvalsysteem gespeeld. Om met slechts één loting te kunnen volstaan, is er 
een programma gemaakt waarvan na de loting alle wedstrijden een logisch vervolg zouden hebben. 
De bekerwedstrijden zijn gestart met 16 personen.  
 

Willie speelde na lange 
afwezigheid weer mee, maar 
moest zijn meerdere 
erkennen in Rob. 
 
Titelverdediger Barend had 
twee sneldampartijen nodig 
om de eerste ronde door te 
komen. 

 
Henk kwam eenvoudig de eerste ronde door omdat Willem-Peter verstek liet gaan. 
  

Finalegroep A BA WPB MO AR HS PW JWI AZ 
Barend van Amerongen ᴥ 1 0 0 1 1 0 2 
Willem-Peter Berkelmans 1 ᴥ 1 0 1 1* 0* 1 
Mari v/d Oetelaar 2 1 ᴥ 1 1 0 1 0 
Ad Rovers 2 2 1 ᴥ 1 1 2 1 
Henk Schuurmans 1 1 1 1 ᴥ 1 0 1 
Pierre de Werdt 1 1* 2 1 1 ᴥ 0 1 
John Wilsens 2 2* 1 0 2 2 ᴥ 0 
Antoine van Zandvoort 0 1 2 1 1 1 2 ᴥ 

Finalegroep B AB AD HE WK AO RP LV JWE 
Ad Boeren ᴥ * 2 1 0 0 0 0 
Albert v/d Dungen 1* ᴥ * 0* * * * 0* 
Hans van Eijndhoven 0 * ᴥ 0 0 2 0 0 
Wim van Kasteren 1 * 2 ᴥ 2 2 0 2 
Alouis v/d Oetelaar 2 * 2 0 ᴥ 1 2 0 
Rob Pijnenburg 2 * 0 0 1 ᴥ 2 2 
Lambert van Vught 2 * 2 2 0 0 ᴥ 0 
Jan v/d Westelaken 2 * 2 0 2 0 2 ᴥ 

Rob Pijnenburg -  Willie Berkelmans 2-0   
Antoine van Zandvoort -  Pierre de Werdt 0-2   
Ad Rovers -  Barend van Amerongen 1-1 1-1 0-2 
John Wilsens -  Wim van Kasteren 1-1 2-0  
Ad Boeren -  Mari v/d Oetelaar 0-2   
Willem-Peter Berkelmans -  Henk Schuurmans 0-2*   
Jan v/d Westelaken -  Alouis v/d Oetelaar 2-0   
Lambert van Vught -  Hans van Eijndhoven 0-2   



Pagina 152 
 

 
Rob kreeg enkele keren een gewonnen 
stand op het bord tegen Pierre, maar 
kon de winst niet vinden. In de 
sneldampartij trok Pierre aan het 
langste eind. 

Ook de tweede ronde overleefde Barend met sneldammen. Het werd zijn revanche voor het 
sneldamtoernooi, want sneldamkampioen John legde het loodje. Ook Henk had de sneldampartij nodig. 
 

Alweer via een sneldampartij bereikte 
Henk Schuurmans de finale. 
 

 In een enerverende partij wist Pierre maximaal gebruik te 
maken van het feit dat Henk weer met zwart moest spelen. 

Pierre de Werdt won de partij en mocht zich voor een jaar bekerkampioen van D'Amateurs noemen. 
 
 
Kerstdamtoernooi 

 
De sneldamcompetitie is 
weer samengegaan met 
het Kerstdamtoernooi. 
 
 
Maar liefst 18 spelers 
hebben gestreden om 
de titel. 
 
 
Ditmaal kwam niemand 
ongeslagen uit de strijd. 
 
 
Pierre en Barend 
verloren slechts één 
partij. 
 
 
John wist met twee 
verliespartijen en één 
remise het kampioen-
schap voor zich op te 
eisen. 
 
 
Hij behaalde evenals 
Pierre 29 punten, maar 
had 3 SB-punten 
voorsprong. 
 
 
Barend eindigde als 
derde met 28 punten. 
 
 

 
 
  

Rob Pijnenburg -  Pierre de Werdt 1-1 0-2 
Barend van Amerongen -  John Wilsens 1-1 2-0 
Mari v/d Oetelaar -  Henk Schuurmans 1-1 0-2 
Jan v/d Westelaken -  Hans van Eijndhoven 2-0  

Pierre de Werdt -  Barend van Amerongen 2-0  
Henk Schuurmans -  Jan v/d Westelaken 1-1 2-0 

Pierre de Werdt -  Henk Schuurmans 2-0 
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Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D‟Amateurs heeft alleen in de eerste klasse meegespeeld. De verwachtingen waren hoog gespannen. 
Het was dan ook een enorme domper dat in de eerste ronde van concurrent DC Mensfort werd verloren. 
Het pleit voor het team dat niet bij de pakken neergezeten werd, maar dat er fanatiek verder werd 
gestreden. Het eerste lichtpuntje kwam toen Mensfort gelijk speelde tegen HSDV. Daarna speelde 
Mensfort gelijk tegen DOG. D'Amateurs was die ronde vrij en keek tegen een achterstand van 13 
bordpunten en 2 wedstrijdpunten aan. De wedstrijd tegen HSDV bracht de kentering. D'Amateurs wist 
met 12-4 te winnen, waardoor de achterstand nog maar één bordpunt bedroeg. Toen de slotwedstrijd 
tegen PSV met de cijfers 14-2 werd gewonnen was er een flinke mentale slag uitgedeeld aan Mensfort. 
Mensfort zou tegen RDS met 13-3 moeten winnen om gelijk te komen, maar bracht het niet verder dan 
een gelijkspel. D'Amateurs werd verdiend kampioen en promoveerde weer naar de hoofdklasse. 
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Brabantcup 
Beide teams van D'Amateurs de tweede ronde weten te bereiken. 
Het eerste team won met 6-2 tegen RDS. Het tweede team bracht het tegen EAD 2 tot een 4-4 gelijkspel. 
Vanwege de winst van Henk Schuurmans aan bord 1 werd EAD 2 door ons team uitgeschakeld. 
In de tweede ronde verloor D'Amateurs 2 kansloos met 8-0 van Astra 2. 
Het eerste team deed het beter door DC Mensfort met 5-3 te verslaan. 
In de kwartfinale vormden De Schuivers uit Bakel echter een te groot obstakel. Er werd met 3-5 verloren. 
 
 

Mutatie 
Dit seizoen is er geen mutatie van een speler, maar de mutatie van ons clublokaal aan de orde. 
Vanaf 1 juni 1988 is D'Amateurs bij 't Stuupke gehuisvest. 
Na 10 jaar komt daar nu een einde aan vanwege het verdwijnen van 't Stuupke. 
D‟Amateurs hoopt dat "t Krukske" voor ons zal worden wat 't Stuupke voor ons geweest is. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Avondje tussendoor 
Onder leiding van voorzitter Ad en zijn charmante assistent Jan werd de moderne versie van het Rad van 
Avontuur doorlopen. Dat de deskundigheid van de leden was onderschat bleek uit het feit dat de naam 
“Jannes v/d Wal” al werd geraden alvorens er ook maar één letter op het bord was verschenen. 
Het werd weer een leuke avond. 
 
Seizoenafsluiting 
's-Middags heeft een aantal dammers met partner eens echt kennis gemaakt met 's-Hertogenbosch. 
Duidelijk werd dat we bijna als Belgen ons leven hadden moeten doorbrengen. 
Ook in 's-Hertogenbosch hebben ze een "manneke pis", Dieske genaamd. 
Tijdens de rondleiding lieten de Bossche bollen zich goed smaken. 
 
's-Avonds werd voor de laatste keer een seizoenafsluiting gevierd in 't Stuupke. 
Tussen het barbecueën door werd naar de laatste WK wedstrijd van Oranje gekeken. 
De prijzen van het afgelopen seizoen werden uitgereikt, waarbij aandacht was voor het kampioenschap in 
de bondscompetitie. Meteen al werden de verworven cursusboeken bekeken, zodat we volgend seizoen 
wel in de hoofdklasse moeten blijven. 
 
 

Overlijden Albert van den Dungen 
  
 
Nog voor de start van het nieuwe seizoen 
werden we opgeschrikt door het overlijden van 
Albert v/d Dungen. 
 
Iedereen wist dat Albert al geruime tijd ziek 
was. Toch kwam zijn overlijden voor de meeste 
dammers als een donderslag bij heldere 
hemel. 
 
Albert is bijna 18 jaar lid geweest van 
D'Amateurs en heeft de taken van 
wedstrijdleider en materiaalbeheerder vervuld. 
 
Onze voorzitter heeft een passend In 
Memoriam in het Brabants Damnieuws van 
oktober 1998 laten plaatsen. 
 
Een delegatie van D‟Amateurs heeft Albert 
begeleid naar zijn laatste rustplaats. 
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Training door Wim van der Kooij – de flankaanval 
 
Op 14 mei 1992 gaf Wim van der Kooij een training over de flankaanval. 
Dit is de spelvorm waarin wit een voorpost op veld 24 plaatst en/of zwart een voorpost op veld 27 heeft. 
Om dit spel op het bord te brengen is kennis van de meest gangbare combinaties erin beslist vereist. 
Vooraf werd onze leden gevraagd om na te denken over het strategische aspect van de flankaanval: 
Waarom zou je met wit een voorpost op veld 24 (zwart op veld 27) innemen? 
Wanneer is die voorpost sterk; en kan die voorpost ook zwak zijn? 
Waar liggen de kansen van de verdedigende / omsingelde  partij? 
 
D‟Amateurs kreeg vooraf als huiswerk de volgende diagrammen voorgeschoteld: 
 

 
Voor deze vier opgaven geldt: wit speelt en wint 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Voor deze twee standen geldt: 
Zwart speelt en wint 

 
 
 
Zwart wint met een directe 
combinatie 
 

 
 

 
 

 
Wat is de damzet waard? 

 
Voor beide standen: Waarom is 14-19 fout? 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
De uitspeelstand is ontstaan vanuit de volgende openingszetten. 
 
 
 
 
 
 
 

1 32-28 18-22 7 40x29 10-14 13 32x21 16x27 
2 37-32 12-18 8 35-30 20-25 14 44-40 05-10 
3 41-37 07-12 9 30-24 14-20 15 42-37 27-32 
4 46-41 01-07 10 32-28 16-21 16 38x27 22x42 
5 34-29 19-23 11 31-26 11-16 17 47x38  
6 28x19 14x34 12 37-32 21-27    
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Seizoen 1998-1999 
 

Onderlinge wedstrijden 
 

Onderlinge competitie 
We hebben weer ons vertrouwde systeem 
gespeeld, met als enige wijziging het 
hanteren van het 3 puntensysteem. 
 
Ook werd besloten om niet met een vast 
programma te werken. Dat dit zijn nut bewijst 
blijkt wel uit het feit dat er in de 
voorcompetitie maar liefst 40 afmeldingen 
waren. 
 
Toch is het verloop van de competitie goed te 
noemen. Het eerste gedeelte werd afgesloten 
met een enkele ongespeelde wedstrijden. 
 
Deze wedstrijden waren van geen belang 
voor de groepsindeling of konden niet 
gespeeld worden vanwege het ongeval van 
Jan v/d Westelaken. 
 
In het eerste gedeelte van de competitie leek 
Antoine zeer lang onbedreigd op de eerste 
plaats af te stevenen. 
 
De kentering kwam toen hij van Ad Rovers 
verloor. Ad nam de kop over en stond die niet 
meer af. John en Pierre wisten Antoine in het 
tussenklassement nog te passeren. 
 
 
 

 
Ad Rovers begon de finalegroep 
met drie punten voorsprong. 
Maar door zijn nederlaag tegen 
John werd het zeer spannend.  
 
Uiteindelijk bleven er op de 
laatste wedstrijddag nog vier 
kanshebbers over. Twee partijen 
moesten er worden gespeeld. 
 

Er waren 23 mogelijke varianten uitgewerkt. Bij een aantal daarvan zou er nog een nacompetitie moeten 
komen van eerder als onbelangrijk bestempelde partijen uit de eerste ronde. Zelfs dan zou eventueel het 
SB-systeem uit moeten wijzen hoe de eerste vier plaatsen onderling verdeeld dienden te worden. 
Het geluk was met de wedstrijdleiding. 
John Wilsens won overtuigend van Antoine van Zandvoort eiste het kampioenschap voor zich op. 
Doordat Pierre de Werdt niet won van Wim van Kasteren werd Ad Rovers deze keer de lachende tweede. 
Pierre werd derde en Antoine moest genoegen nemen met de vierde plaats. 
  

Finalegroep A BA WK RP AR LV PW JWI AZ 
Barend van Amerongen ᴥ 1 3 1 3 0 1 1 
Wim van Kasteren 1 ᴥ 3 1 3 1 0 0 
Rob Pijnenburg 0 0 ᴥ 0 1 3 0 0 
Ad Rovers 1 1 3 ᴥ 1 1 0 3 
Lambert van Vught 0 0 1 1 ᴥ 0 0 0 
Pierre de Werdt 3 1 0 1 3 ᴥ 1 3 
John Wilsens 1 3 3 3 3 1 ᴥ 3 
Antoine van Zandvoort 1 3 3 0 3 0 0 ᴥ 
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Henk Schuurmans begon in poule B 
met een voorsprong van drie punten. 
Daarbij kreeg hij, evenals Hans, de 
wedstrijd tegen Jan gewonnen omdat 
Jan nog niet kon spelen. Toch bleek dit 
niet voldoende. Terwijl Henk punten liet 
liggen, wist Mari ze wel bij elkaar te 
sprokkelen. 
 

Mari v/d Oetelaar werd overtuigend kampioen met een voorsprong van vier punten op Henk Schuurmans. 
Henk werd slechts derde. 
 
Kerstdamtoernooi 
De sneldamcompetitie is weer samengegaan met het Kerstdamtoernooi. 
Op 29 december 1998 streden 12 spelers dammers om de titel. 
 
Kerstdammen 1998 PW JWI AR BA RP JWE AZ WK LV AO GB AB 
Pierre de Werdt ᴥ 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 
John Wilsens 1 ᴥ 0 1 3 3 1 3 3 3 3 3 
Ad Rovers 0 3 ᴥ 1 3 1 3 1 3 1 3 3 
Barend van Amerongen 0 1 1 ᴥ 1 1 3 3 3 3 3 3 
Rob Pijnenburg 1 0 0 1 ᴥ 3 1 3 3 3 3 3 
Jan v/d Westelaken 0 0 1 1 0 ᴥ 1 3 3 1 3 3 
Antoine van Zandvoort 1 1 0 0 1 1 ᴥ 1 1 3 3 3 
Wim van Kasteren 1 0 1 0 0 0 1 ᴥ 3 0 3 3 
Lambert van Vught 0 0 0 0 0 0 1 0 ᴥ 3 3 3 
Alouis v/d Oetelaar 0 0 1 0 0 1 0 3 0 ᴥ 0 3 
Gerard Baltussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ᴥ 1 
Ad Boeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ᴥ 
 
Slechts één speler kwam ongeslagen uit de strijd. 
Pierre de Werdt stond slechts vier remises toe en wist de overige partijen te winnen. 
Hij scoorde 25 punten en werd overtuigend kampioen. 
Dat er driftig gestreden is bleek doordat John Wilsens eindigde op een achterstand van slechts één punt. 
Ad Rovers werd via het SB-systeem derde met een achterstand van drie punten. Barend van Amerongen 
had de pech dat hij weliswaar evenveel punten scoorde als Ad maar minder SB-systeem behaalde. 
Rob eindigde als vijfde met 21 punten. Hij sloeg een gat van vijf punten naar de overige deelnemers. 
 
Bekerwedstrijden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Antoine en Pierre speelden de bekerfinale 
remise. De beslissing werd bereikt via een 

grootse partij waarin Pierre het nooit eerder vertoonde Vughts zetje uitprobeerde. Antoine van Zandvoort 
liet zich niet van de wijs brengen, won de partij en werd bekerkampioen van het seizoen 1998 / 1999.  

Finalegroep B GB AB HE AO MO HS JWE 
Gerard Baltussen ᴥ 0 0 0 0 1 * 
Ad Boeren 3 ᴥ 0 1 1 1 * 
Hans van Eijndhoven 3 3 ᴥ 1 0 0 * 
Alouis v/d Oetelaar 3 1 1 ᴥ 0 1 * 
Mari v/d Oetelaar 3 1 3 3 ᴥ 3 * 
Henk Schuurmans 1 1 3 1 0 ᴥ * 
Jan v/d Westelaken * * * * * * ᴥ 

John Wilsens -  Alouis v/d Oetelaar 2-0  
Hans van Eijndhoven -  Willie Berkelmans 2-0  
Mari v/d Oetelaar -  Pierre de Werdt 1-1 0-2 
Jan v/d Westelaken -  Barend van Amerongen 0-2*  
Lambert van Vught -  Wim van Kasteren 0-2  
Henk Schuurmans -  Antoine van Zandvoort 1-1 0-2 
Ad Boeren -  Rob Pijnenburg 1-1 0-2 
Ad Rovers -     

John Wilsens -  Hans van Eijndhoven 2-0  
Pierre de Werdt -  Barend van Amerongen 2-0  
Wim van Kasteren -  Antoine van Zandvoort 0-2  
Rob Pijnenburg -  Ad Rovers 1-1 0-2 

John Wilsens -  Pierre de Werdt 0-2  
Antoine van Zandvoort -  Ad Rovers 1-1 2-0 

Pierre de Werdt -  Antoine van Zandvoort 1-1 0-2 
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Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
Dit seizoen hebben we in de hoofdklasse meegespeeld. De verwachtingen waren positief. Handhaven 
was het uitgangspunt. De eerste ronde werd overtuigend verloren met maar liefst 2-14. Niemand maakte 
zich daar druk om, want de tegenstander was niemand minder als titelkandidaat TDV 2. 
De tweede ronde werd ongelukkig verloren tegen PSV Dammen 3. De derde ronde, tegen koploper De 
Schuivers, werd na een zware strijd in het voordeel van D'Amateurs beslist. We schoven op naar de 
achtste plaats. Na het verlies tegen Astra Informatica 2 en de winst tegen EAD werd in de zesde ronde 
gelijk gespeeld tegen DC Oisterwijk. Daarna werd TDV 3 verslagen zodat we naar de zesde plaats 
schoven. Benauwd werd het toen we na het verlies tegen BDO weer op de achtste plaats belandden. 
Gezien de landelijke wedstrijden werd duidelijk dat er mogelijk zelfs drie degradanten zouden komen in 
de hoofdklasse. Dat we slechts een wedstrijdpunt minder hadden als De Schuivers die op de vierde 
plaats stonden was daarbij niet van belang. In de laatste wedstrijd werd tegen aartsrivaal Heijmans 
Excelsior nog eens uitgehaald. Er werd gewonnen met 10-6. Dat was voldoende voor een definitieve 
zesde plaats. Handhaving in de hoofdklasse was verzekerd! 

 
 
Oefenwedstrijd tegen V.R.D. uit Renkum 

Als voorbereiding op het nieuwe seizoen werd op 
1 september tegen de oude vereniging van Barend 
gespeeld. Gezien het animo werd met elftallen 
gespeeld. Positief was dat Alouis, Gerard en Willie 
aanleiding vonden om in het team mee te spelen. 
Negatief was dat we jammerlijk verloren met de 
cijfers 14-8. Toch bleek later dat deze 
voorbereiding zeer nuttig is geweest voor het 
verloop van de bondscompetitie. 
 
 
 

W. v/d Berg 1 - 1 Pierre de Werdt 
J. Willemsen 2 - 0 John Wilsens 
J. van Deelen 1 - 1 Ad Rovers 
P. Davidse 2 - 0 Barend van Amerongen 
H. de Groot 2 - 0 Antoine van Zandvoort 
G. Schuurman 0 - 2 Mari v/d Oetelaar 
M. Gerritsen 2 - 0 Alouis v/d Oetelaar 
H. Beumer 0 - 2 Ad Boeren 
H. Storm 1 - 1 Wim van Kasteren 
J. van Amerongen 2 - 0 Gerard Baltussen 
W. Brugmans 1 - 1 Willie Berkelmans 
V.R.D. 14 - 8 D’Amateurs 
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Overige activiteiten 
 
Avondje tussendoor 
Wederom is slechts één avondje tussendoor gehouden. Onder leiding van Wim van Kasteren werden op 
1 april diverse spellen gespeeld. Het ging er zo fanatiek aan toe, dat de als afsluiting geplande vragen 
niet meer gesteld konden worden. 
Medeoorzaak hiervan was het sjoelen. Pas nadat alle teamleden gespeeld hadden kwam de eerste groep 
er achter dat het plankje voor de drie en de vier niet was verwijderd. 
Dat barakken voor iedereen is weggelegd bleek wel uit het feit dat diverse dames hoger scoorden als 
gerenommeerde biljarters. De toren van Pisa is een specialiteit van de familie v/d Oetelaar. Zowel Mari 
als Betsie wisten de maximale score te behalen. Ook Lambert evenaarde dit.  
De kleine dartpijltjes zorgden ervoor dat specialist Hans hiervoor slechts 7 punten wist te scoren. Met het 
kaartenhuis compenseerde Hans dit door bijna de maximale score te halen en dit spel overtuigend te 
winnen. Dat we goed met een spiraal overweg kunnen bleek uit het feit dat maar liefst 10 mensen de 
maximale score haalden. Lambert wist de knikkers naar de hoogste score te sturen. Dit maakte hem 
tevens winnaar van de totaaluitslag. Al met al werd het weer een leuke avond.  
 
Huwelijk Hans en Sandra van Eijndhoven 
Op 21 augustus 1998 hebben de dammers en hun partners zich opgeofferd voor een sociaal samenzijn 
vanwege het huwelijk van Hans en Sandra. Hoewel deze datum tijdens het reces viel was D‟Amateurs 
goed vertegenwoordigd. 
 
Seizoenafsluiting 
's-Middags heeft een aantal dammers met partner kennis gemaakt met het museum in Den Dungen.  
„s-Avonds werd voor de eerste keer de seizoenafsluiting gevierd in 't Krukske. 
Onder het genot van een diner werden de 
herinneringen aan het afgelopen seizoen opgehaald. 
Tevens vond de prijsuitreiking plaats. 
 
Door de afwezigheid van Pierre en het nog niet 
beslist zijn van de bekercompetitie vielen er minder 
bekers uit te delen. 
 
Barend wist dit enigszins te compenseren door Henk 
te verrassen met een unieke beker als waardering 
voor zijn tweede plaats in de B-poule. 
 
 
 
 
 
 

Seizoen 1999-2000 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
De onderlinge competitie is weer erg spannend verlopen. Vanaf de start leek Rob in het eerste gedeelte 
op een eenvoudige overwinning af te stomen. Hij hield dit slechts enkele ronden vol. John en Antoine 
namen afwisselend de koppositie over. Barend schoof naar de tweede plaats maar hield die niet vast. 
Pierre profiteerde een korte periode van een maximale score en kwam zelfs bovenaan. 
Het viertal Pierre, Antoine, Rob en Barend sloot het eerste gedeelte van de competitie af met een 
voorsprong van vijf tot zeven punten op Ad Rovers en John Wilsens die de rest van de deelnemers 
duidelijk achter zich hadden gelaten. 
Jammer was het dat Barend zich noodgedwongen afmeldde voor het tweede gedeelte. Mari voer er wel 
bij. Hij mocht daardoor meespelen in de A-poule. 
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Achteraf was te begrijpen waarom Alouis erop aandrong om alle behaalde punten mee te nemen naar het 
tweede gedeelte. Van zijn behaalde punten waren er 6 uit wedstrijden tegen spelers die eindigden in de 
A-poule. Jan en Ad Boeren deden het nog beter met 7 punten tegen die spelers. En Hans spande de 
kroon met maar liefst 9 van zijn 16 behaalde punten. Dus wie een kuil graaft …..? 
 

Enkele competitie BA GB WPB AB HE WK AO MO RP AR HS LV PW JWE JWI AZ 

Barend van Amerongen x 1 3 3 3 0 3 3 0 0 3 3 0 3 1 3 

Gerard Baltussen 1 x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Willem-Peter Berkelmans 0 1 x 1 0 3 0 1 0 1 3 1 1 3 3 1 

Ad Boeren 0 3 1 x 3 3 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 

Hans van Eijndhoven 0 3 3 0 x 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 3 

Wim van Kasteren 3 3 0 0 1 x 1 1 3 1 1 3 3 1 0 0 

Alouis v/d Oetelaar 0 3 3 3 0 1 x 1 0 1 3 3 0 0 1 0 

Mari v/d Oetelaar 0 3 1 3 1 1 1 x 0 1 3 0 1 0 3 1 

Rob Pijnenburg 3 3 3 3 3 0 3 3 x 1 3 3 1 0 1 0 

Ad Rovers 3 3 1 0 1 1 1 1 1 x 3 1 1 3 1 3 

Henk Schuurmans 0 3 0 3 3 1 0 0 0 0 x 0 0 3 1 0 

Lambert van Vught 0 3 1 0 3 0 0 3 0 1 3 x 0 0 0 0 

Pierre de Werdt 3 3 1 3 3 0 3 1 1 1 3 3 x 3 3 0 

Jan v/d Westelaken 0 3 0 1 1 1 3 3 3 0 0 3 0 x 0 0 

John Wilsens 1 3 0 3 3 3 1 0 1 1 1 3 0 3 x 1 

Antoine van Zandvoort 0 3 1 3 0 3 3 1 3 0 3 3 3 3 1 x 

 
 

Al na twee wedstrijden moest Pierre zijn 
voorsprong van een punt op Rob inleveren. 
Het werd weer stuivertje wisselen tussen Rob 
en Antoine. Wim wist niet wat hem overkwam. 
De eerste drie ronden was hij kansloos.  
 
Ad Rovers speelde sterk. 
Hij haalde 11 punten uit de eerste zes 
wedstrijden. Maar zijn achterstand was te 
groot. 

 
Er bleven drie kanshebbers over voor de titel. In de laatste ronde had Antoine van Zandvoort de troeven 
in handen. Hij speelde tegen Rob en een winstpartij zou hem het kampioenschap opleveren. Rob speelde 
echter ijzersterk en verpletterde de stelling van Antoine. Ad Rovers hield Pierre op remise. 
Rob Pijnenburg kon daardoor de titel voor zich opeisen. 
 
 

 
Gerard had het moeilijk maar zorgde toch voor de 
grootste verrassing. Hij wist koploper Alouis op remise 
te houden. 
 
Voor Jan v/d Westelaken een signaal om er nog een 
schepje bovenop te doen. In een spannende strijd 
versloeg hij Alouis en kwam op de tweede plaats. 
 

 
Alouis stond onder druk. In de laatste ronde vormde Lambert voor hem een niet te nemen hindernis. 
De partij eindigde in remise. Jan v/d Westelaken profiteerde door van Gerard te winnen. Door zijn SB-
resultaat in het eerste gedeelte van de competitie, werd Jan v/d Westelaken kampioen van de B-poule. 
 
  

Finalegroep A PW AZ RP AR JWI WK WPB MO 

Pierre de Werdt ᴥ 3 0 1 1 0 3 3 

Antoine van Zandvoort 0 ᴥ 0 3 1 3 3 1 

Rob Pijnenburg 3 3 ᴥ 1 1 0 3 3 

Ad Rovers 1 0 1 ᴥ 1 3 3 3 

John Wilsens 1 1 1 1 ᴥ 1 1 3 

Wim van Kasteren 3 0 3 0 1 ᴥ 3 0 

Willem-Peter Berkelmans 0 0 0 0 1 0 ᴥ 1 

Mari v/d Oetelaar 0 1 0 0 0 3 1 ᴥ 

Finalegroep B AO JWE AB HE HS LV GB 

Alouis v/d Oetelaar ᴥ 0 3 3 1 1 1 

Jan v/d Westelaken 3 ᴥ 1 3 0 0 3 

Ad Boeren 0 1 ᴥ 1 0 3 3 

Hans van Eijndhoven 0 0 1 ᴥ 3 3 3 

Henk Schuurmans 1 3 3 0 ᴥ 0 3 

Lambert van Vught 1 3 0 0 3 ᴥ 3 

Gerard Baltussen 1 0 0 0 0 0 ᴥ 
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Kerstdamtoernooi 
 

 Kerstdamtoernooi 1999 
A
Z 

J
W
I 

P
W 

A
R 

B
A 

H
E 

W
K 

R
P 

A
O 

J
W
E 

A
B 

L
V 

G
B 

Tot SB 

1 Antoine van Zandvoort * 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 19 243 
2 John Wilsens 1 * 1 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 18 229 
3 Pierre de Werdt 1 1 * 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 17 222 
4 Ad Rovers 0 1 1 * 1 1 2 0 2 2 2 2 0 14 182 
5 Barend van Amerongen 1 0 0 1 * 1 0 2 1 2 2 2 2 14 160 
6 Hans van Eijndhoven 0 2 0 1 1 * 1 2 2 0 0 2 2 13 167 
7 Wim van Kasteren 1 0 1 0 2 1 * 0 0 2 2 2 2 13 155 
8 Rob Pijnenburg 0 0 0 2 0 0 2 * 1 2 2 1 2 12 133 
9 Alouis v/d Oetelaar 0 0 1 0 1 0 2 1 * 1 2 1 1 10 123 

10 Jan v/d Westelaken 0 0 1 0 0 2 0 0 1 * 0 2 2 8 89 
11 Ad Boeren 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 * 1 2 8 88 
12 Lambert van Vught 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 * 2 7 87 
13 Gerard Baltussen 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 * 3 44 

 
Op donderdag 30 december hebben 13 van onze leden gespeeld voor het sneldamkampioenschap. 
We hebben veel spannende en vermakelijke dammomenten beleefd. 
Onder begeleiding van Barend van Amerongen heeft Susette van Kasteren de touwtjes strak 
aangetrokken en de spelers steeds naar hun borden verwezen. 
Gerard Baltussen zorgde voor een verrassing door onze voorzitter te verslaan.  
Alleen Pierre de Werdt en Antoine van Zandvoort kwamen zonder verliespartij de dag door.  
John Wilsens compenseerde zijn verliespartij met zeven overwinningen en eindigde op de tweede plaats. 
Antoine van Zandvoort deed het een puntje beter en werd sneldamkampioen van D'Amateurs. 
 
Bekerwedstrijden 

John trof het slecht. Al in de eerste 
ronde moest hij het opnemen tegen 
Antoine, die toen nog in de finale 
van de vorige bekercompetitie 
moest uitkomen. Antoine maakte 
geen fouten en bewees dat hij niet 
voor niets in de finale stond.  
 
 

Ook de partij tussen Barend en Ad Rovers was een spektakel van jewelste. Uiteindelijk kwalificeerde 
Barend zich via een sneldampartij voor de tweede ronde. 
 

Willem-Peter werd door Barend met 
sneldammen uit het toernooi 
geknikkerd. 
Rob deed hetzelfde met de 
kersverse bekerkampioen Antoine. 

Pierre had een sneldampartij nodig om Henk uit te schakelen. Alleen Lambert plaatste zich meteen. 
 

Barend wist zich voor de derde keer via 
een sneldampartij te plaatsen. 
Lambert moest het tegen Pierre afleggen. 

 
Na alle sneldampartijen van Barend was Pierre een 
gewaarschuwd man. Hij liet het er niet op 

aankomen. Barend vond in het eindspel zijn meerdere zodat Pierre de Werdt zich bekerkampioen van 
D'Amateurs mag noemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoine van Zandvoort -  John Wilsens 3-0  
Rob Pijnenburg -  Alouis v/d Oetelaar 3-0  
Ad Rovers -  Barend van Amerongen 1-1 0-3 
Willem-Peter Berkelmans -  Willie Berkelmans 3-0  
Ad Boeren -  Mari v/d Oetelaar 0-3  
Wim van Kasteren -  Lambert van Vught 1-1 0-3 
Henk Schuurmans -  Jan v/d Westelaken 3-0  
Pierre de Werdt -  Hans van Eijndhoven 3-0  

Antoine van Zandvoort -  Rob Pijnenburg 1-1 0-3 
Barend van Amerongen -  Willem-Peter Berkelmans 1-1 3-0 
Mari v/d Oetelaar -  Lambert van Vught 0-3  
Henk Schuurmans -  Pierre de Werdt 1-1 0-3 

Rob Pijnenburg -  Barend van Amerongen 1-1 0-3 
Lambert van Vught -  Pierre de Werdt 0-3  

Barend van Amerongen -  Pierre de Werdt 0-3 
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Simultaan Rob Pijnenburg – D’Amateurs 
 
Het seizoen was bijna te kort. 
 
Toch zijn we erin geslaagd om de kersverse kampioen 
te strikken voor een simultaan op donderdag 22 juni. 
 
Aangezien de tegenstand naar onze ogen onvoldoende 
was, heeft Jan van de Westelaken plaatsgenomen aan 
onze kant van de tafel in plaats van Rob te 
ondersteunen. 
 
Als extra hindernis moest Rob ook langs het buffet, 
waar Susan het hem erg lastig heeft gemaakt. 
 
Toch slaagde Rob erin om de bookmakers niet teleur te 
stellen. 
 
Hij bracht het tot de vooraf als maximum ingeschatte 
score van 50%, wat gezien de omstandigheden een 
goede score genoemd mag worden. 
 
 
 
 

Externe wedstrijden 
 

 
 
Tot onze verrassing speelden we dit seizoen tegen maar liefst drie teams van Heijmans Excelsior. Bij 
voorbaat leverde dit nogal wat discussies op over de spelers van die drie teams. Immers, indien het drie 
verschillende verenigingen betrof zouden de betrokken spelers vanaf het begin voor één van die drie 
teams moeten kiezen. 
Reglementair is het niet toegestaan om in dezelfde klasse voor meer dan één vereniging uit te komen. 

Simultaan 22 juni 2000 

Rob Pijnenburg 

2-0 Ad Boeren 

0-2 Jan v/d Westelaken 

2-0 Wim van Kasteren 

0-2 Pierre de Werdt 

2-0 Bart van Gerven 

0-2 Henk Schuurmans 

0-2 Ad Rovers 

1-1 Mari v/d Oetelaar 

1-1 John Wilsens 

0-2 Antoine van Zandvoort 

0-2 Antoon van Zandvoort 

1-1 Willie Berkelmans 

1-1 Emile Gouverneur 

2-0 Susan 

2-0 Gerard Baltussen 

2-0 Leon Verhagen 

Totaalscore 16-16 
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De eerste wedstrijd tegen De Schuivers werd nipt gewonnen. De tweede wedstrijd verliep enigszins 
teleurstellend. Lang zag het ernaar uit dat D.O.G. ging verliezen, maar John zag een combinatie over het 
hoofd waardoor Kalpoe nog remise kon maken. Het werd een gelijkspel. 
In de derde ronde moesten we in E.A.D. onze meerdere erkennen. Pierre speelde niet mee zodat we 
hem als de veroorzaker van ons verlies hebben aangewezen. De vierde wedstrijd werd tegen het sterke 
Astra Informatica gelijkgespeeld. Ook tegen het uit de landelijke klasse gedegradeerde De Variant was 
een gelijkspel een goed resultaat. In de zesde ronde troffen we het derde team van Heijmans Excelsior. 
Het werd een eenvoudige overwinning voor D'Amateurs. In ronde 7 troffen we Heijmans Excelsior 2, het 
vooraf als favoriet bestempelde team. Wim wist voldoende remisevarianten op het bord te toveren, zodat 
er voor hun niet meer inzat als een gelijkspel. Het is niet zeker dat de verhitte discussies die daarop 
volgden inmiddels al zijn afgerond. In de voorlaatste ronde was het 4

e
 team van Heijmans Excelsior geen 

partij voor ons. In de laatste ronde werd door ons onvolledige en minder gemotiveerd team een 
smadelijke nederlaag geleden tegen het tegen degradatie aankijkende DC Oisterwijk. 
Gelijkspel zou voldoende geweest zijn voor een derde plaats in de eindklassering, nu werden wij vijfde. 

Henk heeft een goede slag geslagen met zijn voorstel om een prijs ter beschikking te stellen voor de 
speler die de meeste punten haalt in de bondscompetitie. Er is flink strijd geleverd, wat onze prestatie 
zeker ten goede is gekomen. Vier van de acht spelers hebben alle wedstrijden gespeeld om zeker te zijn 
van een goede klassering. Hiervan eindigde Ad Rovers op de 4

e
 plaats met 9 punten. Antoine deed één 

puntje meer en Barend greep maar net naast de felbegeerde prijs. John maakte duidelijk dat er maar één 
de winnaar kan zijn en scoorde maar liefst 12 punten. Hij verloor slechts één partij en zette daar vier 
winstpartijen tegenover. 
 
Oefenwedstrijd tegen V.R.D. Renkum 

 
 
 
 
 
Op 24 september heeft D‟Amateurs gedeeltelijk 
revanche genomen op V.R.D uit Renkum. 
Deze keer bleef er een wedstrijdpunt behouden. 
 
 
 
 
 

 
 

Mutatie 
Op de valreep van het seizoen werd duidelijk dat het plan van Theo van de Westelaken om weer lid te 
worden van onze vereniging vaste vormen aannam. In de vakantieperiode is contact opgenomen. 
Om zowel te voldoen aan het reglement als de mogelijkheid in stand te houden om Theo met de 
jaarvergadering als lid te verwelkomen heeft de secretaris aan de leden kenbaar gemaakt dat ze zich 
voor de vergadering uit konden spreken over deze kwestie. Zoals verwacht kwamen er geen negatieve 
reacties binnen, zodat we Theo volgens plan als lid kunnen verwelkomen. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Avondje tussendoor 
Lambert heeft op 17 februari in zijn eentje de clubleden met aanhang weten te vermaken. De geknipte 
foto's bleken soms erg moeilijk te raden. Een beperkt aantal foto's moest uitmaken wie van de 
aanwezigen over de kwaliteit beschikt om de herkomst van getoonde objecten vast te stellen. Vooral de 
foto van het koraalrif riep veel commotie op. Geheime bronnen vermelden dat na deze avond de thuis 
aanwezige computers niet meer veilig zijn. Het zelf geproduceerde softwareprogramma vond gretig 
aftrek. Er werd weer eens bijgekletst en we konden weer spreken van een geslaagde avond. 
 

John Wilsens W. v/d Berg 1-1 
Ad Rovers H. Doomernik 1-1 
Pierre de Werdt E. Loozen 0-2 
Antoine van Zandvoort J.Willemsen 2-0 
Barend van Amerongen W. Brugmans 2-0 
Wim van Kasteren H. de Groot 0-2 
Mari v/d Oetelaar H. Beumer 2-0 
Henk Schuurmans E. Beumer 2-0 
Hans van Eijndhoven H. Storm 0-2 
Alouis v/d Oetelaar W. Douma 1-1 
Gerard Baltussen J. van Amerongen 0-2 
D’Amateurs VRD Renkum 11-11 
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Viering 30-jarig bestaan 
 

Publiciteit 
D‟Amateurs zocht de publiciteit op ter ondersteuning van het toernooi wat men had gepland. 
In de diverse bladen werd aandacht besteed aan dit gebeuren. Jammer was het dat het Brabants 
Dagblad zijn belofte niet nakwam om na afloop van het toernooi een artikel te plaatsen. Wel zijn we 
prominent opgenomen in edities van De Brug, Gestels Nieuws en De Meierij. 
 
 

 

 

 

 

 
 
Zoals op de foto te zien is willen zelfs 
prominente dammers uit de omgeving graag 
worden geassocieerd met D‟Amateurs. 
De voorzitter van de P.N.D.B., Ton van den 
Elzen, poseerde graag voor een gebeurtenis waarbij de schijnwerpers op de damwereld waren gericht.  

 

Open toernooi Sint-Michielsgestel 
Na een lange voorbereiding en diverse artikelen in de dag en weekbladen werd op donderdag 
16 september gespeeld voor het open kampioenschap van Sint-Michielsgestel. 
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Dit eenmalige gebeuren kwam voort uit de gemeentelijke herindeling en 
de wens van D'Amateurs om meer in de publiciteit te komen. 
 
Jammer genoeg was de deelname niet buitengewoon te noemen. 
Bij de clubdammers werden onze eigen leden alleen verblijd met de 
komst van Frans van Osch uit Berlicum. Zeer positief was dat hij zijn 
bondsteam van Heijmans Excelsior voor dit gebeuren heeft laten 
schieten. 
 
Ook positief was de komst van maar liefst zeven ex-clubdammers die van 
de gelegenheid gebruik maakten om eens bij te praten. 
 
Aangevuld met misschien wel de belangrijkste groep, de thuisdammers, 
hebben we een mooie avond beleefd. 
In deze groep, die voornamelijk bestond uit vaste gasten van 't Krukske, 
werd soms nog langer gedamd dan in de elitegroep. De raadgevingen 
waren niet te tellen en de grootste combinaties werden hier uitgevoerd. 
Emiel was het grootste slachtoffer in zijn partij tegen Maja van de Pol. 
 
 

Gelukkig waren de onpartijdige arbiters John Wilsens en Pierre de Werdt aanwezig om een en ander in 
goede banen te leiden. 
 
Aan Barend van Amerongen, spelleider als vanouds, die samen met zijn computerapparatuur 
nadrukkelijk aanwezig was zijn we veel dank verschuldigd. Op het laatste moment heeft hij het 
programma nog aan de omstandigheden aangepast. 
 

De prijsuitreiking 
werd een groot 
feest voor de 
Ambachtsstraat in 
Sint-Michielsgestel. 
 
Alle drie winnaars 
wonen in deze 
straat waarbij 
nummer 92 er 
duidelijk uitsprong. 
 
Antoon van 
Zandvoort werd 
kampioen bij de 
categorie 
thuisdammers. Hij 
won alle partijen. 
 
Zijn zoon Antoine 
deed voor hem niet 
onder en werd 
kampioen van de 
clubdammers. 
 
Rik Berkelmans 
moest slechts één 
remise toestaan en 
werd kampioen van 
de voormalige 
clubdammers. 
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Dankzij de inspanningen van veel van onze leden en de sponsoring van enkele bedrijven zijn we erin 
geslaagd om een grandioze avond bijna kostenneutraal te realiseren. Een dankwoord aan al degenen die 
hieraan hebben bijgedragen is dan ook niet meer dan op zijn plaats. 
 

 

 

 

 

 

 
Uitstapje naar Gent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERTREK 
 
Markt 
St.Michielsgestel 
 
08:00 uur 

17 juni 2000 

zaterdag 

TERUG 
 
21:30 uur 
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Hoewel het niet de echte seizoenafsluiting was vanwege de nog komende simultaan door onze 
kampioenen Rob en Jan, kwam bijna de volledige club met partners op 17 juni bij elkaar om het 
Belgische Gent te gaan verkennen. Het was een stralende zomerdag en de organisatie was geweldig. 
 
De tussenstop werd verlengd van 20 minuten naar drie kwartier zodat we rustig de tijd hadden om ons 
extra kopje koffie en de warme appelpunt met slagroom te kunnen nuttigen. 
 
Aangekomen in Gent werden we door de chauffeur getrakteerd op de kortste sightseeing ooit. 
Dit had echter alles te maken met het feit dat hij nog nooit zoveel adviseurs in de bus had gehad. 

 
We werden voor een korte pauze van drie kwartier gedropt bij de 

St. Jacobskerk. 
 

Vooral de achterkant daarvan was erg interessant. 
Op de gezellige markt was van alles te vinden. 

Beeldjes, servies en zelfs gereedschap was er te koop. 
Handelen was toegestaan, en zo kon het gebeuren dat Willie met 

hulp van de halve vereniging thuis kwam met de originele 
waterpassen waarmee de kerk gebouwd is. 

Nadat de chauffeur ons weer gevonden had werden we naar het restaurant geloodst, waar we werden 
verrast op een bord soep met een broodje, en nog een broodje en nog een broodje. Als resultaat legde 
zelfs Henk zich erbij neer dat dit geen haalbare kaart was. 
 

Na het eten kregen we weer een korte pauze waarin 
enkele dames de markt gingen verkennen (die gelukkig 
veel te duur was) en hun echtgenoten besloten om dit 
vanaf een afstandje onder het genot van een pintje gade 
te slaan. 

 
 
Al vlug was het tijd voor de rondvaart. 
De Belgische gids wist alles op een 
zeer smakelijke wijze uit te leggen. 
 

 
Moderne kunst 
Om de vijf minuten werd er een bord naar buiten 
gegooid. Zelfs zonder hulp van D‟Amateurs kregen de 
Belgen een flinke stapel bij elkaar. 
 

 
In de tijd daarna die een ieder voor zichzelf te besteden had kwamen enkele dammers erachter dat de 
chauffeur zijn korte sightseeing meer dan goed had gemaakt. 

De lange wandeling naar het restaurant was erg 
interessant, maar vanaf de rommelmarkt was 
dezelfde winkel zichtbaar die je ook vanaf het 
restaurant kon zien. 
 
 
 
 

Om 17:00 uur kwam de bus weer voorrijden. We gingen op weg naar Ulvenhout waar het diner ons al 
opwachtte. Aansluitend werd de Koninklijke suite afgehuurd om de behaalde prijzen van het afgelopen 
seizoen uit te reiken. 
Henk beklaagde zich over de afwezigheid van Barend omdat dit hem minimaal één beker scheelde. 
Er werd aandacht geschonken aan het 25-jarig lidmaatschap van Willie Berkelmans. Willie is geen erg 
actieve dammer, maar is toch altijd present als er bijzonder zaken op het programma staan. 
John pakte bijna mis, maar in de achterzak werd toch nog een prijs gevonden als beloning voor het beste 
resultaat in de bondscompetitie. Het werd deze keer geen beker maar een driedimensionale afbeelding 
van een willekeurige D'Amateur zoals deze wekelijks te vinden zijn in ons clublokaal.  
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Seizoen 2000-2001 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
De competitie is weer erg spannend verlopen. In de derde ronde kwam Barend op voorsprong t.o.v. 
Antoine en Henk. Barend wist deze voorsprong te vergroten tot 4 punten na 8 ronden. Toen kwam de 
kentering. Na het verlies in de negende en het gelijkspel in de 10

e
 ronde, werd Barend ingehaald door 

Antoine. Die speelde het spel perfect. Hij stond vanaf dat moment steeds een gespeelde wedstrijd voor 
ten opzichte van zijn tegenstanders. De daarin behaalde punten zorgden continue voor een mentale 
belasting van zijn tegenstanders die steeds moesten winnen om aansluiting te houden. 
Na 12 ronden zakte Barend af naar de vierde plaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zowel John als Henk wisten in deze periode beter te presteren. Antoine liet niets aan het toeval over en 
bleef scoren. Barend vocht zich terug naar de tweede plaats. Henk zakte aanvankelijk naar de 7

e
 plaats, 

maar wist met de SB-punten zowel Ad als Pierre weer te passeren. Willem-Peter maakte een flinke 
eindsprint, passeerde Barend en eindigde dit gedeelte op een verdienstelijke tweede plaats. John moest 
met de vierde plaats genoegen nemen. Voormalig kampioen Rob had zijn zege in de laatste ronde nodig 
om zich te plaatsen voor de A-poule. Daarmee viel Alouis op het laatste moment terug naar de B-poule. 
 

Antoine maakte vanaf het begin 
duidelijk dat er dit seizoen slechts 
één winnaar kon zijn. Zelfs de 
magistrale partij tussen Willem-
Peter en John, die tactisch gezien 
grotendeels bij de gokkasten werd 
afgewerkt, bracht geen wijziging 
voor de koppositie. Barend begon 
aan een inhaalrace en won van 

Willem-Peter. Daardoor werd de laatste ronde echt spannend voor de plaatsen 2 t/m 4. Uiteindelijk wist 
Antoine ook Willem-Peter te bedwingen en werd Barend met zijn tweede plaats de lachende derde. 
Pierre profiteerde door op het laatste moment de derde plaats te pakken. 
Bij de FMJD schijnt een strafzaak geseponeerd te zijn vanwege een niet te vinden zendertje. 
Daarmee kunnen wij stellen dat dammers slimmer zijn dan voetballers. 
 

Alouis begon zeer voortvarend met het 
uitschakelen van zijn naaste concurrenten. 
Het was dan ook niet de vraag wie, maar 
wanneer Alouis zich kampioen mocht 
noemen. Ruim zes weken voor Antoine 
slaagde Alouis erin om het kampioenschap 
veilig te stellen. 
Een opvallende prestatie leverde Gerard 

Baltussen. Dit seizoen slaagde hij erin om zowel van Hans, Theo, Henk en van Jan te winnen. 

Enkele competitie B
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Barend van Amerongen ᴥ 3 3 3 3 3 3 0 1 1 1 3 1 3 1 0 1 
Gerard Baltussen 0 ᴥ 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 
Willem-Peter Berkelmans 0 3 ᴥ 3 3 1 3 1 3 3 0 3 1 3 3 1 1 
Ad Boeren 0 3 0 ᴥ 1 0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 0 1 
Hans van Eijndhoven 0 0 0 1 ᴥ 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0 
Wim van Kasteren 0 3 1 3 0 ᴥ 0 1 3 0 1 3 0 1 1 0 0 
Alouis v/d Oetelaar 0 3 0 3 3 3 ᴥ 1 0 0 0 1 3 1 3 0 0 
Mari v/d Oetelaar 3 3 1 1 3 1 1 ᴥ 3 0 1 3 0 3 1 1 1 
Rob Pijnenburg 1 3 0 3 0 0 3 0 ᴥ 1 3 1 1 3 3 0 1 
Ad Rovers 1 3 0 1 1 3 3 3 1 ᴥ 0 3 3 1 3 1 0 
Henk Schuurmans 1 0 3 0 3 1 3 1 0 3 ᴥ 3 3 3 1 1 1 
Lambert van Vught 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ᴥ 0 1 0 1 0 
Pierre de Werdt 1 3 1 1 3 3 0 3 1 0 0 3 ᴥ 3 3 1 1 
Jan v/d Westelaken 0 3 0 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 ᴥ 1 1 0 
Theo v/d Westelaken 1 0 0 3 3 1 0 1 0 0 1 3 0 1 ᴥ 0 0 
John Wilsens 3 3 1 3 0 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 ᴥ 0 
Antoine van Zandvoort 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 ᴥ 

Finalegroep A AZ AR BA JWI HS WPB PW RP MO 
Antoine van Zandvoort ᴥ 1 3 1 1 3 3 3 1 
Ad Rovers 1 ᴥ 0 1 3 1 0 3 1 
Barend van Amerongen 0 3 ᴥ 1 3 3 0 3 3 
John Wilsens 1 1 1 ᴥ 1 1 0 1 3 
Henk Schuurmans 1 0 0 1 ᴥ 0 0 3 3 
Willem-Peter Berkelmans 0 1 0 1 3 ᴥ 0 3 3 
Pierre de Werdt 0 3 3 3 3 3 ᴥ 1 3 
Rob Pijnenburg 0 0 0 1 0 0 1 ᴥ 0 
Mari v/d Oetelaar 1 1 0 0 0 0 0 3 ᴥ 

Finalegroep B AO WK AB TW JWE HE GB LV 
Alouis v/d Oetelaar ᴥ 3 3 1 3 0 1 0 
Wim van Kasteren 0 ᴥ 0 0 0 3 3 0 
Ad Boeren 0 3 ᴥ 3 3 0 3 3 
Theo v/d Westelaken 1 3 0 ᴥ 0 3 1 0 
Jan v/d Westelaken 0 3 0 3 ᴥ 0 0 0 
Hans van Eijndhoven 3 0 3 0 3 ᴥ 3 1 
Gerard Baltussen 1 0 0 1 3 0 ᴥ 0 
Lambert van Vught 3 3 0 3 3 1 3 ᴥ 
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Kerstdammen 
Op donderdag 28 december streden 16 leden om het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs. 
Zoals vanouds had Barend van Amerongen weer gezorgd voor de benodigde apparatuur. 
Susette van Kasteren herinnerde iedereen aan het startmoment van de nieuwe ronde. Riet verzorgde de 
inwendige mens. Jan v/d Westelaken en Ad Rovers presenteerden een prima prijzenpakket.  
De strijd was hevig en niemand kwam er ongeslagen uit. Antoine hield het verlies beperkt tot één partij. 
Toch was dit niet voldoende om zijn titel te prolongeren. John Wilsens verloor twee partijen maar speelde 
er ook slechts twee remise. Dat bleek voldoende voor het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs.  
De conditieslag bleek teveel voor Ad Boeren. Vanwege de snelle klokken eindigde hij als hekkensluiter 
 

Kerstdamtoernooi 2000 
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Tot SB 

Barend van Amerongen ᴥ 2 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 16 226 
Gerard Baltussen 0 ᴥ 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 41 
Willem Peter Berkelmans 1 2 ᴥ 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 23 293 
Ad Boeren 0 0 0 ᴥ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 38 
Hans van Eijndhoven 0 2 2 2 ᴥ 1 0 0 1 2 2 2 2 2 0 1 19 237 
Wim van Kasteren 1 1 0 2 1 ᴥ 0 1 0 2 2 0 2 1 0 0 13 130 
Alouis v/d Oetelaar 2 2 0 2 2 2 ᴥ 2 0 2 2 1 1 0 2 1 21 274 
Rob Pijnenburg 1 2 0 2 2 1 0 ᴥ 2 2 1 0 2 0 0 0 15 168 
Ad Rovers 1 2 0 2 1 2 2 0 ᴥ 2 2 0 1 2 0 0 17 186 
Willie Berkelmans 2 2 0 1 0 0 0 0 0 ᴥ 2 0 0 0 0 0 7 56 
Theo v/d Linde 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 ᴥ 0 0 1 0 0 5 53 
Pierre de Werdt 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 ᴥ 0 0 1 0 20 255 
Jan v/d Westelaken 2 1 0 2 0 0 1 0 1 2 2 2 ᴥ 2 0 0 15 173 
Theo v/d Westelaken 0 2 0 0 0 1 2 2 0 2 1 2 0 ᴥ 0 1 13 177 
John Wilsens 0 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 2 2 ᴥ 2 24 315 
Antoine van Zandvoort 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 ᴥ 23 294 

 
 
Bekerwedstrijden 
 

Alle aspiraties van Alouis werden al in 
de eerste ronde tenietgedaan. 
Theo v/d Westelaken is jaren afwezig 
geweest, maar het dammen is hij nog 
niet verleerd. Insiders vragen zich af of 
hij zijn afwezigheid mogelijk heeft 
gebruikt om trainingskampen te 
bezoeken.  
 

Theo benadrukte dit nog 
eens door Willem-Peter 
Berkelmans in recordtijd 
van het bord te slaan. 
 

Antoine van Zandvoort moest alle zeilen bijzetten tegen Henk Schuurmans. De match duurde maar liefst 
vier partijen. Dit betekent dat niet de damkunst, maar het gebrek aan jeugdige conditie Henk de das heeft 
omgedaan. 
 

Barend was een gewaarschuwd man en 
vond voldoende tijd om te oefenen.  
 

Toch had ook hij twee partijen nodig om Theo uit het toernooi te stoten. 
Ook Antoine bleek veel geleden te hebben. Zelfs zoveel dat hij niet meer opgewassen was tegen Rob. 
Die liet het niet aankomen op sneldammen en maakte in de reguliere partij korte metten.  
Voor Antoine bleek het achteraf in dit seizoen zijn enige verliespartij van alle partijen die hij met reguliere 
speeltijd heeft afgehandeld. 
 

Rob Pijnenburg, die ook al veelvoudig 
clubkampioen Ad Rovers had uitgeschakeld, zag 

de kans schoon om zijn zwakke seizoen toch nog succesvol af te sluiten. 
Hij won de finale van Barend van Amerongen en haalde daarmee het bekerkampioenschap binnen. 

Alouis v/d Oetelaar -  Theo v/d Westelaken 1-1 0-3 
Willem-Peter Berkelmans -  Lambert van Vught 1-1 3-0 
Barend van Amerongen -  Wim van Kasteren 3-0  
Jan v/d Westelaken -  Pierre de Werdt 0-3  
Rob Pijnenburg -  Willie Berkelmans 3-0  
Ad Boeren -  Ad Rovers 0-3  
Antoine van Zandvoort -  Mari v/d Oetelaar 3-0  
John Wilsens -  Henk Schuurmans 0-3  

Theo v/d Westelaken -  Willem-Peter Berkelmans 3-0    
Barend van Amerongen -  Pierre de Werdt 1-1 3-0   
Rob Pijnenburg -  Ad Rovers 1-1 1-1 3-0  
Antoine van Zandvoort -  Henk Schuurmans 1-1 1-1 1-1 3-0 

Theo v/d Westelaken -  Barend van Amerongen 1-1 0-3 
Rob Pijnenburg -  Antoine van Zandvoort 3-0  

Barend van Amerongen -  Rob Pijnenburg 0-3 
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Simultaan Antoine van Zandvoort - D'Amateurs 
 

Dankbaar werd gebruik gemaakt van het aanbod van 
onze kersverse kampioen om op donderdag 21 juni 
een simultaan te verzorgen. 
 
Jammer genoeg bleek de uiteindelijke belangstelling 
niet erg groot. De aanwezigheid van slechts 7 eigen 
leden als tegenstander was teleurstellend te noemen. 
Gelukkig werden enkele in ons clublokaal aanwezige 
topdammers bereid gevonden om de vereniging de 
helpende hand toe te steken.  
 
John plaatste enkele lokzetten waar Antoine dankbaar 
gebruik van maakte. Wim mocht terugzetten en 
slaagde erin om de op één na slechtste zet te wijzigen 
in de slechtste zet die hij kon doen. Antoon, de vader 
van Antoine, heeft zijn best gedaan maar werd met 

lege handen naar huis gestuurd. De score was niet eenvoudig vast te stellen. Wim verloor maar liefst drie 
keer in één partij. Antoine verloor van Ad Boeren, maar gemiddeld genomen zouden we hiervoor minstens 
10 verliespunten in rekening moeten brengen. Emile Gouverneur zorgde voor een demonstratie “blind 
dammen”, wat de partij tussen Antoine en Bart van Gerven duidelijk interessanter maakte. Met slechts een 
zestal schijven voor nam Antoine het aanbod van Bart gretig aan om de partij in remise te laten eindigen.  
Antoine van Zandvoort slaagde erin om een score van 80% te halen. 
 
 

Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie

 

 2-0 Wim van Kasteren 

 2-0 Leon Verhagen 

 2-0 Pierre de Werdt 

 2-0 John Wilsens 

Antoine van Zandvoort 2-0 Antoon van Zandvoort 

 2-0 Rob Pijnenburg 

 1-1 Alouis v/d Oetelaar 

 2-0 Jan v/d Westelaken 

 0-2 Ad Boeren 

 1-1 Bart van Gerven 

Totaalscore 16-4  
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D‟Amateurs heeft erg wisselvallig gespeeld. Na de knappe 10-6 zege tegen BDO werd tegen uiteindelijk 
winnaar A.I.N.O. met dezelfde cijfers verloren.  
Er volgden twee overwinningen, waarvan die tegen H.E.D.2 de fraaiste was. Bij een 8-6 stand was het 
Pierre die voor de beslissing moest zorgen. Door een combinatie niet te nemen maakte hij het zich extra 
moeilijk. Beide spelers raakten in tijdnood. Pierre wist zijn zenuwen het best te bedwingen en hield het 
spel uitermate moeilijk. De in hevige tijdnood verkerende Gijs v/d Poorte wist niet beter te bedenken dan 
remise aan te bieden wat door Pierre onder dankzegging aanvaard werd. 
Als dank heeft Pierre nog even uitgelegd waarom Gijs in een gewonnen positie verkeerde. 
Tegen DC Oisterwijk kwam D‟Amateurs niet verder dan een gelijkspel. Aansluitend werd zowel tegen 
De Variant als tegen De Schuivers verloren. Tegen H.E.D.3 is mogelijk een onderschattingfout gemaakt. 
Zowel Ad Rovers al Mari hadden zich afgemeld. Henk was net terug van vakantie en speelde een 
onderlinge inhaalwedstrijd. D‟Amateurs kwam niet verder dan een gelijkspel. 
In de laatste wedstrijd tegen D.O.G. stond er niets meer op het spel. Besloten werd om de onderlinge 
competitie voorrang te geven. Ad, Pierre en Rob werden vervangen door Jan, Theo en Lambert. 
De wedstrijd ging voor D‟Amateurs verloren, mogelijk vanwege het gebrek aan teambuilding. 
Feit was wel dat de drie invallers samen 5 punten haalden en de drie uitvallers in hun inhaalwedstrijden 
niet tot scoren konden komen. 
D‟Amateurs behaalde een verdienstelijke 6

e
 plaats. Indien tegen D.O.G. of tegen H.E.D. een bordpunt 

meer gehaald zou zijn, dan zou dat zelfs een vierde plaats hebben opgeleverd. 
 
De strijd om de felbegeerde prijs voor de beste prestatie in de bondscompetitie ging deze keer naar 
Antoine. Hij kwam zonder één verliespartij uit de strijd en wist één partij winnend af te sluiten. 
 

Oefenwedstrijd tegen VRD Renkum 
 
 
 
 
VRD liet er geen twijfel over 
bestaan wie de beste was.  
 
 
Tijdens een gezellige avond 
werd D‟Amateurs met een 12-8 
nederlaag terug naar 
Sint-Michielsgestel gestuurd.  
 
 
D‟Amateurs aast op revanche. 
 
 

 
Overige activiteiten 

 
Avondje tussendoor 
Op 29 maart heeft Wim op verzoek van Jan zijn quizschakeling van stal gehaald. Met professionele 
begeleiding van onze voorzitter heeft Wim de kennis van zowel de dammers als de partners onderzocht. 
Dit onderzoek heeft geen gevolgen gehad voor de contracten, zodat de onderlinge competitie daarna 
gewoon doorgang kon vinden. 
Er werd weer eens bijgekletst zodat we konden spreken van een geslaagde avond. 
 
Viertallentoernooi, c.q. Dammeeting 
Na enkele voorbereidingssessies werd aan onze leden verzocht om de connecties aan te boren. 
Tegelijkertijd werd de pers geïnformeerd. Groot was onze teleurstelling toen bleek dat het aantal 
aanmeldingen ver beneden de maat bleef. Uiteindelijk werd besloten om het toernooi niet te laten 
doorgaan. Via dit verslag toch een bedankje aan alle leden voor hun inspanningen op dit gebied. 
 
  

Oefenwedstrijd 29-08-2000     

VRD Renkum D'Amateurs    

     

Harrie Doomernik Henk Schuurmans 1 - 1 

Edwin Loozen John Wilsens 1 - 1 

Marco Gerritsen Antoine van Zandvoort 1 - 1 

Han de Groot Barend van Amerongen 1 - 1 

Jos van Deelen Pierre de Werdt 2 - 0 

Tom van Beek Ad Rovers 0 - 2 

Huib Storm Lambert van Vught 1 - 1 

Piet Davidse Mari v/d Oetelaar 2 - 0 

Wim Brugmans Wim van Kasteren 2 - 0 

Driekus van Rijswijk Willie Berkelmans 1 - 1 

  12 - 8 
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Seizoenafsluiting 
Net bekomen van de afgang in de simultaan tegen kersverse kampioen Antoine, vertrok D‟Amateurs naar 
Brussel. Op dat moment kon nog niemand vermoeden dat de vooraf geboekte vakantiedag door het 
reisbureau was omgezet in een survival. De koffie ging deze keer erg snel zodat we al om 11:00 uur de 
voorstadjes konden bezichtigen. Niemand had er erg in dat die voorstadjes ongeveer net zo groot waren 
als kompleet België. Om ongeveer 13:30 arriveerden wij op de grote markt. 

 
Nadat de deelnemers op eigen gelegenheid voor de inwendige mens zorgden 
en/of Brussel onveilig maakten, werd het gezelschap opgesplitst in twee groepen.  
Van onze gids kregen wij een verklaring van de benaming en eigendommen van 
de oude huizen aan de markt. Er bleken in Brussel veel gilden bestaan te hebben, 
maar het Broederschapsgilde van Theo v/d Westelaken zorgde ervoor dat onze 
gids met stomheid was geslagen. 

Tijdens de rondwandeling vernamen wij dat de tuinen, die we diverse keren 
vanuit de bus op een afstandje hadden bekeken toch waren gesloten. Als 
tegemoetkoming werden wij verhaald op een bezoek aan wat hofjes. Bij 
één ervan leek het erop dat er meer standbeelden stonden dan dat er 
grassprietjes aanwezig waren. Gelukkig voor de gids, bood John de 
helpende hand door te verduidelijken waar, hoe en door wie Willem van 
Oranje was vermoord. Het leek erop dat hij er zelf had bijgestaan. 
 
Na veel vermoeiende omzwervingen belandden wij in een overkapte winkelgalerij.  
Vooral de ijscokar trok veel bekijks, vermoedelijk door het steeds mooier wordende weer. 
Terug op de markt was het orkest gestart met een uitvoering ter gelegenheid van het bezoek van 
D‟Amateurs aan Brussel. We hebben er slechts kort van genoten, want onze volgende opdracht, die 
bestond uit het openen van de bus, lag op ons te wachten. Dit resulteerde in een iets vertraagd vertrek. 

 
Terug, met de kaart in de hand werd de kortste route gevonden. We kwamen 
langs een stel oude huizen, waar ofwel de verwarming roodgloeiend stond, of 
waar de airconditioning niet werkte. We zullen er nooit achter komen, want de 
chauffeur liet er niemand uit. 
 
In de omgeving van Eersel moest John weer de helpende hand bieden. Hij 

loodste onze bus vakbekwaam via de kortste route naar het restaurant. Na het vullen van onze magen 
kregen wij een unieke prijsuitreiking. Vanwege het mooie weer waren alle bekers buiten uitgestald op een 
bank. Hoewel niet aanwezig, kreeg Barend de aanwezigen plat van het lachen. Zijn brief met vele schone 
woorden werd vooral door Henk zeer gewaardeerd. Citaat: 
 
Rosmalen, 12 juni 2001. 
 
Beste damvrienden en partners, 
 
Helaas kan ik er bij dit uitstapje niet bij zijn omdat ik met vakantie ben in Turkije. 
Iedereen weet dat Henk Schuurmans graag bekers wint en in ontvangst neemt. Helaas is het Henk dit 
jaar niet gelukt. Dit jaar ben ik wel erin geslaagd om een paar bekers te winnen en ik machtig middels dit 
schrijven mijn allergrootste damvriend Henk om mijn bekers in ontvangst te nemen. 
Ik ben ervan overtuigd dat Henk keurig op mijn bekers zal passen en dat hij mij deze bekers op een 
gepast moment zal overhandigen. Tevens ga ik ervan uit dat Henk mijn bekers dagelijks zal poetsen. 
Henk, bedankt alvast voor al jouw inspanningenvoor deze klus. 
Ik wens iedereen nog een plezierig vervolg van deze dag. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Barend van Amerongen.  
 
Onze voorzitter bedankte Wim voor het organiseren van de langste bustocht uit de geschiedenis van 
D‟Amateurs. Mogelijk helpt dit om een goede mening te kunnen vormen tijdens de komende 
jaarvergadering. Op de terugweg naar Sint-Michielsgestel werd de chauffeur nog eens met een applaus 
bedankt voor zijn langdurige inspanningen. 
Rond de klok van tien namen D‟Amateurs afscheid en wensten elkaar een prettige vakantie.  
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Seizoen 2001-2002 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 

Enkele competitie B
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Barend van Amerongen ᴥ 3 0 3 0 3 1 3 3 3 1 3 0 3 1 1 0 
Gerard Baltussen 0 ᴥ 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Willem-Peter Berkelmans 3 3 ᴥ 1 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 3 0 1 
Ad Boeren 0 1 1 ᴥ 1 1 1 3 0 3 1 0 0 1 0 0 1 
Hans van Eijndhoven 3 3 3 1 ᴥ 3 3 1 0 3 0 1 0 1 3 0 0 
Wim van Kasteren 0 3 1 1 0 ᴥ 3 0 3 0 3 1 1 0 1 0 1 
Alouis v/d Oetelaar 1 0 3 1 0 0 ᴥ 3 1 1 3 0 0 3 0 1 0 
Mari v/d Oetelaar 0 3 1 0 1 3 0 ᴥ 3 1 1 0 0 0 1 1 0 
Rob Pijnenburg 0 3 3 3 3 0 1 0 ᴥ 3 0 3 1 3 3 3 1 
Ad Rovers 0 3 1 0 0 3 1 1 0 ᴥ 1 1 3 0 3 3 1 
Henk Schuurmans 1 3 3 1 3 0 0 1 3 1 ᴥ 0 1 1 3 0 1 
Lambert van Vught 0 3 0 3 1 1 3 3 0 1 3 ᴥ 0 0 3 0 3 
Pierre de Werdt 3 3 0 3 3 1 3 3 1 0 1 3 ᴥ 3 3 0 3 
Jan v/d Westelaken 0 3 3 1 1 3 0 3 0 3 1 3 0 ᴥ 1 3 1 
Theo v/d Westelaken 1 3 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 ᴥ 0 0 
John Wilsens 1 3 3 3 3 3 1 1 0 0 3 3 3 0 3 ᴥ 1 
Antoine van Zandvoort 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 0 0 1 3 1 ᴥ 

 
In de eerste ronde kwam Gerard Baltussen op kop door van de juist gehuldigde Alouis te winnen. 
Lang duurde dit niet want al in de tweede ronde maakten Rob en John duidelijk wat hun aspiraties voor 
dit seizoen waren. Na 3 ronden stond Rob alleen aan kop. Stilletjes is Theo v/d Westelaken 
opgeklommen naar een tweede plaats maar die kon hij niet lang vasthouden.  
Pierre gaf alvast een voorproefje van de bondscompetitie en bracht het tot de onderste plaats op de 
ranglijst. Dit was vertekend omdat Pierre slechts twee wedstrijden had gespeeld en Rob er al vijf op zijn 
naam had staan. Niettemin, Pierre keek op tegen een achterstand van maar liefst 12 punten. 
Lange tijd leek het goed te gaan met Rob. Maar na het verlies van zijn negende en tiende partij, gevolgd 
door een remise, leek voor Rob het doek te vallen. John en Lambert rukten weer op naar een gedeelde 
tweede plaats, met een achterstand van slechts één punt en nog twee wedstrijden in te halen. 
Pierre rukte op en passeerde Rob in de tussenstand. Ook John, die zijn inhaalwedstrijd won, eindigde op 
een goede uitgangspositie. 
Vanwege het terugtreden van Willem Peter Berkelmans bestond de A-poule maar uit 8 personen. 
Dit bleek Henk de kop te kosten. Henk bleek wel twaalfvoudig kampioen Ad Rovers voor te blijven. 
Wat dit seizoen een sterke B-poule opleverde. 
 

Pierre wist zijn voorsprong niet vast te 
houden. In vier wedstrijden bracht hij 
het tot evenveel punten. Antoine met 
acht en John met negen punten 
liepen snel in. Doordat John ook nog 
de inhaalwedstrijd tegen Pierre 
winnend afsloot, hadden we een 
nieuwe koploper. 

Jammer genoeg voor Pierre, die moest winnen, werd de uitermate spannende slotpartij onderbroken door 
een act in het café. Pierre was geheel uit zijn doen en zag zijn eerstvolgende zet beantwoord worden met 
een combinatie waaraan hij in de verste verte niet zat te denken. John bood genereus remise aan wat 
door Pierre dankbaar werd aanvaard. 
John Wilsens behaalde daarmee in stijl het felbegeerde kampioenschap. Zijn vijfde kampioenschap en 
tevens zijn eerste dubbel betekende voor hem kroon op het seizoen. 
 

In de B-poule was de strijd niet minder. 
Alouis begon zeer sterk en behaalde maar 
liefst 10 punten in zijn eerste vier partijen. 
Henk kreeg een mentale dreun doordat hij 
enkele avonden afwezig was geweest en 
moest constateren dat hij in totaal al op vier 
punten achterstand stond. 

Finalepoule A PW RP JWI JWE AZ BA HE LV 
Pierre de Werdt ᴥ 1 1 3 1 1 1 1 
Rob Pijnenburg 1 ᴥ 0 3 0 3 1 1 
John Wilsens 1 3 ᴥ 0 1 3 3 3 
Jan v/d Westelaken 0 0 3 ᴥ 0 0 1 3 
Antoine van Zandvoort 1 3 1 3 ᴥ 3 0 1 
Barend van Amerongen 1 0 0 3 0 ᴥ 3 1 
Hans van Eijndhoven 1 1 0 1 3 0 ᴥ 0 
Lambert van Vught 1 1 0 0 1 1 3 ᴥ 

Finalepoule B HS AR WK AO MO AB TW GB 
Henk Schuurmans ᴥ 0 1 0 - 3 0 3 
Ad Rovers 3 ᴥ 1 0 1 1 0 3 
Wim van Kasteren 1 1 ᴥ 3 1 1 3 1 
Alouis v/d Oetelaar 3 3 0 ᴥ 1 3 3 3 
Mari v/d Oetelaar - 1 1 1 ᴥ 3 1 1 
Ad Boeren 0 1 1 0 0 ᴥ 1 1 
Theo v/d Westelaken 3 3 0 0 1 1 ᴥ 1 
Gerard Baltussen 0 0 1 0 1 1 1 ᴥ 
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Henk en Mari besloten om hun partij niet meer in te halen. De stand zou er niet door worden beïnvloed. 
Alouis sloeg genadeloos toe in de onderlinge wedstrijd. Hij haalde revanche voor zijn verloren 
bekerwedstrijd en versloeg Henk in een enerverende partij.  
Alouis v/d Oetelaar won zijn laatste partij tegen Ad Rovers en prolongeerde daarmee zijn kampioenschap 
van de B-poule.  
 
Kerstdamtoernooi 
  BA AB HE WK AO TL RP AR HS LV PW JWE TW JWI AZ 
Barend van Amerongen ᴥ 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 
Ad Boeren 0 ᴥ 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
Hans van Eijndhoven 0 3 ᴥ 1 1 3 0 0 3 3 1 0 1 0 1 
Wim van Kasteren 1 1 1 ᴥ 3 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 
Alouis v/d Oetelaar 0 0 1 0 ᴥ 3 0 0 3 1 3 3 0 3 1 
Theo v/d Linde 0 1 0 0 0 ᴥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rob Pijnenburg 0 3 3 0 3 3 ᴥ 1 1 0 0 3 0 1 0 
Ad Rovers 1 3 3 1 3 3 1 ᴥ 3 3 0 3 0 0 0 
Henk Schuurmans 0 3 0 3 0 3 1 0 ᴥ 3 3 0 3 0 0 
Lambert van Vught 0 3 0 1 1 3 3 0 0 ᴥ 0 0 0 0 0 
Pierre de Werdt 1 3 1 3 0 3 3 3 0 3 ᴥ 0 0 3 3 
Jan v/d Westelaken 1 1 3 3 0 3 0 0 3 3 3 ᴥ 0 1 0 
John Wilsens 1 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 ᴥ 3 1 
Theo v/d Westelaken 0 1 3 3 0 3 1 3 3 3 0 1 0 ᴥ 0 
Antoine van Zandvoort 1 0 1 3 1 3 3 3 3 3 0 3 1 3 ᴥ 

 
Op donderdag 27 december streden 15 leden om het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs. 
Susette herinnerde iedereen aan het startmoment van de nieuwe ronde.  
Jan en Ad presenteerden een prima prijzenpakket.  
De strijd was hevig. Alleen Barend kwam er ongeslagen uit. Toch was dit niet voldoende voor de winst. 
John Wilsens verloor weliswaar van Henk, maar stond slechts drie remises toe. 
Dit bleek voor hem voldoende om het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs te prolongeren. 
Opvallend was de prestatie van Ad Boeren. Hij wist van favoriet Antoine te winnen. 
Theo v/d Linde bemerkte het verschil aan routine. Mede door de klok eindigde hij als hekkensluiter. 
 
 
Bekerwedstrijden 
 

John maakte meteen een eind 
aan alle illusies van Rob. 
Hij versloeg de vorige 
bekerkampioen met behulp van 
zijn specialiteit, het 
sneldammen. 
 
Barend had zeer veel moeite 
met Mari. 

Hij verspilde al zijn krachten in de drie benodigde partijen en was daarna niet opgewassen tegen Antoine. 
Pierre maakte tegen Wim gebruik van zijn routine en bekerde verder door de gewonnen sneldampartij. 
Ad Boeren zorgde voor een grote verrassing door favoriet Ad Rovers uit het toernooi te knikkeren. 
 

 
Henk kreeg de wedstrijd tegen Willem 
Peter cadeau.  
 
 

Mede daardoor kwam hij in routine tekort tegen 
Pierre, die het bracht tot de finale. 
 

Antoine van Zandvoort speelde tegen Pierre op 
magistrale wijze naar zijn kampioenschap. 

 
 
  

Theo v/d Westelaken -  Antoine van Zandvoort 0-3   
Barend van Amerongen -  Mari v/d Oetelaar 1-1 1-1 3-0 
Rob Pijnenburg -  John Wilsens 1-1 0-3  
Lambert van Vught -  Jan v/d Westelaken 1-1 0-3  
Pierre de Werdt -  Wim van Kasteren 1-1 3-0  
Ad Boeren -  Ad Rovers 3-0   
Willem-Peter Berkelmans -  Willie Berkelmans 3-0   
Alouis v/d Oetelaar -  Henk Schuurmans 0-3   

Antoine van Zandvoort -  Barend van Amerongen 3-0 
John Wilsens -  Jan v/d Westelaken 3-0 
Pierre de Werdt -  Ad Boeren 3-0 
Willem-Peter Berkelmans -  Henk Schuurmans 0-3 

Antoine van Zandvoort -  John Wilsens 3-0 
Pierre de Werdt -  Henk Schuurmans 3-0 

Antoine van Zandvoort -  Pierre de Werdt 3-0 
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Simultaan John Wilsens - D'Amateurs 
Dankbaar werd gebruik gemaakt van het aanbod van 
onze kersverse kampioen om op donderdag 27 juni een 
simultaan te verzorgen. Gelukkig bleek de belangstelling 
groter dan vorig seizoen.  
Elf eigen spelers bonden samen met de vader van 
Antoine de strijd aan tegen John. 
John had tactisch gekozen om met zwart te spelen. 
Achteraf gezien een goede greep. 
Hij verloor slechts van Ad Rovers en van Pierre. 
Daar stonden vijf winstpartijen tegenover, waarvan er 
vier in de staart van het gebeuren zaten. 
John kwam steeds sneller bij zijn tegenstanders en wist 
ze daarmee af te troeven. 
Vanwege de vergelijking met vorige seizoenen werd 

besloten om het 2-puntensysteem toe te passen. Daarmee behaalde John een score van 62,5%.  
 
 

Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
D‟Amateurs heeft onder de nieuwe coach Antoine een 
zwakke start gekend. 
 
Tegen BDO werd met 13-7 verloren. Gelukkig werd 
daarna tegen DOG gelijkgespeeld. Er volgde een 
grote 15-6 nederlaag tegen De Variant. 
Pas in de vierde ronde kwam D‟Amateurs op gang. 
Tegen het sterke team van De Schuivers werd een 
gelijkspel geboekt. Daarna behaalde D‟Amateurs zijn 
eerste zege. In Rosmalen werd HED 3 met 12-9 
ingemaakt. Toen ook HED 2 met een gelijkspel werd 
bedwongen, kwam D‟Amateurs uit het 
degradatiegevaar. 
 
Rare gewaarwording was dat we Gijs v/d Poorte en 
Berend Boersma als tegenstanders troffen in twee 
concurrerende teams die beide in dezelfde competitie 
uitkwamen. Gijs behaalde zowel voor HED 2 als voor 
HED 3 de volle winst. Berend moest het stellen met 
twee remises.  
 
Tegen DC Oisterwijk bracht D‟Amateurs het tot een 
zeer acceptabele 8-11 nederlaag. Achteraf bleek dit 
de kleinste winst voor Oisterwijk dat met vele 
landelijke spelers deelnam aan de competitie. 
Aansluitend werd in Eindhoven een moeizame winst 
behaald op PSV Dammen 2.  
 
D‟Amateurs kon niets meer gebeuren en speelde zeer 
ontspannen zijn laatste wedstrijd tegen S&A / D.A.M. 
uit Dongen. De duidelijke 14-8 overwinning leverde 
niet alleen twee punten op, maar was tevens oorzaak 
van een artikel in Het Brabants Dagblad van 26 
januari 2002. De kop Hoempapamuziek liet aan 
duidelijkheid niets te wensen over. 
 

D‟Amateurs zal toekomstig trachten om dergelijke berichtgevingen te voorkomen. 
 
 

Ad Boeren 0 2  
Rob Pijnenburg 1 1  
Ad Rovers 2 0  
Antoine van Zandvoort 1 1  
Henk Schuurmans 1 1  
Gerard Baltussen 1 1  
Jan van de Westelaken 1 1 John Wilsens 
Pierre de Werdt 2 0  
Alouis v/d Oetelaar 0 2  
Lambert van Vught 0 2  
Antoon van Zandvoort 0 2  
Wim van Kasteren 0 2  
37,5% 9 15 62,5% 
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De strijd om de felbegeerde prijs voor de beste prestatie in de bondscompetitie ging deze keer naar 
Barend van Amerongen. Hij verloor weliswaar twee partijen, maar stond verder zelfs geen remise toe. 
Met zijn score van 21 punten uit 9 wedstrijden behaalde hij zelfs de algehele tweede plaats van de 
Brabantse competitie. 
 
Oefenwedstrijd tegen VRD Renkum 
 

Nog amper bijgekomen van de 
laatste nederlaag, heeft 
D‟Amateurs toch weer fel 
gestreden tegen VRD. 
 
Tijdens een gezellige avond was 
het voornamelijk aan gastspeler 
Willie Berkelmans te danken dat 
een nederlaag werd voorkomen. 
 
Antoine beleefde hiermee zijn 
vuurdoop als coach van het 
bondsteam. 

 
Overige activiteiten 

 
Avondje tussendoor 
Op 21 maart heeft D‟Amateurs weer eens een ouderwetse kaartavond gehouden. Met veel enthousiasme 
werd er gerikt en gejokerd. De grote winnaars kwamen uit Boxtel. 
Henk wist het rikken op zijn naam te zetten. Kong deed niet voor hem onder met jokeren. 
Er werd weer eens bijgekletst zodat het voor de deelnemers een geslaagde avond werd. 
De penningmeester vond de avond echter minder geslaagd, zodat een volgende avond enigszins anders 
georganiseerd gaat worden. 

Oefenwedstrijd 28-8-2001  
D'Amateurs VRD  
Antoine van Zandvoort Harrie Doomernik 1-1 (9) 
Barend van Amerongen Wim v/d Berg 0-2 (7) 
John Wilsens Han de Groot 1-1 (1) 
Henk Schuurmans Tom van Beek 1-1(8) 
Mari v/d Oetelaar Henk Beumer 0-2 (5) 
Ad Boeren Ivo van Rijsewijk 2-0 (3) 
Wim van Kasteren Jan v/d Born 1-1 (6) 
Gerard Baltussen Driekus van Rijswijk 1-1 (4) 
Willie Berkelmans Wob Douma 2-0 (2) 
Uitslag  9-9 
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Jeu de Boules 
Op vrijdag 30 november bracht een delegatie van D‟Amateurs een bezoek aan ‟t Dupke. 
Het werd een zeer geslaagde avond, waarbij bleek dat enkele dammers ook nog andere kwaliteiten 
hebben. Mari bracht het zelfs tot een gedeelde tweede plaats. 
Afgesproken is dat wij ‟t Dupke op verzoek een keer zullen verblijden met het damspel. 
Tevens worden de mogelijkheden bekeken om dit mooie spel, in het kader van een avondje (of middag) 
tussendoor, nog eens samen met de partners te gaan spelen. 
 
Seizoenafsluiting 
Dit seizoen heeft Pierre (dus Truus) de touwtjes in handen genomen. De reis ging deze keer niet naar het 
buitenland. Ook de chauffeur viel tegen. Hij kende de weg zodat we er niet in slaagden om ons record 
buszitten te verpulveren. 
 
 
De weergoden waren ons gunstig gezind. 
 
Vooral tijdens de cruise op de Linge werd dit op prijs gesteld.  
 
 
De lunch in De Schildkamp te Asperen was erg goed. Er was koffie en thee in overvloed en de 
verscheidenheid aan broodjes was erg groot. Zo groot, dat dit nieuwe record nauwelijks is te overtreffen. 
 
In het ooievaarsdorp was men gewaarschuwd voor D‟Amateurs met zijn vogelbezitters. 
Al ver buiten het dorp was de weg afgezet, zodat de volières deze keer niet vol zitten.  
 
 
 

 
 
De molens in Kinderdijk vormden een bedrieglijk gezicht. De wieken 
draaiden, maar van de molen die toegankelijk was, draaide het 
binnenwerk niet mee. Terwijl molenaars Jan en Pierre 
noodgedwongen in de keuken aan de koffie zaten, maakte Truus de 
bedden op. Bekomen van de vermoeienissen werden bij restaurant 
De Klok nog enkele consumpties naar binnen geslagen. 
 
 
 

Het diner werd genuttigd in de Witte Zwaan in Lage Zwaluwe. Truus had een goed menu bedongen. 
We hadden een zaal voor ons apart zodat ook de prijsuitreiking zonder problemen kon verlopen. 
De tijdens het diner door onze penningmeester aangeboden consumpties werden zeer op prijs gesteld. 
 
Zelfs op de terugweg slaagde de chauffeur er niet in om te verdwalen. Daardoor konden veel deelnemers 
voor het donker weer thuis zijn. Truus werd bedankt voor de buitengewoon goed bevallen dagtocht. 
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Partij-analyse Erno Prosman – Peter van Rijsbergen 
 
Blindsimultaan, gespeeld op 7 en 8 juli 2008. Partij nummer 25, duur 22 uur en 0 minuten 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

Introductie: 
Naar eigen zeggen speelt Peter van Rijsbergen bij de meest rumoerige club van Nederland: D‟Amateurs 
in Sint-Michielsgestel. In deze simultaan geeft hij, door stug tegenspel te bieden aan Prosman, blijk niet 
(alleen) voor de gezelligheid te zijn gekomen. Dat hij twee punten mee mocht nemen vanwege een fatale 
foutzet van Erno, mag gezien het spelbeeld onterecht zijn, maar is wel een beloning voor de volharding 
van deze Brabander. D‟Amateurs staat zodoende ook buiten de dorpsgrenzen op de kaart! 
 
Erno’s voorbereiding en visie op de partij 
Zoals Van Rijsbergen zelf al aangaf over zijn eigen speelstijl, ligt zijn kracht in gesloten klassiek. Het plan 
was om flankspel op het bord te brengen, maar Van Rijsbergen was erg vasthoudend om klassiek te 
spelen vanaf het begin van de partij! De partij verloopt dus niet volgens plan, ondanks dat de eerste vijf 
zetten toch prettig lijken voor wit. Uiteindelijk lukt het Van Rijsbergen om daadwerkelijk klassiek op het 
bord te brengen. In het vervolg bloedt de stand een beetje dood: geen echte kansen waarneembaar voor 
beide partijen. Pas in het laat-klassiek komt de stand weer tot leven: offer, terugoffer en een spannende 
zeven-om-zeven klassieke stand, maar zoals reeds aangegeven geeft wit dan zijn 7

e
 foutzet door met 

een onmiddellijk einde van de partij. 
  
01 34-30 18-23 02 30-25 12-18 03 40-34 07-12 04 44-40 20-24 05 34-29 
Deze zet is met name bekend van dezelfde opening met verwisselde kleuren: 31-27 (17-21) 33-28 
(21-26) 39-33 (11-17) 44-39 (07-11) 50-44 (17-22) 28x17 (11x31) 36x27 (19-23 etcetera. Met die variant 
heeft Erno wel enige positieve ervaring, en dacht daarom niet te lang na over zijn 5

e
 zet. Natuurlijk heeft 

wit met 05.32-28 (23x32) 06.37x28 een belangrijk alternatief, waarmee zwart de kans krijgt half-open 
klassiek te spelen. Indien zwart daar geen gebruik van maakt, en dus blijft volharden in gesloten klassiek, 
heeft hij een extra (achtergebleven) schijf op zijn lange vleugel ten opzichte van de partijvariant. Tot slot 
zij nog opgemerkt dat uitstellen met 05.50-44 zwart een extra mogelijkheid geeft: 05…23-28!? 06.32x23 
19x28 07.33x22 17x28 en schijf 28 is onaantastbaar, omdat wit geconfronteerd wordt met zetjes naar 50, 
bijvoorbeeld in de variant 08.31-27 11-17 09.37-31 28-32! 10.27-22? (hier kan nog 10.27-21) 
10… 17x28! 11.38x27 28-33! 12.39x28 24-30 13.35x24 14-20 14.25x14 10x50. 
 
05 23x34 06 40x20 15x24 07 32-28 
Natuurlijk wil wit voorkomen dat zwart zijn stand ontwikkelt met 07…19-23. Wit probeert nu te profiteren 
van de zwarte opstelling op de lange vleugel. Daartoe is het van belang om veld 32 
(zo lang mogelijk) open te houden, zodat zwart niet met 18-23 en 14-20 zijn stand kan ontwikkelen. 
 

 
 

Omdat het witte plan in de partij niet goed uit de verf komt, is Erno op zoek 
gegaan naar mogelijkheden waarbij wit wel (enigszins) slaagt in zijn opzet.  

 
Stand na 09…11-17 

Onderstaande variant is daarvan het resultaat: 
10.50-45 17-21 11.37-32 26x37 12.42x31 18-23 13.34-29! (natuurlijk ruilt wit 
wederom schijf 23) 13…23x34 14.39x30 13-18 zie analysediagram. 
 
 
 

07 17-21 08 45-40 21-26 09 40-34 11-17 10 34-30 
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Een tweetal opmerkingen over de gevolgde strategie: 

 Met schijf 10 al op 15, kan wit zijn positie verder ontwikkelen met 15.28-22 18x27 16.31x22, omdat 
schijf 22 toch niet aangevallen kan worden (16…09-13 17.43-39 12-18 18.32-28! 18x27 19.28-23 
etc.) De schijf op 22 verhindert daarbij de aanvoer richting veld 23, waardoor zwart gedwongen is 
schijf 22 af te ruilen waarna wit zijn strategie voort kan zetten. 

 Als het zwarte centrum reeds uitgehold is, kan soms 14-20x20 
gewoon toegelaten worden omdat er dan nog voldoende problemen 
overblijven om de lange vleugel te ontwikkelen. Bijv. 14…21-26 
15.32-27! 26x37 16.41x32 13-18 17.46-41 18-23 18.41-37 10-15 
19.37-31 08-13 20.47-42 14-20?! 21.25x14 09x20 22.49-44! 
En omdat 22…20-25 verhinderd is, kan zwart niet op eenvoudige 
wijze zijn lange vleugel ontwikkelen. Dit kan alleen door het 
strategische centrumblokje 13-18-19-23 te formeren, of scherper 
verder te gaan met 5-10-14 en dan een keertje 24-29. 

 
Analysediagram Stand na 14…13-18 

 
 
Keren we terug naar het analysediagram: 15.31-26 18-23 16.26x17 12x21 17.36-31 21-26?! (zwart kan 
deze schijf beter laten staan) 18.47-42! 26x37 19.42x31 08-13 20.31-27 10-15 (zwart is gereed om 
21…14-20 te spelen, maar wit is zwart een stap voor) 21.27-21! 
(wit ruilt wederom de schijf op 23 weg) 21…16x27 22.32x21 23x32 23.38x27 (het aantal schijven is 
dusdanig geslonken dat zwart zich nu ernstige zorgen moet maken over de ontwikkeling van zijn lange 
vleugel. Wit komt echter ook al behoorlijk opzetten op de zwarte korte vleugel dus ook daar moet hij 
aandacht aan besteden) 23…13-18 24.41-37 06-11 25.37-32 02-08 26.43-38 08-12 27.21-16 11-17 
28.46-41 01-07 29.41-37 09-13 (de zwarte korte vleugel staat dusdanig onder druk dat zwart domweg 
geen tijd meer heeft om zijn stand met 18-23 en 14-20 te ontwikkelen) 30.33-28! (dreigt met 31.27-22 
18x27 32.32x21 17x26 33.28-23 19x28 34.30x17) 30…03-08 (derhalve gedwongen) 31.49-43 17-22 
(31…04-09? 32.25-20! 14x34 33.28-22 met dam op 3) 32.28x17 12x21 33.38-33! (telkens zorgt wit 
ervoor dat zwart niet kan ontsnappen met 24-29) 33…08-12 34.43-38! 18-23of? 35.27-22! 21-26 
36.33-28! (wit dreigt nu de stand te forceren met 37.38-33, en na 36…24-29 wint wit door 37.48-42! 
12-18of? 38.25-20! 22x31 39.20x20 15x24 40.17-11! En wit gaat een gewonnen eindspel tegemoet. 
Natuurlijk is dit slechts één variant, en zonder de pretentie dat zwart het niet ergens beter kan doen. Voor 
de mensen met Turbo Dambase: een fraai voorbeeld met deze strategie is de partij Anatoli Gantwarg – 
Jeroen Goudt (Nationale Competitie 2007-2008) waarin de witspeler een fraaie overwinning boekt. 

 
10 17-21 11 50-45 12-17 12 49-44 
Deze zet hoort er natuurlijk niet echt bij. Als wit echter 12.39-34 speelt, dan moet hij na 12…18-23! een 
lastig tempo maken. Zo is 13.49-44? Niet goed, omdat zwart na het slaan een dammetje neemt met 
15…14-20, 16…24-29, 17…13-19 en 18…09x49! Feitelijk rest wit daarom niet meer dan 13.45-40, en 
oplopen op schijf 24 en dat was nu net niet het plan. 
 
 
12 17-22! 
Zwart verdedigt zich uitstekend tegen het witte plan: 

 Geen ontijdig 10-15, waardoor 28-22 mogelijk zou worden. 

 Geen 18-23, waarna wit laat slaan en de witte stand vaart krijgt. 
 

Stand na 13…21x12 

 
 

Omdat Erno tijdens de partij geen heil zag in een variant met 
aanvalsklassiek (bijvoorbeeld 14.44-40 18-23 15.38-32 10-15 16.42-38 13-18 17.47-42 01-07 18.39-34 
08-13 19.32-28 23x32 20.37x28 26x37 21.41x32 02-08 met een tempoverschil dat opgelopen is tot 9!), 
besloot Erno zich niet langer tegen een klassiek vervolg te verzetten. Immers door veld 27 te bezetten, 
kan wit zwart niet meer van veld 23 afhouden, waarna hij kan gaan werken aan de ontwikkeling van zijn 
lange vleugel. 
Achteraf denkt Erno dat die beslissing op zijn minst discutabel is, niet omdat het aanvalsklassiek zo 
kansrijk is, maar meer omdat de partijvariant tot een eenvoudige klassieke positie leidt. 
 
 

13 28x17 21x12 14 31-27?! 
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Peter gaat direct over tot actie op zijn lange vleugel. 
 

 
 

 
Stand na 20…04-09 

En vooral geen 20…20-25? 21.27-22! En altijd wint wit een schijf: 
21…25x34 22.40x20 18x27 23.32x21 16x27 24.39-34! 15x24 25.33-29 
24x33 26.38x09 04x13 27.43-38! Waarna schijf 27 verloren gaat. 
 

Door deze zet maakt wit het zwart wel erg gemakkelijk. 
Relatief kansrijker is 21.37-31 met: 

1. 21…20-25? 22.47-41! 25x34 23.40x20 15x24 24.39-34! En zowel na 24…24-29 25.33x24 19x39 
26.43x34 06-11 27.38-33! etc, als na 24…06-11 25.33-29 24x33 26.38x29 heeft wit kansen met 
een centrumomsingeling strategie. 

2. 21…05-10?! 22.30-25 10-14 23.33-28 08-12 24.38-33 06-11 25.42-38 01-06 met spannend 
klassiek waarin zwart wit niet de kans moet geven zijn lange vleugel met 39-34 te overrompelen. 

Het duidelijkste plan voor zwart na 21.37-31 is waarschijnlijk het spelen van wachtzetten op de korte 
vleugel (08-12, 06-11 en 01-06), zodat wit alsnog verplicht wordt om 30-25 te spelen. 

 
21 08-12 22 25x14 09x20 23 39-34 
 
Erno wilde geen 23.33-28 spelen, omdat dat de witte centrumstand statisch maakt. Bovendien heeft wit 
na 23.33-28 problemen met de ontwikkeling van zijn schijven op de lijn 33-47, waardoor Erno op de 
volgende zet alsnog 24.39-34 moet spelen. De nu komende ruil is echter ook behoorlijk vervelend… 
 
23 24-29! 24 33x24 19x39 25 43x34 02-08 26 38-33 
 
Het schijnbaar alerte 26.35-30 vergt teveel van de witte stelling. 
Weliswaar mag zwart geen 26…13-19? Spelen, in verband met het 
dammetje 27.30-24! 19x39 28.38-33 39x28 29.27-21 16x38 30.42x02, 
maar zowel na: 

1. 26…20-25 27.38-33? (hier moet maar 27.34-29 etc.) 27…05-10 
28.33-29 10-14! (dreigt 29…18-22) 29.40-35* 13-19! 30.42-38 
12-17, als na: 

2. 26…05-10 27.30-25 20-24! Is het zwart die beter staat. 
 

 
 

Stand na 28…14-19 

Zwart heeft zijn stand dusdanig ingericht dat zowel een overval van zijn lange vleugel, als een 
omsingeling van het zwarte centrum via 29 van de baan zijn. Erno besloot zich daarom alsnog bij klassiek 
neer te leggen om mogelijk te profiteren van een eventueel achtergebleven schijf 15. Hij vroeg zich echter 
terdege af of het blokje 35-40-45 niet een groter blok aan zijn eigen been zou worden. 
 
29 37-31 06-11 30 33-28 20-24 

 
Erno nam aan dat Peter ook naar 30…20-25? gekeken heeft, immer dé zet om het blokje 34-35-40-45 
maximaal buiten spel te zetten. Jammer genoeg voor zwart kan deze de stand niet onder controle 
houden: 31.42-37 03-09 (want na 31…12-17? 32.31-26! 08-12* 33.36-31!! gaat wit een schijf winnen) 
32.27-22! 18x27 33.31x22 11-17of? 34.22x11 16x07 35.28-22! en zwart heeft grote problemen vanwege 
de vele (eenvoudige) zetjes vanaf veld 40. 

 
31 34-30 11-17 32 27-22 18x27 33 31x11 16x07 34 36-31 
 
De zwarte stand bevat voldoende resources om een eventuele tussenloop op veld 20 te pareren, en 
daarom had Erno zich op dat moment al wel verzoend met remise. De volgende zetten van zwart zijn 
echter onnodig statisch naar het centrum gericht, waardoor Erno enige hoop kreeg op een wonder. 

34…12-17 lijkt logischer. 
 
   

14 18-23 

15 37-31 26x37 17 46-41 10-15 19 25x14 09x20 
16 41x32 12-18 18 41-37 14-20! 20 44-40 04-09! 

21 30-25? 

26 05-10 27 42-38 10-14 28 47-42 14-19 

34 12-18?  
35 31-27 07-12?! 
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En nu blokkeert schijf 12, de schijven op 08, en in mindere mate, op 03. Zoals al eerder gememoreerd, 
heeft zwart voldoende tactische middelen om een tussenloop op veld 20 te pareren. 
Bijvoorbeeld: 36.38-33 12-17 37.42-38 08-12 38.30-25 01-07 39.25-20? 03-09! 40.20x29 23x34 41.40x29 
18-23 42.29x18 13x31 en alle kansen zijn aan zwart. Wit zet daarom zijn kaarten op de vleugelcontrole. 
 
36 42-37 01-06 37 37-31 06-11 38 31-26 12-17 39 30-25 08-12 40 40-34 
 
Op 40.25-20 volgt uiteraard 40…03-08 etcetera. Wit “profiteert” met de 
partijzet van het open veld 08 om zijn korte vleugel te ontwikkelen. 
Overigens heeft Erno geen andere uitslagen dan remise gevonden na 
40.48-42 of 40.48-43. 
 
40 03-08 41 34-30 11-16 42 48-42 24-29 43 26-21! 
 

Stand na 42…24-29 

Zoals al enige tijd gepland (in een blindsimultaan gaat er sowieso over 
elke planning een hele tijd heen…). Wit hoede er zich natuurlijk voor om 
43.45-40 (43…17-22! 44.28x17 12x21 45.26x17 39-33) of 43.42-37 
(met offer van Dussaut) te spelen. 
Gemakkelijker speelt 44…15-20! 45.25x14 19x10 46.28x19 13x24 47.30x19 29-34! Wit doet er het beste 
aan om direct remise te forceren 48.35-30! 34x25 49.45-40 25-30of? 50.19-14! 10x19 51.40-34 30x39 
52.38-33 39x28 53.32x14 etcetera. 
 

 
 

 
Een laatste grapje: indien zwart nu denkt naar remise te plakken met 
51…26-31 52.30x17 31x42 komt hij bedrogen uit, omdat hij meerslag 
naar 11 moet nemen! 
 

 
 

De stand is volkomen gelijkwaardig na 52…24-29 53.39-34 29x40 
54.35x44 14-20. De uren beginnen hun tol te eisen. 

Stand na 53…24-29 

 
En hier gaf Erno via de telefoon door dat hij met 54.40-34 wilde terugruilen in 

plaats van met het correcte 54.39-34. De partij werd daarop verloren verklaard… 
 
Naschrift 
De stand na 54.39-34 29x40 55.35x44 17-21* 56.27-22 23-29 57.44-40 
19-24 (zie analysediagram) biedt nog praktische kansen aan wit 
alhoewel de stand analytisch duidelijk remise is. 

Analysediagram stand na 57…19-24 
Blijkens het commentaar van Peter maakte hij zich in ieder geval nog 
behoorlijke zorgen: “Met betrekking tot de slotstand kneep ik hem echt 
voor één bepaalde variant: 58.37-31 26x37 59.32x41 21-26 60.22-18 26-
31 61.18-12 31-36 62.41-37 16-21 63.12-07 21-26 64.07-02 26-31 
65.37x26 36-41 66.02x30 41-46 en dan staat zwart, mijns inziens, 
ondanks zijn dam slecht tot verloren.” Tot zover Peter van Rijsbergen. 
Op de 59

e
 zet kan zwart echter beter 59…21-27 spelen. Na het 

gedwongen 60.28-22 27x18 61.07-02 (op 61.07-01 volgt 61…14-20! 62.01x34 24-30 etcetera=) 
61…29-29-33 62.02x30 33-38 en zwart breekt altijd door met remise als logisch gevolg. 
 
Relatief kansrijker lijkt Erno 58.37-31 26x37 59.32x41 21-26 60.41-36! (naar de rand) 60…16-21 
61.22-18 21-27 62.18-12 26-31 63.12-08 31-37 64.08-02 37-42 65.02x35 waarna wit een tweede schijf 
lijkt te gaan winnen (66.40-34). Verrassend direct remise is 65…14-20! 
(en vooral niet 65…42-48? met winst voor wit na 66.28-23 en 67.40-34) 66.25x14 42-48! 67.28-23of? 
29x18 en wit kan er niets meer aan doen dat schijf 36 afgeruild wordt na 68…48-43. 
Toch lastig te vinden, aangezien de zwartspeler in deze fase van de simultaan niet meer dan 30 
seconden per zet gehad zou hebben! 

45 30x39 15-20 47 28x19 13x24 49 40-34 08-13 51 34-30 
46 25x14 19x10 48 45-40 10-14 50 38-33 18-23   

51 13-19 52 33-28 12-17? 

53 30-25 24-29 



Pagina 182 
 

Seizoen 2002-2003 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 

Enkele competitie 
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Willem-Peter Berkelmans ᴥ 0 3 3 3 1 3 3 0 1 1 3 0 3 3 1 1 
Barend van Amerongen 3 ᴥ 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 
Hans van Eijndhoven 0 0 ᴥ 0 0 1 1 1 0 3 3 3 0 3 0 0 1 
Alouis v/d Oetelaar 0 1 3 ᴥ 0 0 1 3 1 3 0 1 0 3 3 0 3 
Rob Pijnenburg 0 0 3 3 ᴥ 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 
John Wilsens 1 0 1 3 1 ᴥ 1 3 1 3 1 1 1 3 3 0 0 
Pierre de Werdt 0 1 1 1 1 1 ᴥ 3 1 3 3 1 0 3 3 3 3 
Lambert van Vught 0 0 1 0 1 0 0 ᴥ 0 3 1 1 0 3 3 0 3 
Antoine van Zandvoort 3 1 3 1 1 1 1 3 ᴥ 0 3 1 1 1 3 3 3 
Henk Schuurmans 1 0 0 0 1 0 0 0 3 ᴥ 3 0 0 1 0 1 1 
Theo v/d Westelaken 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 ᴥ 0 0 3 3 0 1 
Jan v/d Westelaken 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 ᴥ 1 0 3 0 1 
Ad Rovers 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 1 ᴥ 3 1 3 3 
Gerard Baltussen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 ᴥ 3 1 0 
Ad Boeren 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 ᴥ 0 1 
Wim van Kasteren 1 1 3 3 0 3 0 3 0 1 3 3 0 1 3 ᴥ 1 
Mari v/d Oetelaar 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 ᴥ 

 
Willem Peter kwam met een positieve verrassing door alsnog deel te nemen aan de onderlinge 
competitie. In zijn eerste partij tegen Barend kon hij niet standhouden. Uiteindelijk sloot hij het eerste 
gedeelte af met een achterstand van 7 punten. 
Jan kon zich weliswaar moeilijk verplaatsen, maar slaagde erin om Pierre en Antoine thuis op remise te 
houden. Beiden vertelden dat Jan vanwege zijn thuiswedstrijden niet onderschat mocht worden. 
Ook in het clublokaal bleek Jan niet te onderschatten. Nu nog speelt bij D‟Amateurs de vraag of John 
blijer is met een biertje of met een winstpartij. Feit is dat Jan zijn partij al aan het analyseren was voordat 
John in de gaten had dat hij remise had gespeeld. Navraag leverde op dat veel spelers de 
penningmeester te vriend willen houden. Dus houden we het erop dat als John vraagt om remise, dat hij 
dan een biertje wil aanbieden. Mogelijk is dit de reden dat John er voor zijn doen een matig seizoen van 
maakte. Met het uitvoeren van fraaie combinaties wist hij partijen op een magistrale wijze te verliezen. 
 
Henk gaf dit seizoen meteen zijn visitekaartje af. Hij verpletterde Antoine met veel gemak. Dit ontlokte 
Barend de opmerking dat Henk zijn beker zou krijgen als hij vijf wedstrijden achter elkaar zou winnen. 
Hans beloofde meteen dat die vijfde wedstrijd dan de onderlinge partij tussen Barend en Henk zou zijn. 
 
Theo besteedde zoveel energie aan zijn bondsteam, dat er blijkbaar niet genoeg overbleef voor de 
onderlinge competitie. Hij wist drie wedstrijden te winnen, maar verloor er negen. 
 
Alouis verspeelde op positieve wijze zijn kansen op een derde kampioenschap op rij in de B-poule; hij 
speelde zich in de A-poule! 
 
Wim boekte maar liefst zeven overwinningen, en behaalde daarmee al meer punten dan het gehele 
vorige seizoen. Zijn seizoen was daarom al geslaagd nog voordat hij aan het tweede gedeelte begon.  
 
Ad Boeren won niet alleen van onze wedstrijdleider, maar zelfs van zijn grote leermeester. Henk, die Ad 
altijd ter zijde wil staan, verslikte zich in de mate van kameraadschap en leed een gevoelige nederlaag. 
Barend van Amerongen en Ad Rovers deelden de koppositie na de enkele competitie. Beiden waren 
ongeslagen. 
 

Ad en Barend begonnen met een 
voorsprong van zeven punten aan 
het tweede gedeelte. 
 
Velen hadden al het idee dat er 
voor de overige spelers niets meer 
te halen was. 
 

 Finalepoule A AZ AR PW WK JWI RP AO BA WPB 
Antoine van Zandvoort ᴥ 1 3 3 1 1 0 3 0 
Ad Rovers 1 ᴥ 1 0 0 3 3 1 0 
Pierre de Werdt 0 1 ᴥ 3 1 3 1 3 1 
Wim van Kasteren 0 3 0 ᴥ 1 3 3 0 0 
John Wilsens 1 3 1 1 ᴥ 0 3 3 0 
Rob Pijnenburg 1 0 0 0 3 ᴥ 1 1 0 
Alouis v/d Oetelaar 3 0 1 0 0 1 ᴥ 3 0 
Barend van Amerongen 0 1 0 3 0 1 0 ᴥ 3 
Willem-Peter Berkelmans 3 3 1 3 3 3 3 0 ᴥ 
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Barend startte echter met een verliespartij. Ad deed het iets beter en speelde remise, maar verloor zijn 
volgende partij. Wim begon opvallend goed aan het tweede gedeelte. Hij startte met maar liefst drie 
winstpartijen op rij. Dat dit veel energie kostte bleek later. Wim haalde er in vijf partijen nog één puntje bij. 
 
Met nog slechts één partij te gaan bleven er drie kanshebbers over voor het kampioenschap. 
Willem Peter Berkelmans maakte korte metten met alle dromen en versloeg John Wilsens in een 
boeiende partij. Ad en Barend kwamen remise overeen, zodat Willem Peter met een voorsprong van drie 
punten zijn kampioenschap kon gaan vieren. 
Het was opvallend dat de beide hoofdrolspelers uit het eerste gedeelte slechts een figurantenrol 
toebedeeld kregen in het tweede gedeelte. Willem Peter behaalde alleen evenveel punten als beide 
heren bij elkaar! Daaruit blijkt weer eens dat bij D‟Amateurs geen enkele uitslag valt te voorspellen. 
 

Hier leek Mari goede ogen te gaan gooien. 
Hij speelde enkele partijen vooruit en 
behaalde acht punten uit vier partijen. 
Daarmee greep hij de leiding in de poule. 
De volgende twee remisepartijen maakten 
hem echter kanshebber af. Jan en Hans 
kenden geen medelijden en liepen door hun 
winstpartijen snel in. Jan nam de koppositie 

over met een score van 14 punten uit zes partijen. Hans volgde op de voet met 13 punten uit vijf partijen. 
Vanwege de winst in zijn inhaalpartij nam Hans de koppositie over en liet die niet meer los. 
Lambert steeg van de zesde naar de vierde plaats door zijn winstpartij op Jan. 
Hans van Eijndhoven werd afgetekend kampioen met een voorsprong van vier punten. 
 
Bekercompetitie seizoen 2002 / 2003 
 

In de eerste ronde deden vooral 
Ad Boeren en Theo v/d Westelaken 
goede zaken. Ad stuurde Pierre 
wandelen en Theo verwees Barend 
naar een figurantenrol. 
Ook Ad Rovers slaagde er niet in om 
de eerste ronde door te komen. 
Antoine bleek te sterk. 
Wim won van Lambert en Henk werd 

door Rob uitgeschakeld. Jan had veel moeite met Alouis en was de gelukkige tijdens de sneldampartij. 
 

Wim had alle geluk van de wereld. 
Hij won de sneldampartij van Ad en 
de normale partij van Rob. 
 
 

In beide partijen had hij een verloren positie en 
pakte de winst vanwege een foutief 
ingeschatte combinatie van zijn tegenstander.  

Antoine kwam in moeilijkheden tijdens zijn partij tegen Theo, maar trok uiteindelijk aan het langste eind. 
 

Wim speelde in de finale zeer verdienstelijk tot de 
40

e 
zet, maar zag daarna zijn stelling steeds 

zwakker worden. Antoine voerde de druk sterk op zodat Wim geen andere mogelijkheid zag dan een 
doorbraak te forceren. Antoine van Zandvoort kwam er met drie schijven meer uit en had handig een 
vangstelling opgebouwd. Zo won hij de partij en prolongeerde hij zijn bekerkampioenschap. 
 
  

 Finalepoule B MO HS JWE GB AB TW LV HE 
Mari v/d Oetelaar ᴥ 1 1 3 3 1 1 0 
Henk Schuurmans 1 ᴥ 0 3 3 1 1 0 
Jan v/d Westelaken 1 3 ᴥ 3 3 3 0 1 
Gerald Baltussen 0 0 0 ᴥ 0 1 1 0 
Ad Boeren 0 0 0 3 ᴥ 3 3 0 
Theo v/d Westelaken 1 1 0 1 0 ᴥ 3 0 
Lambert van Vught 1 1 3 1 0 0 ᴥ 0 
Hans van Eijndhoven 3 3 1 3 3 3 3 ᴥ 

Pierre de Werdt -  Ad Boeren 0-3  
Wim van Kasteren -  Lambert van Vught 3-0  
Rob Pijnenburg -  Henk Schuurmans 3-0  
Jan v/d Westelaken -  Alouis v/d Oetelaar 1-1 3-0 
Antoine van Zandvoort -  Ad Rovers 3-0  
Willie Berkelmans -  Willem-Peter Berkelmans 0-3  
Hans van Eijndhoven -  Mari v/d Oetelaar 1-1 3-0 
Theo v/d Westelaken -  Barend van Amerongen 3-0  

Ad Boeren -  Wim van Kasteren 1-1 0-3 
Rob Pijnenburg -  Jan v/d Westelaken 3-0  
Antoine van Zandvoort -  Willem-Peter Berkelmans 3-0  
Hans van Eijndhoven -  Theo v/d Westelaken 1-1 0-3 

Wim van Kasteren -  Rob Pijnenburg 3-0 
Antoine van Zandvoort -  Theo v/d Westelaken 3-0 

Wim van Kasteren -  Antoine van Zandvoort 0-3 
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Gespeelde wedstrijden Peter van Rijsbergen: 
 
 
 
 
Tijdens de door Hans georganiseerde vriendschappelijke partijen wist 
Peter uit 11 partijen 16 punten te behalen. De leden van D‟Amateurs 
werden gewaarschuwd voor de komende competitie! 
 
 
 
 
 

 
Kerstdamtoernooi / Sneldamcompetitie 

Kerstdamtoernooi 2002 
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Willem-Peter Berkelmans ᴥ 1 1 3 0 1 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 3 
Barend van Amerongen 1 ᴥ 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Hans van Eijndhoven 1 1 ᴥ 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 3 3 3 
Alouis v/d Oetelaar 0 0 0 ᴥ 0 0 1 3 1 3 0 0 0 3 1 1 3 
Rob Pijnenburg 3 0 3 3 ᴥ 0 3 3 1 3 1 3 0 3 3 3 3 
John Wilsens 1 1 3 3 3 ᴥ 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 
Pierre de Werdt 0 0 3 1 0 0 ᴥ 0 1 1 3 0 1 3 3 3 3 
Lambert van Vught 0 0 3 0 0 0 3 ᴥ 0 0 3 0 0 3 3 0 3 
Antoine van Zandvoort 3 0 3 1 1 0 1 3 ᴥ 3 0 3 3 3 3 3 3 
Henk Schuurmans 0 0 1 0 0 0 1 3 0 ᴥ 0 3 0 3 3 3 3 
Theo v/d Westelaken 0 0 1 3 1 3 0 0 3 3 ᴥ 3 0 3 1 3 0 
Jan v/d Westelaken 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 ᴥ 1 3 3 1 3 
Ad Rovers 3 0 1 3 3 0 1 3 0 3 3 1 ᴥ 3 3 3 3 
Gerard Baltussen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ᴥ 3 3 0 
Ad Boeren 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ᴥ 0 0 
Wim van Kasteren 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 ᴥ 3 
Willie Berkelmans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 ᴥ 

 
Op vrijdag 27 december streden 17 leden om het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs. Het werd 
bovenal een gezellige dag. Duidelijk bleek dat de consumpties waren afgekocht. Er werd steeds geklaagd 
over de te lange partijen en de te korte pauzes. Gelukkig vonden een aantal spelers wel steeds de tijd om 
hun partijen te analyseren. 
Rob, John Antoine en Barend wilden hoge ogen gooien. Ze domineerden het toernooi vanaf het begin en 
wisselden met elkaar de koppositie af. Tijdens de 14

e
 ronde verwees John in een directe partij Antoine 

naar een plaats buiten de kopgroep. Met nog twee ronden te gaan moest ook Rob afhaken vanwege zijn 
remise tegen Theo. John bleef twee punten voorsprong houden op Barend. Theo vond het tijd voor een 
wijziging in de kopgroep. Hij versloeg John op magistrale wijze. Barend werd zeer onverwacht koploper. 
Alles zou afhangen van de beslissende laatste ronde. 
John had niets meer te verliezen en won een alles of niets partij tegen Jan. Barend kwam tegen Wim 
steeds slechter te staan, maar profiteerde van de tijdnood van Wim. John verzuimde om tijdig de 
winstvariant aan Wim over te dragen en stond ineens met lege handen. 
Barend van Amerongen won de laatste partij en daarmee het kampioenschap. 
 
Onderin het veld bleek dat Ad Boeren onze meest nadenkende speler was. Hij slaagde erin om geen 
enkele partij op een normale wijze te verliezen. Steeds weer had hij last van de snellopende klokken.  
 
Simultaan Willem-Peter Berkelmans - D'Amateurs  
Willem Peter heeft het moeilijk gehad. De 
belangstelling was minimaal. Dat is erg jammer. 
Ook was van invloed dat Antoine en Wim hun 
bekerfinale speelden. 
Met een score van bijna 29% heeft Willem Peter 
een ietwat magere prestatie neergezet. 
Afgesproken werd om voor aanvang van de 
onderlinge competitie de simultaan nog eens over 
te doen. 

Ad Rovers Peter     1-1 

Barend Peter     3-0 

Peter Antoine     1-1 

Peter Rob     1-1 

Peter Pierre     1-1 

Peter Henk      1-1 

Theo Peter      0-3 

Mari Peter      1-1 

Peter Hans      3-0 

Ad Boeren Peter      0-3 

Jan Peter      1-1 

Pierre de Werdt 0 - 2  
Theo v/d Westelaken 2 - 0 Willem 

Lambert van Vught 2 - 0 Peter 

Ad Rovers 2 - 0 Berkelmans 

Peter van Rijsbergen 2 - 0  
Rob Pijnenburg 1 - 1  
71,4% 10 - 4 28,6% 
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Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 

 
De start tegen RDS was voor het team van Antoine een tegenvaller. Antoine en Barend wisten hun 
partijen te winnen, maar dat kon het verlies van Pierre, Alouis en Hans niet goedmaken. Vooral het in de 
laatste zet door de klok gaan van Hans was een tegenvaller waarop niet was gerekend. Henk speelde 
een goede partij op bord 1, maar wist deze niet winnend af te sluiten. 
 
Ook van De Schijf werd verloren. 
Mogelijk slachtoffer daarvan was T.D.V. 3 dat werd verpletterd met de cijfers 15-6. 
S&A/DAM hield D‟Amateurs op een gelijk spel. 
Daardoor was D‟Amateurs super gemotiveerd tegen aartsrivaal Heijmans Excelsior 4. Alleen Antoine 
toonde medelijden en verloor zijn partij. Het winstgevoel was er met de uitslag 21-3 niet minder om. 
Met dat winstgevoel leek het ook gedaan met de motivatie. 
 
Oisterwijk is weliswaar een lastige tegenstander, maar verliezen met 17-5 was niet nodig. 
Wim was zo overdonderd door alle gemiste damcombinaties dat hij tenslotte in het eindspel de winst niet 
meer kon vinden. Gelukkig werd hij ondersteund door Lambert toen zijn tegenstander opmerkte dat hij 
een damcombinatie had gemist. Lambert vertelde doodleuk dat Wim in de openingsfase nooit een dam 
wil nemen. Later kwam Wim erachter dat het al de derde mogelijkheid was, en dat terwijl hij enkele zetten 
ervoor al richting diezelfde damcombinatie had gespeeld. Hoezo damblind? 
 
De wedstrijd tegen PSV Dammen om de 9

e
/10

e
 plaats ging ruim verloren. 

 
De strijd om de felbegeerde prijs voor de beste prestatie in de bondscompetitie ging deze keer naar 
Willem Peter Berkelmans. Willem Peter behaalde in zijn klasse evenveel punten als Barend. Ook heeft hij 
nog vier punten behaald in de hoofdklasse. In totaal heeft hij drie wedstrijden meer gespeeld. Hij speelde 
gemiddeld aan een hoger bord, zelfs in de hoofdklasse! 
Barend kan ook niet tippen aan het aantal kilometers dat Willem Peter heeft afgelegd. Terwijl Barend zich 
al laat afschrikken door een niet rijdende trein, maakt Willem Peter er geen punt van om desnoods via 
Maastricht naar Helden te rijden. 
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Theo v/d Westelaken had het genoegen om met zijn team de eerste buit binnen te halen. Met behulp van 
invaller Ad Rovers slaagde hij erin om PSV Dammen 3 met 8-2 naar huis te sturen. 
Deze uitslag was voornamelijk te danken aan de magistrale partij van Ad Boeren, die daarmee de eerste 
bondswinst op zijn naam schreef. Het team bewees meteen dat het geen dagsucces was. 
Achtereenvolgens werden De Schuivers 2, E.D.G.V.1 en S&A/DAM verslagen. 
De tegenvaller kwam op 18 november. Mogelijk lag het aan de wereldreis die het team moest maken. 
Via Maastricht naar Helden is immers niet niks. 
 

 
 
Feit was dat alleen Antoine en Willem Peter konden standhouden. De wedstrijd werd met 8-2 verloren.  
Tegen Oisterwijk 2 herstelde het team zich weer met een 7-4 overwinning. Dit kunststukje werd ook 
uitgevoerd tegen Angarde Informatica 3. Ondertussen had H.S.D.V. uit Helden ook een punt laten liggen. 
De spanning steeg ten top. Iedereen was teleurgesteld dat de wedstrijd tegen E.D.G.V. 2 enkele keren 
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werd uitgesteld. Bijna liep het uit op een reglementair gewonnen wedstrijd, wat onvoldoende zou zijn voor 
de titel. Steeds weer wisten onze jongens zich op te peppen voor de moeilijke taak die wachtte. 
Op 13 februari was het dan eindelijk zover. Ad Boeren verraste iedereen door als eerste zijn partij af te 
ronden. Hij speelde een belangrijke remise. Antoine gaf een goede aanzet door zijn partij te winnen. Theo 
was ondertussen in een lastig parket verzeild geraakt. Hij kwam een schijf achter en alle aanwezigen 
gaven de moed al op. Later bleek echter dat er sprake was van een heus gambiet. Theo wist op 
magistrale wijze zijn partij winnend af te sluiten. Hij legde alle druk op de schouders van Willem-Peter, die 
toch al ontevreden was over zijn behaalde resultaten in de bondscompetitie. Willem-Peter kreeg licht 
voordeel en buitte dit steeds verder uit. Uiteindelijk bleef er voor zijn 
tegenstander niets anders over dan op te geven. Theo werd meteen 
gefeliciteerd met het op de valreep behaalde kampioenschap. 
D‟Amateurs 2 werd kampioen met een marginaal verschil. 
HSDV behaalde evenveel wedstrijdpunten en bordpunten, maar 
kreeg drie bordpunten meer tegen dan D‟Amateurs 2. Grote klasse! 
Een minpuntje van Theo is dat hij niet graag in de schijnwerpers 
staat en het met een slechte smoes liet afweten bij de prijsuitreiking 
van de PNDB. Tijdens het uitstapje werd Theo alsnog voor de 
schijnwerpers gezet om de welverdiende prijs in ontvangst te 
nemen.  
 
 
Oefenwedstrijd tegen VRD Renkum 
 

D‟Amateurs was vooraf 
gewaarschuwd. VRD 
promoveerde naar de 
Gelderse hoofdklasse.  
 
VRD had er alles aan 
gedaan om het 
D„Amateurs moeilijk te 
kunnen maken. 
 
Zelfs de spoorwegen 
werden niet ontzien. 

Sterspeler en initiatiefnemer Barend moest afhaken. Ook Wim onderging dit lot. 
Dankzij de vader van Antoine heeft D‟Amateurs op 20 augustus toch nog met negen spelers 
kunnen aantreden. Onze gastspeler Antoon heeft het goede voorbeeld gegeven. Het mocht 
niet baten. Tijdens een overigens gezellige avond werd een gevoelige nederlaag geleden. 
Opvallend was dat zelfs routinier Ad Boeren mentaal niet was opgewassen tegen de 
naamsbekendheid van zijn tegenstandster. Hij liet meteen alle hoop varen en speelde 
ineens op een lager niveau. VRD heeft weer veel plezier beleefd en heeft al toegezegd om 
ons het komend seizoen in Sint-Michielsgestel een herkansing te geven. 
 
 

Mutaties 
Het rommelde al enige tijd. De sfeer in ´t Krukske werd langzaam minder. 
De zeer rumoerige avond op 12 september vormde de bekende druppel. 
In overleg met alle actieve leden werd besloten om van clublokaal te veranderen. 
Vanaf 26 september 2002 speelt D´Amateurs zijn partijen in ´t Vertier. 
D‟Amateurs was Mieke en Jan Mettler zeer erkentelijk voor de snelle en soepele overstap van ons 
clublokaal. 
 
In februari ontving Wim een telefoontje van Peter van Rijsbergen. Peter ging van baan veranderen en zou 
tijdelijk in Vught gaan wonen. Na een voorzichtige polsing betreffende de doelstellingen van Peter, is hij 
uitgenodigd om eens kennis te komen maken. Hans wist een en ander zodanig te regelen dat Peter 
steeds een tegenstander tot zijn beschikking had. Uiteindelijk bleek dat beide partijen elkaar wel lagen. 
We zijn er trots op dat Peter ondanks zijn verhuizing naar Eindhoven toch lid werd van D‟Amateurs. 
Tijdens het polsen van de leden bleek dat men unaniem van mening was dat Peter zeer welkom zou zijn. 
Peter is per 1 juni 2003 officieel als lid van D‟Amateurs ingeschreven. 

 VRD    D'Amateurs  

1 Willem vd Berg 3 - 0 John Wilsens (9) 

2 Jos van Deelen 3 - 0 Rob Pijnenburg (4) 

3 Marco Gerritsen 1 - 1 Antoine van Zandvoort (6) 

4 Erwin Beumen 1 - 1 Ad Rovers (7) 

5 Tom van Beek 1 - 1 Lambert van Vught (8) 

6 Geurt Schuurman 3 - 0 Theo v/d Westelaken (2) 

7 Astrid vd Stelt 3 - 0 Ad Boeren (5) 

8 Marion van Beek 0 - 3 Gerard Baltussen (3) 

9 Frank Verhoef 0 - 3 Toon van Zandvoort (1) 

  15 - 9   



Pagina 188 
 

Overige activiteiten 
 
Avondje tussendoor 
D‟Amateurs heeft wederom een kaartavondje gehouden. Dat de organisatie deze keer niet zonder 
problemen is verlopen, was duidelijk merkbaar. Het bestuur besloot hierin verbetering aan te brengen. 
Ook werd iedereen die ideeën heeft voor een avondje tussendoor uitgenodigd om dit kenbaar te maken. 
Doelstelling is steeds om gezamenlijk met de partners een gezellige avond door te brengen. 
 
Seizoenafsluiting 
Henk nam het zekere voor het onzekere. Hij vond dat er iets te schrijven moest zijn. Met de bolide werd 
zo hard naar de markt gereden dat zijn achterwiel niet kon bijhouden. Maar Henk zou Henk niet zijn als 
hij niet onverstoorbaar de reis vervolgde, dit keer in een nog grotere bolide met chauffeur. 
 
Onze chauffeur, Toon, merkte nog op dat hij drie personen minder in de bus had dan opgegeven. Hij 
werd echter gerustgesteld doordat omgeroepen werd dat iedereen die er niet was zich even moest 
melden. Er kwam geen reactie, dus konden we verder. 
 
Bijna aangekomen bij de grens, kon Toon nog op tijd afremmen, zodat we 
de koffie, thee en uiteraard het gebak niet konden missen. Jessica en 
Kong lieten het gebak voor wat het was, zodat Henk de kans kreeg om 
zijn suikergehalte wat op te vijzelen. 
Geen probleem, want hij had toch genoeg insuline bij zich.  
  

 
De reis werd voorspoedig voortgezet naar 
Königswinter. Daar stond de lunch al klaar. 
Onze leden lieten zich die goed smaken alvorens het stadje te bezichtigen. 
Vooral Willie moest zich haasten om het eten door zijn keel te krijgen. Hij 
werd door Nel gesommeerd om op te schieten omdat het niet de bedoeling 
was dat hij weer met al zijn geld naar huis zou gaan. 
 
 

 
De bezichtiging van het stadje werd door vele dammers verschillend 
ervaren. Enkelen zagen niet veel meer dan het eerste terras. Anderen zijn 
zowat alle geopende winkels binnen geweest. 
 
Aangezien Rita even zelf de benen wou strekken, was er een andere 
mogelijkheid om de rolstoel optimaal te benutten.  
 

Pierre nam met knikkende knieën plaats in het vehikel. Broeder Henk 
zette meteen een spurt in, zodat Rita ook bijna haar loopstok kwijt was. 
Bij de bakker aangekomen ging Henk zo snel op de toonbank af dat het 
personeel Pierre als eerste wou helpen. Pierre dacht daardoor de 
gelegenheid te hebben om uit de stoel te komen, maar had het helemaal 
mis. Henk stoof met hem een kledingzaak binnen. Toen hij daar niet 
verder kon, wist Pierre te ontsnappen, alle klanten verbouwereerd achter 
zich latend. Insiders wisten te vermelden dat Peter zijn connecties zou 
aanspreken om dit voorval uitvoerig te analyseren en de benodigde acties 
uit te zetten. 

 
Onderweg fungeerde Henk nog even als dirigent voor een stelletje straatzangers, hetgeen door hun zeer 
op prijs werd gesteld. We wisten het al; Henk maakt zeer snel vrienden. 
 
Rita en Truus hadden ondertussen een winkel gevonden waar ze thee verkopen. En niet alleen thee, 
maar ook kopjes en mokken waren er te koop. Zo iets dergelijks hadden ze nog nooit gezien, zodat de 
resterende tijd in die winkel werd doorgebracht. Omdat het Engels van de verkoper beter was dan zijn 
Duits, en onze dames geen Chinees verstonden, werd er een geanimeerd gesprek gevoerd. Gelukkig 
wist Peter later te vermelden dat op de zakken met de gekochte thee de naam ervan was geschreven. 
Zodoende wist Rita later nog precies wat ze had gekocht. 
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Wim vond er de meest geschikte beker voor als Henk een keer kampioen zou 
worden. Een heuse beker met twee handvatten en een koffiepot er bovenop. Er 
was echter geen sponsor te vinden die er genoeg vertrouwen in had dat die beker 
zou worden uitgereikt voordat de garantietermijn was verlopen. Zodoende werd 
volstaan met een foto. 
 
Onderweg van Königswinter naar Altenahr bleek dat onze chauffeur niet was te 
vertrouwen. Hij had eerder gezegd dat het ongeveer een uur rijden was. 
Verzuimd had hij om te zeggen dat we ook een uur zouden stilstaan. Toch lag dit 
niet helemaal aan Toon. Toen hij nabij Bonn zijn bolide bij een verkeerslicht 
achteruit zette, was er niemand die tijdig de opmerking maakte: klein stukje terug. 
Toon bleek een achterliggende BMW zo hard geraakt te hebben dat zelfs het zijportier onder de deuken 
zat. Eigenlijk had Toon een goede daad verricht. De plaats waar de BMW was geraakt, was zowat de 
enige plek op de auto waar geen deuk inzat. Maar Toon maakte een grote fout. In plaats van geld te 
vragen voor het uitdeuken, bood hij zelfs geld aan. En doe dat nooit bij een Chinees! Het alarmnummer 
werd gebeld. De politie zou komen. En wij maar wachten. Gelukkig gingen Pierre en Ad Boeren op 

onderzoek uit. En warempel, op de plaats waar ze een terrasje 
verwachtten, vonden ze een heuse politieauto met bezetting. Nadat Pierre 
duidelijk had gemaakt dat er een groot ongeval had plaatsgevonden, 
stoven ze met grote zwaailichten onze richting uit. Daar maakte Toon zijn 
tweede fout. Hij vertelde dat hij achteruit was gereden. Dat kwam hem op 
een proces verbaal te staan. Henk trachtte nog te bemiddelen. Hij gaf aan 
dat een verbaal van € 35,00 niet in verhouding stond tot de waarde van de 
BMW en stelde voor om er € 20,00 van te maken. Hij kreeg dit echter niet 
gewonnen. 

Verderop reden we door het mooie Ahrdal. Jammer genoeg was het niet echt 
zonnig. Toch kregen we mooie uitzichten aangeboden.  

 
In Altenahr aangekomen had onze 
penningmeester alle geluk van de wereld. Onze 
jeugd (<45) wist niet hoe snel ze een wijnkelder 
moest inkomen. Daarbij werden de oudjes op 
forse achterstand gezet, zodat er van een 
gezamenlijk coupe op de kas niets meer terecht 
kon komen. 
 

Achteraf bleek dat de beleving van Altenahr ook zeer verschillend was. 
Enkelen hadden slechts vier muren gezien; mogelijk de binnenzijde van 
een weinstube. Anderen hadden na een forse training toch weer een 
terras zien te vinden. Ook was door een kleine delegatie de kabelbaan 

met een bezoek vereerd. 
 
Tevens bleek weer dat D‟Amateurs 
onvervaard zijn. Met de wetenschap op 
zak dat twee uur rijden ook erg lang lopen 
kon betekenen, werd de Duitse Wurst toch 
belangrijker gevonden dan de bus. 
Hier maakte Toon zijn derde fout:  
hij reed niet aan. 
Hij claxonneerde zelfs nog voor 

Ad Boeren toen die weer van de bus wou weglopen! 
Gelukkig kwam onze jeugd nog redelijk op tijd op de bus afgestapt. Dat 
ze geen vertrouwen meer hadden in Toon was duidelijk. Anders neem je 
voor een rit van twee uur geen drank voor een hele week mee. 
 
De reis ging verder zonder oponthoud naar Thorn. 
We kregen daar, dankzij Truus, een goed diner voorgeschoteld. 
 
Onze penningmeester beloonde ons voor ons gedrag in Altenahr en nam de consumpties voor zijn 
rekening. Daarna werd gestart met de prijsuitreiking. 
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Het werd de meest complexe prijsuitreiking die ooit door D‟Amateurs werd gehouden. Onze 
wedstrijdleider en onze voorzitter hadden namelijk een grote fout gemaakt. Ze hadden zelf ook een prijs 
gewonnen. En die aan jezelf uitreiken, maakt het kussen zo moeilijk. Daarbij kwam ook nog het probleem 
dat Barend verdergaande eisen stelde. Sandra moest eraan te pas komen om de prijs voor het 
sneldamkampioenschap op een gepaste wijze te overhandigen. 
 
Ook memoreerde Ad nog eens aan een ver verleden waarin een beker bestond voor de beste progressie. 
Vijftien jaar geleden was Ad Boeren de laatste winnaar hiervan. 
Dit seizoen is er één waarvoor het bestuur heeft gemeend ook een extra beker beschikbaar te moeten 
stellen, en wel voor het kampioenschap volhouders. Daarvoor zijn kosten noch moeite gespaard. Barend 
heeft enkele weken onbetaald verlof genomen en is zich ver van huis gaan voorbereiden op de moeilijke 
taak die hem door het bestuur was toebedacht. Het resultaat was volgens verwachting. Barend begon 
met het vermelden van de twee genomineerden. De achtergronden werden uitvoerig belicht. De spanning 
werd merkbaar opgevoerd. De genomineerden, Ad Boeren en Henk Schuurmans, bleken op damgebied 
gelijkwaardig. Daarom is zeer breed gekeken om de terechte winnaar te kunnen bepalen. Ad Boeren 
bleek enkele minpuntjes te hebben opgebouwd. Muntjes zijn niet meer aan de orde en ook de 
vogelfokkerij staat op een laag pitje. 
Henk daarentegen lijkt steeds beter te acteren. Het lijkt erop dat hij 
aandelen heeft in een gasmaskerfabriek en dat hijzelf een ingebouwd 
exemplaar bezit. We hebben dus duidelijk afgetekend slechts één 
verdiende winnaar en dat is Henk. 
Tijdens de uitreiking van die felbegeerde trofee bleek er nog een beker te 
zijn. Jessica is aangewezen als mascotte van D‟Amateurs. Haar 
dikverdiende trofee bleek een flink maatje groter te zijn dan het door haar 
vader zuurverdiende exemplaar. Henk was daar duidelijk mee in zijn 
nopjes en stelde dus gelijk maar voor om te ruilen. 
 
Na dit gebeuren snelde D‟Amateurs weer de bus in omdat ze voor donker thuis moesten zijn. 
Deze keer is dat niet gelukt. We kunnen echter weer spreken van een geslaagde tocht, vooral voor de 
verslaglegger. Weer hebben we iets meegemaakt wat ons voorheen nog nooit is overkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seizoen 2003-2004 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Simultaanherkansing Willem-Peter Berkelmans – D’Amateurs 

 
 
Het seizoen is voor de meeste leden op 
21 augustus begonnen met de simultaan herkansing 
van Willem-Peter Berkelmans. 
 
Zowel het aantal deelnemers als de score van 
Willem Peter stegen, hoewel beide zaken nog te 
wensen overlieten. 
 
Met 8 punten uit 12 partijen bedroeg de score van 
Willem Peter 33,3%. 
  
 
 
 

Antoine van Zandvoort 0 2 

Willem 
Peter 

Berkelmans 

1 

 Barend van Amerongen 2 0 2 

 Gerard Baltussen 2 0 3 

 Rob Pijnenburg 2 0 4 

 John Wilsens 2 0 5 

 Alouis v/d Oetelaar 0 2 6 

 Wim van Kasteren 2 0 7 

 Hans van Eijndhoven 0 2 8 

 Mari v/d Oetelaar 0 2 9 

 Peter van Rijsbergen 2 0 10 

 Antoon van Zandvoort 2 0 11 

 Ad Boeren 2 0 12 

 16 8 33,3%  
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Onderlinge competitie 
De onderlinge competitie was moeilijk te volgen omdat het aantal gespeelde wedstrijden per speler nogal 
verschilde. De veelvuldige afmeldingen vereisten van competitieleider Hans van Eijndhoven een grote 
mate van flexibiliteit. Daarbij moest hij alles nog eens combineren met zijn cursus. Veel ondersteuning 
kreeg hij van Antoine van Zandvoort. Mede dankzij de medewerking van alle spelers zijn beiden er toch 
weer in geslaagd om de competitie in goede banen te leiden. 
 

Enkele competitie B
A 
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Barend van Amerongen ᴥ 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 0 0 0 
Willem-Peter Berkelmans 1 ᴥ 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 1 3 1 0 0 
Wim van Kasteren 1 0 ᴥ 1 3 3 3 1 3 1 0 1 1 1 3 0 1 0 
Rob Pijnenburg 1 0 1 ᴥ 1 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 1 1 3 
Ad Rovers 0 0 0 1 ᴥ 1 3 0 3 1 3 3 0 3 3 0 0 3 
Gerard Baltussen 0 0 0 0 1 ᴥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hans van Eijndhoven 0 0 0 0 0 3 ᴥ 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
Theo v/d Westelaken 0 3 1 0 3 3 1 ᴥ 1 0 0 3 1 3 3 1 0 0 
Ad Boeren 0 0 0 0 0 3 1 1 ᴥ 1 0 0 0 1 0 0 0 3 
Peter van Rijsbergen 1 0 1 0 1 3 3 3 1 ᴥ 1 1 3 0 3 1 0 1 
Jan v/d Westelaken 0 0 3 0 0 3 1 3 3 1 ᴥ 3 0 1 0 1 0 1 
Lambert van Vught 0 0 1 0 0 3 1 0 3 1 0 ᴥ 0 1 0 1 0 1 
Henk Schuurmans 1 0 1 0 3 3 1 1 3 0 3 3 ᴥ 0 3 0 1 0 
Mari v/d Oetelaar 1 1 1 3 0 3 3 0 1 3 1 1 3 ᴥ 1 0 1 0 
Alouis v/d Oetelaar 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 3 3 0 1 ᴥ 0 0 1 
Pierre de Werdt 3 1 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 3 ᴥ 0 3 
John Wilsens 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 ᴥ 1 
Antoine van Zandvoort 3 3 3 0 0 3 3 3 0 1 1 1 3 3 1 0 1 ᴥ 

 
Vanaf de start gaf Rob aan dat hij zich wilde mengen in de strijd om het kampioenschap. Na vijf 
wedstrijden was hij echter al voorbijgelopen door John en zaten Barend en Mari op het vinkentouw. Ook 
Willem-Peter zat op een kleine achterstand en had twee partijen minder gespeeld. Dit vijftal domineerde 
een groot gedeelte van deze competitie.  
Ook Pierre en Barend wrongen zich in de top 5, maar Barend moest al snel weer afhaken. 
Na twaalf wedstrijden nam John het heft weer in handen, gevolgd door Antoine en Willem-Peter. 
Hij gaf geen teken meer van verzwakking en eindigde met een voorsprong van maar liefst vijf punten. 
 
In de middenlinie werd het nog veel spannender. Na twaalf ronden waren er nog maar drie spelers zeker 
van een plaats in de A-poule. Na 15 ronden waren er nog zeven gegadigden voor slechts twee plaatsen. 
Jan v/d Westelaken viel af en sleepte Wim in zijn kielzog mee. Theo profiteerde, maar moest met 
spanning wachten op de uitslagen tussen Pierre en Henk en die van John tegen Peter. Zowel Henk als 
Peter strandden met de haven in zicht. Beiden verloren hun partij en kwamen slechts SB-punten tekort 
voor de A-poule. Uiteindelijk bleek 23 wedstrijdpunten de grens. 
Van de vijf spelers met dit puntaantal wisten slechts Mari en Theo zich als A-speler te klasseren. 
 
 

John verspeelde al 
twee punten in de 
eerste ronde. 
 
De achtervolging putte 
daar moed uit. 
 
Pierre, Antoine, Rob 
en Willem Peter leken 
nog in de strijd.  
 

Na zes ronden wist John de touwtjes weer in handen te nemen. Hij verzamelde 11 punten. Alleen Rob 
kwam tot een score van 13 punten. Even leek er nog een mogelijkheid voor Willem Peter doordat John 
het moest afleggen tegen Rob. Ook Pierre rook nog een podiumplaats en hield Willem Peter op remise.  
Dat leverde Pierre minimaal een jaartje meerijden op. 
Want John Wilsens was met die uitslag al zeker van zijn titel. 
De strijd om de podiumplaatsen bleek nog erg spannend. Willem-Peter Berkelmans speelde remise tegen 
de kampioen. Hij bleef daardoor Rob Pijnenburg voor met een verschil van 39 SB-punten en behaalde de 
tweede plaats. Rob werd derde. 

Finalepoule A PW WPB JWI AR AZ TW MO BA RP 
Pierre de Werdt ᴥ 1 0 1 1 3 3 3 0 
Willem-Peter Berkelmans 1 ᴥ 1 1 0 3 3 1 3 
John Wilsens 3 1 ᴥ 0 3 3 1 1 0 
Ad Rovers 1 1 3 ᴥ 1 3 1 1 1 
Antoine van Zandvoort 1 3 0 1 ᴥ 3 1 3 3 
Theo v/d Westelaken 0 0 0 0 0 ᴥ 3 0 0 
Mari v/d Oetelaar 0 0 1 1 1 0 ᴥ 3 0 
Barend van Amerongen 0 1 1 1 0 3 0 ᴥ 0 
Rob Pijnenburg 3 0 3 1 0 3 3 3 ᴥ 
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Peter en Wim startten beiden met 
23 punten. Wim verspeelde al vijf 
punten, nog voordat Peter een 
wedstrijd had gespeeld.  
 
Gerard kwam op drie punten door 
zijn overwinning op Wim. 
Nadat Wim ook in Hans zijn 
meerdere moest erkennen, kwam 
Peter definitief op kop. 

Jan vormde zelfs nog een bedreiging voor de tweede plaats. In een alles of niets partij tussen Wim en 
Peter, wist Wim via een remise de tweede plaats veilig te stellen. Volgens diverse spelers van 
D‟Amateurs stond Peter erg slecht, maar zelfs Truus wist geen winnende variant te vinden. 
Peter van Rijsbergen werd kampioen van finalepoule B.  
 
Bekerwedstrijden 

De bekercompetitie heeft weer een 
extra dimensie gekregen vanwege 
de afspraak dat een speler uit de B-
poule in een wedstrijd tegen een 
speler uit de A-poule voldoende 
heeft aan remise om zich te 
plaatsen. Mari maakte hiervan 
gebruik en schakelde twaalfvoudig 
kampioen Ad Rovers uit. 

Willie had de regeling niet nodig om Alouis een illusie armer te maken. 
Henk kon zich niet bedwingen en trakteerde zijn grootste damvriend Barend op een uitschakeling. 
 

 
Peter schakelde ook Mari uit met een 
beslissende sneldampartij.  
 
 

Rob was gewaarschuwd en wist tegen Peter alle 
remisevarianten te vermijden. 
 

In de finale tussen leek het erop dat Antoine veel te 
veel tijd gebruikte, waardoor de bookmakers zijn kansen tot een minimum zagen slinken. Gelukkig voor 
hun beschikte Pierre niet voor voldoende financiën. Anders waren ze wellicht failliet gegaan. Rob kwam 
in een uitzichtloze positie en trachtte met een combinatie remise te forceren. Het mocht niet meer baten. 
Antoine van Zandvoort behaalde voor de derde keer op rij het bekerkampioenschap.  
 
Kerstdamtoernooi 
Op dinsdag 30 december streden 17 leden om het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs. 
Het werd weer een gezellige dag. Voor de eerste keer nam ook onze kastelein Jan Mettler deel aan een 
toernooi van D‟Amateurs. De spelers klaagden niet over te korte pauzes. Er werd gewoon sneller 
gespeeld om de pauzes stiekem te verlengen. Ook was iedereen een ronde vrij vanwege het ongelijke 
aantal deelnemers. Een aantal spelers vond nog steeds voldoende tijd om hun partijen te analyseren. 
 
Het vijftal Willem-Peter, Antoine, Rob, Pierre en John domineerden het toernooi. 
Tijdens de 15

e
 ronde maakte John aan de illusies van Antoine een eind. In een rechtstreeks duel moest 

Antoine het onderspit delven. Door zijn winst in de 16
e
 ronde, waarin Antoine vrij was, kwam John alleen 

aan kop. 
De podiumplaatsen werden pas tijdens de laatste ronde definitief vastgesteld.  
De enige hoop voor Rob bestond uit een overwinning tegen Ad Rovers. Een alles of niets partij viel in zijn 
nadeel uit. Willem Peter handhaafde daardoor de derde plaats. Antoine wist de tweede plaats veilig te 
stellen door een overwinning. John maakte geen fout meer en versloeg Willem Peter in het laatste duel. 
John Wilsens behaalde hiermede voor de vierde keer het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs. 
 

Finalepoule B HE LV JWE PR AB GB WK AO 
Hans van Eijndhoven ᴥ 0 3 0 3 1 3 0 
Lambert van Vught 3 ᴥ 3 1 1 3 3 1 
Jan v/d Westelaken 0 0 ᴥ 1 1 3 0 3 
Peter van Rijsbergen 3 1 1 ᴥ 3 3 1 0 
Ad Boeren 0 1 1 0 ᴥ 3 1 3 
Gerald Baltussen 1 0 0 0 0 ᴥ 3 0 
Wim van Kasteren 0 0 3 1 1 0 ᴥ 3 
Alouis v/d Oetelaar 3 1 0 3 0 3 0 ᴥ 

Ad Rovers -  Mari v/d Oetelaar* 1-1  
Peter van Rijsbergen -  Jan v/d Westelaken 1-1 3-0 
Pierre de Werdt -  Lambert van Vught 3-0  
Wim van Kasteren -  Rob Pijnenburg 0-3  
Willem-Peter Berkelmans -  Antoine van Zandvoort 0-3  
Ad Boeren -  Theo v/d Westelaken 3-0  
Henk Schuurmans* -  Barend van Amerongen 1-1 3-0 
Willie Berkelmans -  Alouis v/d Oetelaar 3-0  

Mari v/d Oetelaar -  Peter van Rijsbergen 1-1 0-3 
Pierre de Werdt -  Rob Pijnenburg 0-3  
Antoine van Zandvoort -  Ad Boeren 3-0  
Henk Schuurmans -  Willie Berkelmans 3-0  

Peter van Rijsbergen -  Rob Pijnenburg 0-3 
Antoine van Zandvoort -  Henk Schuurmans 3-0 

Rob Pijnenburg -  Antoine van Zandvoort 0-3 
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Simultaan John Wilsens - D'Amateurs 
John had over belangstelling niet te klagen. Maar liefst 16 deelnemers popelden om hem een lesje te 
leren. Dat het iets anders uitkwam was te wijten aan de wervelende show die door John werd uitgevoerd. 

Zijn strategie bleek niet te evenaren. 
 
Zeer tactisch gaf John een aantal borden 
gewonnen. Daardoor kon hij zijn tijd volledig 
besteden aan de overige spelers. 
 
Hij kwam steeds sneller rond en profiteerde 
optimaal van het geroezemoes dat ontstond 
door de vrije tijd die enkele topspelers hadden 
gekregen. 
 
De overige spelers kregen dit niet verwerkt.  
Al snel stond John op een gelijke stand, waarbij 
de druk voor de overgebleven spelers steeds 
groter werd. Na de negende partij stond John 
slechts één verliespartij en twee remises toe. 
 
Winst was er voor Peter van Rijsbergen. 
Als laatste boekte Henk een welverdiende 
remise. Hij was weliswaar iets later gestart, 
maar hield John tot het einde toe in bedwang. 

Met een sterke bezetting heeft John een score van bijna 60% behaald.  
 
 

Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
Aan S&A-DAM werd meteen duidelijk gemaakt dat de winst op ons 2

e
 team niet ongestraft kon blijven. 

Mari en Antoine legden met hun winstpartijen de basis voor een 10-6 overwinning. Opmerkelijk was dat 
van D‟Amateurs niemand zijn partij verloor. Ook HED 4 trof het weer slecht met D‟Amateurs. Alleen Henk 
gaf hun het enige bordpunt. Tegen DC Oisterwijk werd een al ingeschat verlies geleden. De uitslag 7-9 
gaf aan dat er mogelijk meer heeft ingezeten. Van RDS werd met veel moeite gewonnen. Zo werd de 
nederlaag uit het vorig seizoen weer rechtgezet. Van De Schijf werd nipt verloren. De overwinning van 
Rob kon de verliespartijen van Barend en Jan niet goedmaken.  
 

 
Kerstdamtoernooi 2003 
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Gerard Baltussen ᴥ 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Willem Peter Berkelmans 3 ᴥ 3 3 3 3 0 1 1 3 0 3 0 1 3 0 3 
Ad Boeren 3 0 ᴥ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 
Hans van Eijndhoven 3 0 3 ᴥ 3 3 0 0 1 0 3 3 3 0 3 1 0 
Wim van Kasteren 3 0 3 0 ᴥ 3 1 3 1 3 1 0 0 3 3 0 0 
Jan Mettler 0 0 0 0 0 ᴥ 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Alouis v/d Oetelaar 0 3 3 3 1 3 ᴥ 0 0 0 3 1 1 1 3 0 0 
Rob Pijnenburg 3 1 3 3 0 3 3 ᴥ 1 0 3 3 0 3 3 0 0 
Peter van Rijsbergen 0 1 3 1 1 3 3 1 ᴥ 1 1 0 1 3 3 0 1 
Ad Rovers 3 0 3 3 0 0 3 3 1 ᴥ 3 1 0 3 3 1 0 
Henk Schuurmans 3 3 3 0 1 3 0 0 1 0 ᴥ 3 1 0 0 3 1 
Lambert van Vught 3 0 3 0 3 3 1 0 3 1 0 ᴥ 1 0 3 0 1 
Pierre de Werdt 3 3 3 0 3 3 1 3 1 3 1 1 ᴥ 0 3 0 0 
Jan v/d Westelaken 3 1 3 3 0 3 1 0 0 0 3 3 3 ᴥ 3 0 1 
Theo v/d Westelaken 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 ᴥ 3 0 
John Wilsens 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 0 3 3 3 0 ᴥ 3 
Antoine van Zandvoort 3 0 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 0 ᴥ 

Ad Rovers 2 0 

John Wilsens 

1 

Alouis v/d Oetelaar 0 2 2 

Pierre de Werdt 2 0 3 

Rob Pijnenburg 2 0 4 

Antoine van Zandvoort 2 0 5 

Wim van Kasteren 0 2 6 

Barend van Amerongen 0 2 7 

Lambert van Vught 0 2 8 

Jan van de Westelaken 1 1 9 

Gerard Baltussen 0 2 10 

Willie Berkelmans 0 2 11 

Antoon van Zandvoort 1 1 12 

Ad Boeren 0 2 13 

Mari v/d Oetelaar 0 2 14 

Peter van Rijsbergen 2 0 15 

Henk Schuurmans 1 1 16 

40,6% 13 19 59,4%  
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In finalegroep 2 werd tegen DOG een moeizaam gelijkspel afgedwongen. Tot de laatste partij keek 
D‟Amateurs nog tegen een achterstand aan. De overwinning van Wim bracht de redding. 
De Schijf werd met een 11-5 nederlaag teruggezonden. De uitslag gaf een vertekend beeld vanwege het 
niet komen opdagen van drie tegenstanders. Duidelijk een gevolg van het ontbreken van draagvlak voor 
dit soort wedstrijden. Tegen BDO werd Wim opgeofferd. 
Met overwinningen van Willem-Peter, Theo en Ad Boeren bewees Antoine een geboren strateeg te zijn. 
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Theo v/d Westelaken heeft dit seizoen met zijn team gemerkt dat alle teams erop zijn gebrand om van 
een kampioensteam te winnen. Meteen tegen S&A-DAM 2 werd de eerste nederlaag geleden. Het verlies 
van Ad Boeren kon niet meer worden rechtgezet door de overige spelers. Tegen Angarde Informatica 3 
werd door de overwinningen van Jan en Peter een verdienstelijk gelijkspel geboekt.  
De Variant 2 bleek veel te sterk. Alleen Alouis wist remise te behalen. De return was verrassend. Door de 
overwinningen van Lambert en Alouis werd het tweede bondspunt binnengehaald. Ook de wedstrijd 
tegen Angarde Informatica 3 werd met 4-4 afgesloten. Daarna maakte het team de eerste nederlaag 
meer dan goed. S&A DAM 2 werd thuis met een 2-6 nederlaag opgescheept. Vooral de tweede 
bondsoverwinningen van Lambert en Ad Boeren vormden hiervoor de basis. 
 

 
In finalegroep 2 werd de wedstrijd tegen S&A DAM 2 echter weer met een minimaal verschil verloren. DC 
Oisterwijk 2 had geen kans tegen D‟Amateurs. Alleen Jan stond een remise toe. EDGV werd mede door 
de overwinning van Antoine op 4-4 gehouden. 
Daarmee eindigde D‟Amateurs 2 verdienstelijk op een algehele 6

e
 plaats in de 1

e
 klasse PNDB.  

 
De strijd om de felbegeerde prijs voor de beste prestatie in de bondscompetitie ging deze keer naar 
Antoine van Zandvoort. Antoine behaalde in de hoofdklasse al 11 punten. Ook heeft hij nog vijf punten 
behaald in de eerste klasse. In totaal heeft hij elf wedstrijden gespeeld en behaalde maar liefst 16 punten. 
 
Vermeldenswaardig waren ook de scores van Mari, Theo, Pierre en Ad Boeren. 
Zij behaalden allen 9 bordpunten voor D‟Amateurs.  
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Oefenwedstrijd tegen VRD Renkum 
Op 4 september was het aan D‟Amateurs om de smadelijke nederlaag uit 2002 recht te zetten. 
Deze keer waren er geen problemen met de spoorwegen, zodat D‟Amateurs een gedegen opstelling kon 
presenteren. Tijdens een gezellige wedstrijd werd een gelijkspel bereikt. 
 

bord D'Amateurs   VRD  

1  Willem Peter Berkelmans 2 - 0  Harrie Doomernik (5) 

2  Ad Rovers 0 - 2  Willem v/d Berg (4) 

3  Barend van Amerongen 1 - 1  Piet Davidse (6) 

4  Antoine van Zandvoort  0 - 2  Buddy van Rheenen (2) 

5  Pierre de Werdt 0 - 2  Astrid v/d Stelt  (8) 

6  Wim van Kasteren 2 - 0  Henk Beumer (7) 

7  Henk Schuurmans 2 - 0  Huub Storm (3) 

8  Theo v/d Westelaken 2 - 0  Gerrit Vonk (9) 

9  Antoon van Zandvoort 0 - 2  Wop Douma (1) 

totaal  9 - 9   
 
 

Mutaties 
Antoon van Zandvoort besloot eindelijk om lid te worden van D‟Amateurs. Hiermede ging een aloude 
wens van D‟Amateurs in vervulling. Antoon ging in de tachtiger jaren al met de jeugd van D‟Amateurs op 
stap maar heeft tot nu toe nooit de tijd gevonden om lid te worden. De reglementaire stemming met 
betrekking tot zijn lidmaatschap was een farce. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Seizoenafsluiting 
De dag begon beter dan verwacht. De bewolking was dreigend, maar het bleef droog. 

 
Vol goede moed ging het naar Oudenbosch waar we 
naast de koffie met gebak ook de gelegenheid kregen 
om de kopie van de St. Pieter te bezichtigen. Bij de kerk 
stond een bord dat er geen bezichtiging mogelijk was 
vanwege een viering. Aangezien er binnen weinig van 
was te merken, maakten D‟Amateurs toch een 
wandeling door de kerk. 

 
Daarna werd de tocht naar Bruinisse vervolgd. 
D‟Amateurs heeft een cruise gemaakt over de diepe wateren van 
het Grevelingenmeer. 
 “Slechts even in de zon en Bruin is se” werd door enkelen pas 
begrepen toen ze op de terugtocht een blik op het strand wierpen. 
Velen genoten van de buitenlucht. De slimmeriken bleven wat 
langer op het dek. Halverwege liet gelegenheidscaptain Ad Boeren 
de boot draaien. Zo hadden we minder last van de wind en konden 
nog meer genieten van de stralende zon. 
 
Na deze geweldige cruise ging het verder 
naar Zierikzee. In dit prachtige stadje 

werden winkels bezocht, verbaasde men zich op 
een Grieks terras, en werd door menigeen een visje 
gevangen bij de plaatselijke handel. 
 
Het diner in Ulvenhout liet zich goed smaken. 
Na het diner werd overgegaan tot de prijsuitreiking. Mari bleek de mooiste 
combinatie te hebben uitgevoerd. Onze voorzitter zette Theo v/d Linde in het 
zonnetje vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. 
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Seizoen 2004-2005 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
D‟Amateurs heeft twee grote wijzigingen aangebracht. Allereerst werd gestart met elektronische klokken. 
Voor een aantal dammers een opluchting omdat ze nu letterlijk de laatste seconde van hun tijd kunnen 
benutten. Voor anderen toch een grote aanpassing. Daarnaast heeft D‟Amateurs op de valreep het 
speeltempo aangepast aan dat van de bondscompetitie. Deze wijziging was wellicht nog groter. 
 
De onderlinge competitie was moeilijk te volgen vanwege de veelvuldige afmeldingen. 
Hans werd weer danig op de proef gesteld.  
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 Gerard Baltussen ᴥ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 Barend van Amerongen 3 ᴥ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 
 Willem-Peter Berkelmans 3 0 ᴥ 3 3 3 3 3 0 3 1 3 1 1 0 1 3 1 
 Rob Pijnenburg 3 0 0 ᴥ 3 3 0 3 3 3 1 3 0 3 0 0 3 1 
 Mari v/d Oetelaar 3 0 0 0 ᴥ 3 0 0 1 3 1 3 1 0 1 0 1 1 
 Toon van Zandvoort 0 0 0 0 0 ᴥ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Lambert van Vught 3 0 0 3 3 3 ᴥ 3 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 
 Ad Boeren 3 0 0 0 3 3 0 ᴥ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 Jan v/d Westelaken 3 0 3 0 1 0 3 1 ᴥ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
 Theo v/d Westelaken 3 0 0 0 0 3 3 3 3 ᴥ 0 0 0 0 0 3 0 0 
 Alouis v/d Oetelaar 3 0 1 1 1 3 1 1 3 3 ᴥ 3 3 3 0 0 1 0 
 Hans van Eijndhoven 1 0 0 0 0 3 0 3 3 3 0 ᴥ 3 0 0 0 0 0 
 Wim van Kasteren 3 0 1 3 1 3 1 3 3 3 0 0 ᴥ 0 1 0 0 1 
 Ad Rovers 3 0 1 0 3 3 1 3 1 3 0 3 3 ᴥ 1 1 3 0 
 Antoine van Zandvoort 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 ᴥ 3 1 1 
 Peter van Rijsbergen 3 0 1 3 3 3 3 3 1 0 3 3 3 1 0 ᴥ 0 0 
 Pierre de Werdt 3 1 0 0 1 3 3 3 3 3 1 3 3 0 1 3 ᴥ 1 
 John Wilsens 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 ᴥ 

 
Jammer was het dat Henk al zo snel moest afhaken vanwege de start van een nieuw bedrijf. 
Barend heeft sterk gedamd. Slechts drie remises stond hij toe.  
In de middenmoot gaf men elkaar weinig toe.  
De scheiding tussen de A- en B-poule vormde deze keer geen enkel probleem. Met een verschil van 
maar liefst 6 punten klasseerde Alouis zich voor de A-poule. 
Onderin wisten Gerard en nieuwkomer Toon met moeite enkele punten te vergaren 
 
Willem Peter haakte af na het eerste competitiegedeelte. 
 

Barend van Amerongen stond wederom 
slechts drie remises toe. 
 
Hij heeft met overmacht zijn eerste 
clubkampioenschap van D‟Amateurs 
behaald.  
 
 

 
 
 
Wim werd kampioen van de B-poule.  
 
 
 
 
  

Finalepoule A AO RP PR AZ AR PW JWI BA 
 Alouis v/d Oetelaar x 0 1 0 1 0 1 0 
 Rob Pijnenburg 3 x 3 1 1 0 3 0 
 Peter van Rijsbergen 1 0 x 1 1 1 0 1 
 Antoine van Zandvoort 3 1 1 x 1 1 1 1 
 Ad Rovers 1 1 1 1 x 1 0 0 
 Pierre de Werdt 3 3 1 1 1 x 3 1 
 John Wilsens 1 0 3 1 3 0 x 0 
 Barend van Amerongen 3 3 1 1 3 1 3 x 

Finalepoule B HE JWE TW WK LV GB AB MO TZ 
 Hans van Eijndhoven x 0 3 0 1 1 1 1 3 
 Jan v/d Westelaken 3 x 1 1 1 3 1 1 3 
 Theo v/d Westelaken 0 1 x 0 0 3 0 1 1 
 Wim van Kasteren 3 1 3 x 3 0 3 0 3 
 Lambert van Vught 1 1 3 0 x 3 1 0 1 
 Gerard Baltussen 1 0 0 3 0 x 0 0 3 
 Ad Boeren 1 1 3 0 1 3 x 0 3 
 Mari v/d Oetelaar 1 1 1 3 3 3 3 x 3 
 Toon van Zandvoort 0 0 1 0 1 0 0 0 x 
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Bekerwedstrijden 
 
De afspraak dat een B-speler 
voldoende heeft aan remise 
is een gouden zet. 
 
De ex-kampioenen Pierre en Antoine 
strandden hierdoor al in de eerste 
ronde. 
 

 
Een ronde later was voor de ex-kampioenen 
Barend en Rob hetzelfde lot beschoren. 
 
 

 
 
 
 

 
De finale tussen Peter en Henk werd een 
ware strijd. Peter trok met aanvallend spel het 

voordeel naar zich toe maar Henk ontsnapte. In de beslissingswedstrijd kwam Peter positioneel steeds 
sterker te staan. Er kwam een zeven om zeven op het bord. 
Peter van Rijsbergen liet deze keer de winst niet glippen en werd bekerkampioen 2004-2005. 
 
Kerstdamtoernooi 
Op dinsdag 28 december streden 18 leden om het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs. 
Het werd weer een gezellige dag. Kastelein Jan had ervoor gezorgd dat niemand iets tekort kwam. 
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 Ad Boeren ᴥ 1 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 
 Jan v/d Westelaken 1 ᴥ 1 3 3 3 0 1 0 0 3 1 1 3 3 0 0 3 
 Gerard Baltussen 0 1 ᴥ 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 
 Toon van Zandvoort 3 0 0 ᴥ 3 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 
 Jan Mettler 0 0 0 0 ᴥ 0 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 
 Willem Peter Berkelmans 3 0 3 3 3 ᴥ 3 0 1 3 3 3 3 1 1 0 3 3 
 Alouis v/d Oetelaar 0 3 0 3 0 0 ᴥ 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 
 Rob Pijnenburg 3 1 3 3 0 3 1 ᴥ 3 3 3 1 0 0 0 1 3 1 
 John Wilsens 3 3 3 3 3 1 1 0 ᴥ 3 3 1 0 3 3 1 3 1 
 Wim van Kasteren 3 3 3 0 3 0 3 0 0 ᴥ 0 3 3 0 1 1 3 3 
 Henk Schuurmans 3 0 3 3 3 0 1 0 0 3 ᴥ 0 1 1 0 1 0 0 
 Theo v/d Westelaken 0 1 3 1 1 0 3 1 1 0 3 ᴥ 1 3 3 3 0 0 
 Barend van Amerongen 0 1 0 0 0 0 1 3 3 0 1 1 ᴥ 0 1 1 1 1 
 Antoine van Zandvoort 3 0 3 3 3 1 3 3 0 3 1 0 3 ᴥ 3 1 1 3 
 Lambert van Vught 1 0 3 3 3 1 3 3 0 1 3 0 1 0 ᴥ 0 0 3 
 Peter van Rijsbergen 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 1 1 3 ᴥ 3 3 
 Ad Rovers 3 3 3 3 1 0 1 0 0 0 3 3 1 1 3 0 ᴥ 3 
 Hans van Eijndhoven 0 0 1 3 3 0 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 0 ᴥ 

 
Dat er veel strijd is geleverd is in de totaaluitslag te zien. Onze kastelein werd laatste, maar verloor 
slechts drie punten op gerenommeerde spelers als Barend en Alouis. 

Na de voorlaatste ronde stond John nog op kop, maar werd op 
één punt gevolgd door zowel Peter als Willem Peter. De 
remise in de laatste ronde kostte John het kampioenschap. 
Hij had maar juist voldoende voorsprong opgebouwd tegen 
Antoine om de derde plaats vast te houden.  
Peter van Rijsbergen en Willem-Peter Berkelmans eindigden 
gezamenlijk op de eerste plaats. 
De beslissingswedstrijd voor het kampioenschap werd door 
Willem Peter gewonnen. Hij werd na een periode van 19 jaar 
voor de tweede sneldamkampioen. 

 

Pierre de Werdt -  Lambert van Vught* 1-1  
Alouis v/d Oetelaar* -  Antoine van Zandvoort 1-1  
Ad Boeren -  Peter van Rijsbergen 1-1 0-3 
Mari v/d Oetelaar -  Barend van Amerongen 0-3  
Henk Schuurmans -  Toon van Zandvoort 3-0  
Ad Rovers -  Theo v/d Westelaken 0-3  
Jan v/d Westelaken -  Willem-Peter Berkelmans 3-0  
Wim van Kasteren -  Rob Pijnenburg 0-3  

Lambert van Vught -  Alouis v/d Oetelaar 3-0 
Peter van Rijsbergen* -  Barend van Amerongen 1-1 
Henk Schuurmans -  Theo v/d Westelaken 3-0 
Jan v/d Westelaken* -  Rob Pijnenburg 1-1 

Lambert van Vught -  Peter van Rijsbergen 0-3 
Henk Schuurmans -  Jan v/d Westelaken 3-0 

Peter van Rijsbergen -  Henk Schuurmans 1-1 3-0 
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Simultaan Barend van Amerongen – D’Amateurs 
 
Barend had over belangstelling niet te klagen. 
De leden van D‟Amateurs popelden om hem een 
lesje te leren.  
 
Ter versterking werden zelfs spelers van buiten de 
vereniging geworven. 
 
Het was bekerfinalist Henk Schuurmans, die de 
eerste punten op zijn naam mocht schrijven. Met een 
lokzet werd een combinatie van Barend afgestraft.  
 
Zonder de beide sterke gastspelers zou Barend 
precies een score van 50% hebben behaald.  

 
Dat Barend ook in een simultaan gevaarlijk 
kan zijn moest Hans ondervinden. 
 

In de stand hiernaast 25-20 14x34 
speelde Barend: 40x20 15x24 

35-30 24x35 
33-29 23x34 
39x30 35x24 
27-21 16x27 

32x5 
Externe wedstrijden 

 
Bondscompetitie 

 

1e 

Barend 
 
 

van 
 
 

Amerongen 

0 - 2 Henk Schuurmans 
2e 0 - 2 Kees Sterken 
3e 2 - 0 Hans van Eijndhoven 
4e 0 - 2 Jos v/d Wielen 
5e 1 - 1 Peter van Rijsbergen 
6e 1 - 1 Alouis v/d Oetelaar 
7e 0 - 2 Ad Rovers 
8e 2 - 0 Lambert van Vught 
9e 2 - 0 Toon van Zandvoort 
10e 1 - 1 Pierre de Werdt 
11e 0 - 2 Antoine van Zandvoort 
12e 0 - 2 John Wilsens 
13e 1 - 1 Ad Boeren 
14e 2 - 0 Theo v/d Westelaken 
15e 2 - 0 Gerard Baltussen 
16e 1 - 1 Wim van Kasteren 
17e 0 - 2 Willem-Peter Berkelmans 
 44% 15 - 19 56% 
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Op het eerste gezicht heeft D‟Amateurs mager gepresteerd. Toch is dat bedrog. 
De gemiddelde rating van de tegenstanders bedroeg 15 punten meer dan die van de hoofdklasse. 
 
D‟Amateurs heeft het hoofd niet laten hangen en heeft vanwege de remise in de laatste ronde de 
onderste plaats nog kunnen verlaten. 
 

 
 
Het achttal heeft het ook niet eenvoudig gehad. Er werden goede resultaten bereikt. De winst op 
kampioen TDV en het gelijke spel tegen PSV maakten het verlies tegen DOG meer dan goed. 
 
Gezien de tegenstand van veel landelijke spelers is dit vermoedelijk het beste resultaat uit de 
geschiedenis van D‟Amateurs. Door de volledige loskoppeling van landelijke en provinciale wedstrijden 
valt dit niet op in de klassering. Feit is dat D‟Amateurs in vroegere jaren met dit spelpeil op zijn sloffen 
kampioen zou zijn geworden. 
 
Persoonlijk resultaat bondscompetitie: 
Willem Peter heeft met verve het beste persoonlijk resultaat neergezet. 
Hij behaalde in totaal 19 punten uit 12 wedstrijden. 
 
Ook de resultaten van Peter mogen er zijn. 
Qua rating had hij de sterkste tegenstanders. Toch wist hij nog 5 punten bij elkaar te sprokkelen. 
 
Vermeldenswaardig is nog het aantal wedstrijden dat Ad Rovers speelde. 
Als invaller voor het achttal speelde hij alle wedstrijden. Hij behaalde maar liefst 14 punten. 
Dat geeft ook de sterkte van Antoine aan als teamleider. Invallers mogen immers niet afmelden! 
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Domper op het seizoen: 
Domper op het seizoen was de wedstrijd tegen S&A/DAM. 
In deze wedstrijd kwam het cultuurverschil tussen de gemoedelijkheid van een provinciale competitie ten 
opzichte van de prestatiedrang van een landelijke competitie sterk tot uitdrukking. Dit effect werd nog 
eens versterkt door de niet sluitende regelgeving die is ontstaan door het verkorten van de speeltijd. 
De tegenstander wilde gebruik maken van de nieuwe regels als aanvulling op zijn positionele stand.  
D‟Amateurs heeft daarop gereageerd met onsportief gedrag. Gevolg is dat het gebeuren aan beide zijden 
escaleerde. Er ontstond een situatie die D‟Amateurs in haar 35-jarig bestaan nog nimmer had 
meegemaakt. Dat resulteerde in het onderstaande wijzigingsvoorstel van D‟Amateurs: 
 

Damvereniging D’Amateurs Sint-Michielsgestel 

    
 
Aan het bestuur van de PNDB 
  
  
 Gemonde 04-02-2005, 
 
 
Geacht bestuur, 
  
Dit jaar zijn we begonnen aan de provinciale competitie met een gewijzigde speeltijd voor de dammers. 
De eerste 50 zetten moeten binnen 90 minuten worden uitgevoerd. Daarna krijgen de spelers nog ieder 
15 minuten voor de rest van de partij. Het doel van deze wijziging is het bekorten van de totale tijdsduur 
van de dampartijen. 
  
Gebleken is dat met name in de bewuste laatste 15 minuten van de partijen meermalen sprake is 
geweest van onsportief gedrag. 
Bij standen waar men remise overeen zou moeten komen, of op zou moeten geven, wordt gewoon 
doorgespeeld totdat de vlag valt in het voordeel van degene die iets meer tijd tot zijn beschikking heeft. 
Dit heeft natuurlijk niets meer met dammen te maken; het is zelfs de damsport onwaardig. 
  
Niet alleen onze vereniging is hiermee geconfronteerd. 
Ook van diverse dammers van andere verenigingen hebben wij hierover negatieve berichten gehoord. 
  
Onze vereniging pleit daarom sterk voor het afschaffen van de bovengenoemde spelregel. 
D‟Amateurs stelt voor om weer terug te gaan naar de oude beproefde speelwijze, te weten tijdscontrole 
gerelateerd aan een aantal te maken zetten per tijdseenheid. 
Om de tijdsduur van de partijen te blijven bekorten, stelt D‟Amateurs voor om vast te houden aan het 
huidige tempo van 50 zetten in 90 minuten voor de eerste tijdscontrole. 
Vervolgens 20 minuten voor de volgende 15 zetten. 
Is de partij dan nog niet uit dan weer 20 minuten voor de volgende 15 zetten, etc. 
  
Dit voorstel, welk parallel is verzonden naar alle andere verenigingen die uitkomen in onze provinciale 
competitie, willen wij officieel behandeld zien in de komende ledenvergadering. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
 
Damvereniging D‟Amateurs 
St. Michielsgestel 
  
 
A. Rovers, voorzitter  
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Bijzonder vervelend was het dat de algemene ledenvergadering van de PNDB besloot om de niet 
sluitende regelgeving te handhaven. Het wijzigingsvoorstel van D‟Amateurs is terzijde geschoven. Het 
bestuur vroeg de vergadering zich uit te spreken of er onoverkomelijke bezwaren waren tegen het 
handhaven van de regelgeving. Dat leidde tot de hieronder staande brief van D‟Amateurs, waarmee een 
aantal prominente leden van onze damclub het bondslidmaatschap hebben opgezegd. Het besluit was 
afgestemd met alle leden. Daarbij was bepaald dat D‟Amateurs wel aangesloten wilde blijven bij de 
KNDB om zichzelf niet buitenspel te zetten. Citaat: 
 
Schijndel 17-06-2005, 
 
 Aan het bestuur van de PNDB, 
 
D’Amateurs heeft op 4 februari een wijzigingsvoorstel ingediend voor het spelen van provinciale 
wedstrijden. Er zijn diverse verenigingen die ook een wijzigingsvoorstel hebben ingediend. 
Het bestuur heeft blijkbaar gemeend dat het eenvoudiger (beter haalbaar?) is om te laten stemmen over 
handhaving van een slecht systeem in plaats van alle voorstellen tegelijk in stemming te brengen. Dit 
onder grote druk op de maximale speeltijd van een partij, die ook op andere wijzen is te bereiken.  
 
Dat hiervoor een zeer krappe meerderheid te vinden was, heeft ons hoogst verbaasd vanwege de 
signalen die wij hierover vooraf hebben mogen ontvangen. 
Formeel gezien heeft het bestuur de bevoegdheid om het huidige systeem als gehandhaafd te 
beschouwen. 
Daarbij wordt echter voorbij gegaan aan de krappe minderheid die ernstige bezwaren heeft tegen dit 
systeem, waarbij in een aantal partijen de damsport ondergeschikt wordt aan de reactiesnelheid van de 
spelers. 
 
Ondergetekenden beschouwen dit als een degradatie van de damsport. 
Het risico om nogmaals geconfronteerd te worden met onsportief gedrag vanwege niet sluitende 
regelgeving is voor ons onaanvaardbaar. 
 
Wij hebben ons langdurig beraden, maar kunnen ons hiermede niet verenigen en zien daarom geen 
andere keuze dan opzegging van ons lidmaatschap. 
Dit ondanks onze sterke en langdurige band met de KNDB en PNDB. 
 
Onze gegevens: 
 

KNDB 
nummer 

Naam Adres Postcode Woonplaats 

1221003 Hans van Eijndhoven Regent Smitsstraat 84 5272 BD St.Michielsgestel 

1221004 Wim van Kasteren Mozartstraat 92 5481 LD Schijndel 

1221008 Ad Rovers Dreefhoef 9 5291 NN Gemonde 

1221010 Jan v/d Westelaken Van Overbeekstraat 9 5271 GK St.Michielsgestel 

1221019 Pierre de Werdt Kampdijklaan 29 5263 CG Vught 

1221022 Barend van Amerongen Houtvesterstraat 53 5241 JZ Rosmalen 

1221023 Alouis v/d Oetelaar Heesakkerstraat 49 5271 CA St.Michielsgestel 
 
Graag ontvang ik van u een bevestiging van uitschrijving. 
(wij nemen aan dat het bestuur momenteel de mutaties verzorgd i.p.v. de heer Peeters) 
 
Tot slot wensen wij het bestuur veel wijsheid toe om de, vanwege het eerder genoemd systeem, te 
verwachten escalaties op een positieve wijze tot een oplossing te brengen. 
 
Namens de hierboven vermelde personen, 
 
 
Wim van Kasteren 
Mozartstraat 92 
5481 LD  Schijndel 
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Oefenwedstrijd tegen VRD Renkum 
 

 
Eindelijk werd na drie nederlagen en 
drie onbesliste wedstrijden 
gewonnen van het sterke VRD uit 
Renkum. 
 
De winstpartij van Willie Berkelmans 
zorgde er voor het eerst in de 
geschiedenis voor dat we op 
voorsprong kwamen.  
 
De verliespartijen van Wim en 
Lambert werden gecompenseerd 
door de winstpartijen van Antoine en 
Willem Peter. 
 

De moeizame remise van John bracht ons definitief de winst. 
 
 

Mutaties 
Enige tijd geleden zijn we benaderd door Jos v/d Wielen van DC Oisterwijk. 
Jammer genoeg gaat het langzaam bergafwaarts met die vereniging. 
De onderlinge competitie is niet meer uitdagend. 
Na Jos heeft ook Kees Sterken interesse getoond om lid te worden van onze vereniging. 
Deze wens is voorgelegd aan de leden van D‟Amateurs. 
Die zijn akkoord gegaan in de verwachting dat dit weer meer strijd zal opleveren voor het kampioenschap 
van D‟Amateurs. 
 
Beide spelers voelen zich nog nauw verbonden met DC Oisterwijk en zullen daarom de bondswedstrijden 
voor die vereniging spelen. 
Bij D‟Amateurs zullen ze deelnemen aan de onderlinge wedstrijden. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Avondje tussendoor 
Vanwege ons 35-jarig bestaan is er ondanks de volle seizoenplanning 
toch een avondje tussendoor georganiseerd. 
De gasten werden onthaald op een ouderwetse snertavond. 
  

Alle dammers hadden de taak gekregen 
om voor de bingo een prijs te regelen. De 
bingo verliep wonder boven wonder zeer 
goed. Slechts één keer moesten de 
kaarten de uitkomst brengen.  
De chocola van Mari werd door velen 
genuttigd. Dat tekent weer de onderlinge 
kameraadschap, de pijler waaraan 
D‟Amateurs haar successen dankt. 

 
 
Gemeentegids 
Ad Boeren werd één van de bekendste inwoners van Sint-
Michielsgestel. Iedereen die de gemeentegids goed bestudeerde 
kon niet om hem heen. D‟Amateurs stond met foto in die gids en 
Ad was de enige inwoner van de gemeente die op de foto stond. 
Zelfs op de omslag werd de foto opgenomen. Ook de gemeenten 
Zetten, Boxtel en Eindhoven waren op de foto vertegenwoordigd.  

 VRD  D'Amateurs  

1 Harry Doomernik 1 - 1 John Wilsens (11) 

2 Buddy van Rheenen 0 - 2 Willem Peter Berkelmans (9) 

3 Jos van Deelen 1 - 1 Pierre de Werdt (8) 

4 Piet Davidse 0 - 2 Antoine van Zandvoort (7) 

5 Geurt Schuurman 1 - 1 Barend van Amerongen (2) 

6 Han de Groot 1 - 1 Theo v/d Westelaken (1) 

7 Huib Storm 2 - 0 Wim van Kasteren (10) 

8 Job van Amerongen 2 - 0 Lambert van Vught (6) 

9 Willem Brugmans 1 - 1 Ad Boeren (3) 

10 Ivo van Rijsewijk 0 - 2 Willie Berkelmans (5) 

11 Wop Douma 1 - 1 Toon van Zandvoort (4) 

  10 - 12   
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Website 
Wim van Kasteren vond dat het tijd geworden was om de pas opgezette website van D‟Amateurs meer 
bekendheid te geven. Het ging destijds om een eerste aanvang die steeds verder is uitgewerkt. 
Beste damvrienden. 
Weten jullie dat D‟Amateurs een eigen website heeft? 
Ken je iemand met een computer en aansluiting op internet, vraag dan eens of je de website mag 
bekijken. De website is op het volgende adres te bekijken: 
http://home.planet.nl/~damateurs    (let op het ~ teken voor damateurs!) 
 
 

D “Amateurs heeft inmiddels een eigen domein met www.damateurs.nl en op de webpagina 

www.damateurs.nl/menu kan men zien welke pagina‟s op welke datum zijn ververst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seizoenafsluiting 
De seizoenafsluiting heeft op zaterdag 9 juli plaatsgevonden. 
 
Organisator Hans heeft onze leden een prachtige dag bezorgd. 
Na een voorzichtige start met koffie en gebak werden de deelnemers door hem in zes groepen ingedeeld. 
Die moesten de gehele dag onderling strijd gaan leveren. 

 
          
Op vriendschappelijke wijze werden, zelfs 
vanuit concurrerende groepen, aan diverse 
leden technische en tactische tips verstrekt.  
 
Allereerst werd er getest op behendigheid 
en tactisch inzicht. 
 
 

Bij het barakken werden de cijfers 3 en 5 ter discussie gesteld. 
Na optelling van alle resultaten is het resultaat van dit onderdeel daarom niet apart benoemd. 

 
Het darten ging iedereen goed af. 
 
Vanwege het mooie weer kon ook de 
survival doorgang vinden. Extra handicap 
hierbij was dat onderweg de hersenen op 
scherp moesten staan. Uiteindelijk zijn alle 
groepen erin geslaagd om het 
trainingskamp te bereiken. 

 
Niet alleen het kogelstoten werd geoefend, ook met geweer 
en kruisboog kunnen onze dammers voortaan goed uit de 
voeten. 
Het koningsschieten werd daarna een ontspannen 
gebeurtenis waarvoor een uurtje werd uitgetrokken. 
Willie kon benoemd worden als onze eerste koning.  
D‟Amateurs vervolgde de reis op sportieve wijze naar ons 
clublokaal. Daar liet de barbecue zich goed smaken.  
Tot slot was er de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. 
 

Denksport en gezelligheid 

 Homepagina 

http://home.planet.nl/~damateurs
http://www.damateurs.nl/
http://www.damateurs.nl/menu
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Interview met Jos van der Wielen 
 

Jos is van alle leden het kortst lid van onze vriendenclub. Tegelijk aangemeld met Kees, maar verhinderd 

tijdens de stemmingsavond waarmee zijn lidmaatschap definitief werd. 

Jos is onze gedoodverfde kampioen, maar tegelijkertijd ook de persoon die men een lesje wil leren. 

Hij zweept hierdoor de overige leden op tot grootse prestaties. 

Daarom staat bezien vanuit toekomstige prestaties hieronder het belangrijkste interview van dit naslagwerk. 
 
Wat trekt je in D’Amateurs? 

De gezelligheid staat boven alles. Na de partijen wordt er over allerlei onderwerpen 
nagepraat. Ook tijdens de onderlinge partijen is een babbeltje mogelijk. Als ik deze club 
niet had gevonden was ik na de Oisterwijk periode waarschijnlijk gestopt met de 
damsport. Op redelijke afstand van mijn woning zag ik geen alternatief met dezelfde 
mogelijkheden. 
 

Wat is je meest positieve herinnering bij D’Amateurs? 

De seizoenafsluiting van 2005-2006 met een excursie naar molen De Pegstukken in 
Schijndel en een geslaagd boerengolftoernooi bij De Proatstal in Heeswijk-Dinther.  
 
 

Wat is je meest negatieve herinnering bij D’Amateurs? 

Het incident in 2004-2005 met de partij tussen Pierre de Werdt en Jasper Daems. De 
partij was pot remise in een één om drie stand en er werd getracht om te winnen op de 
klok. Ik was toen nog geen lid van D’Amateurs maar toch heeft dat incident voor mij de 
meest negatieve indruk gemaakt. 
 

Welke andere vereniging heeft je belangstelling en waarom? 

Dat is zonder enige twijfel Hardinxveld-Giessendam. Ik speelde voor De Variant uit 
Oudenbosch tegen hun topspeler Wim Kalis en heb bijna die partij gewonnen. Daardoor 
ben ik door die club benaderd om voor hun landelijk te gaan spelen. Ik heb er veel 
positieve herinneringen aan. 
 

Welke persoon is je grote voorbeeld en waarom juist deze persoon? 

Dat is niet één maar dat zijn drie personen die allemaal de voornaam Ad hebben. Voor 
de dammers zal Ad Looijkens uit Oisterwijk de bekendste naam zijn. Daarnaast heb ik 
positieve herinneringen aan Ad Bevers en Ad v/d Eerenbeemd. Alle drie hebben zijn 
flink bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. 
 

Wat zou jij bij D’Amateurs zeker veranderen indien je het voor het zeggen zou hebben? 

Ik zou het niet anders willen! 
 
Wat zou jij zeker niet veranderen indien je het voor het zeggen zou hebben? 

Het praatje tussen de interne wedstrijden moet altijd mogelijk blijven. 
 
Welke boodschap wil je ons nog meegeven? 

Onder de huidige omstandigheden zou ik niets veranderen. De locatie is perfect. 
Eventueel zou je kunnen overwegen om landelijk te gaan dammen. Het levert een flinke 
ontwikkeling op. Zelf denk ik ook aan invalbeurten bij het landelijk spelende T.D.V. uit 
Tilburg. Voornamelijk vanwege de clubgenoten van D’Amateurs die mij zijn voorgegaan. 
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Seizoen 2005-2006 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
D‟Amateurs heeft het speeltempo aangepast aan het voorstel dat zij heeft gedaan aan de PNDB. 
Te weten 90 minuten voor vijftig zetten, met verlengingen van steeds 20 minuten voor 15 zetten. 
Het seizoen is op 25 augustus begonnen met onderlinge wedstrijden. 
Kees wist dit seizoen als eerste speler zijn partij in winst om te zetten. 
 
Al op 1 september werd Barend tijdens de interne competitie geconfronteerd met de eerste nederlaag in 
lange tijd. Er zouden er nog vele volgen. 
De twee nieuwe leden van D‟Amateurs bleken de onderlinge competitie te domineren. 
Beiden bleken nagenoeg onverslaanbaar. Slechts Barend lukte het om Kees te verslaan, terwijl Rob de 
enige kans om Jos het nakijken te geven niet wist te grijpen. 
De strijd om de groepsindeling was erg groot. 
Peter kwam net tekort voor groep A, maar kon met twee punten speling starten voor de finaleronde. 
De strijd om een plaats in groep B bleef lange tijd erg spannend. 
Uiteindelijk besloeg de kloof tussen Lambert en Hans toch vier punten. 
 

Enkele competitie 
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 John Wilsens ᴥ 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 0 3 3 1 1 3 1 1 1 
 Jan v/d Westelaken 0 ᴥ 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 
 Mari v/d Oetelaar 1 3 ᴥ 1 3 3 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
 Wim van Kasteren 1 3 1 ᴥ 0 1 0 3 0 3 0 1 3 3 0 0 0 3 0 1 
 Lambert van Vught 0 3 0 3 ᴥ 1 1 3 0 1 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 
 Toon van Zandvoort 0 0 0 1 1 ᴥ 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 
 Alouis v/d Oetelaar 0 0 0 3 1 1 ᴥ 3 1 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 
 Gerard Baltussen 0 0 0 0 0 1 0 ᴥ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 Theo v/d Westelaken 1 3 1 3 3 3 1 3 ᴥ 0 0 1 3 1 0 0 0 3 1 0 
 Ad Rovers 1 3 3 0 1 3 3 1 3 ᴥ 1 0 3 3 1 0 3 3 3 1 
 Pierre de Werdt 1 3 0 3 3 3 3 3 3 1 ᴥ 1 3 3 0 0 1 1 1 1 
 Antoine van Zandvoort 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 ᴥ 3 3 1 0 3 1 3 3 
 Hans van Eijndhoven 0 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 ᴥ 1 0 0 0 3 3 0 
 Ad Boeren 0 0 3 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 ᴥ 0 0 0 0 3 0 
 Kees Sterken 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 ᴥ 1 3 0 1 1 
 Jos van der Wielen 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 ᴥ 1 3 1 1 
 Rob Pijnenburg 0 3 1 3 3 3 0 3 3 0 1 0 3 3 0 1 ᴥ 3 3 1 
 Barend van Amerongen 1 0 1 0 0 3 3 3 0 0 1 1 0 3 3 0 0 ᴥ 1 3 
 Willem-Peter Berkelmans 1 3 3 3 3 3 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 ᴥ 3 
 Peter van Rijsbergen 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 0 3 3 1 1 1 0 0 ᴥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jos van der Wielen heeft vanaf de start van de 
finaleronden geen twijfel laten bestaan over 
wie het kampioenschap voor zich zou gaan 
opeisen.  
 
Hij bleef sterk spelen en verloor geen enkele 
partij. Een terechte kampioen!  

 
De strijd om de tweede plaats werd in het voordeel van Kees beslist. Hij wist zijn voorsprong vanuit het 
eerste gedeelte van de competitie nog met één punt te vergroten. 
Het noodzakelijke afhaken van Pierre wierp een schaduw over het verloop van deze competitie. 

Finalepoule A JOW KS AZ AR RP PW JWI 
 Jos van der Wielen ᴥ 1 1 3 3 - 3 
 Kees Sterken 1 ᴥ 3 1 3 - 1 
 Antoine van Zandvoort 1 0 ᴥ 1 3 - 3 
 Ad Rovers 0 1 1 ᴥ 0 - 1 
 Rob Pijnenburg 0 0 0 3 ᴥ - 3 
 Pierre de Werdt - - - - - ᴥ - 
 John Wilsens 0 1 0 1 0 - ᴥ 
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De wedstrijden van de B-poule bleken veel 
spanning op te leveren. Vooral de strijd 
tussen Peter en Willem-Peter droeg hieraan 
bij. Liet Peter punten liggen, dan bleef 
Willem-Peter niet achter, waardoor het 
verschil van twee punten steeds gelijk bleef. 
In de voorlaatste ronde voerde Willem-Peter 
de druk verder op. Hij versloeg Theo en 

kwam daardoor één punt voor op Peter die nog een inhaalwedstrijd tegen Barend tegoed had. Die 
wedstrijd eindigde in remise waardoor Willem-Peter met een voordeel het onderlinge treffen kon 
aanvangen. Dit voordeel bleek niet benodigd. Willem-Peter Berkelmans won het rechtstreeks duel 
gewonnen en werd kampioen van de B-poule. 
 
 

In de C-poule voldeed Ad Boeren niet aan de 
verwachtingen die hoog gespannen waren. Mogelijk 
werd de spanning hem teveel. Hij moest in Gerard zijn 
meerdere erkennen en speelde tegen Toon remise. 
Hans hield Jan op remise en versloeg zijn naaste 
concurrent Alouis met een onverwachte combinatie. 

Het leverde Hans van Eijndhoven het kampioenschap van de C-poule op. 
 
Bekercompetitie 

Het sneldammen eiste zijn tol. 
Willem Peter schakelde Pierre uit en 
Antoine deed hetzelfde met Ad 
Rovers. 
 
Wederom heeft de “gouden regel” 
enkele spelers de kop gekost. 
Mari schakelde Barend uit en Rob 
onderging hetzelfde lot tegen Jan. 

 
Toch mocht het beide B-spelers niet baten. 
Ze waren kansloos in de tweede ronde. 
 
 

 
John trok in de strijd tegen Kees aan het langste 
eind. Het leverde hem een finaleplaats op. 
Jos gaf Antoine het nakijken. 

 
Over de bekerfinale werd nog lang over gesproken. 
De bookmakers verwachtten een lange strijd. 

Niets bleek minder waar. Jos maakte er een finale in stijl van middels zijn Partie Bonnard opstelling. 
John was niet onder de indruk en speelde het spelletje mee totdat hij de tijd rijp achtte voor een ruil. 
Daarop vergaloppeerde Jos zich in een poging om de druk verder op te voeren. 
John maakte hiervan dankbaar gebruik en verpletterde zijn tegenstander met een fraaie combinatie. 
Daarmee eiste John Wilsens onverwacht snel het bekerkampioenschap voor zich op. 
 
Kerstdamtoernooi 
Op dinsdag 27 december streden 16 leden om het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs. 
Het werd een dag met gemengde gevoelens. 
Enerzijds was er de schaduw vanwege het ontbreken van Lambert. 
Anderzijds werd de vriendschappelijke sfeer verder verstevigd door de ongedwongenheid waarmee ook 
de belangrijke partijen gespeeld konden worden. 
Kastelein Jan had ervoor gezorgd dat niemand iets tekort kwam. 
Mede dankzij Susette verliepen de wedstrijden zeer voorspoedig en werd de tijdsplanning gehaald. 
Niemand kwam ongeslagen uit de strijd. Zowel Jos als Antoine verloor slechts één partij. 
Beide spelers hielden elkaar in evenwicht. 

Finalepoule B PR WPB TW BA MO WK LV 
 Peter van Rijsbergen ᴥ 0 3 1 0 1 1 
 Willem-Peter Berkelmans 3 ᴥ 3 1 3 0 1 
 Theo v/d Westelaken 0 0 ᴥ 0 1 0 0 
 Barend van Amerongen 1 1 3 ᴥ 0 3 1 
 Mari v/d Oetelaar 3 0 1 3 ᴥ 3 3 
 Wim van Kasteren 1 3 3 0 0 ᴥ 0 
 Lambert van Vught 1 1 3 1 0 3 ᴥ 

Finalepoule C HE AO JWE AB TZ GB 
 Hans van Eijndhoven ᴥ 3 1 1 3 3 
 Alouis v/d Oetelaar 0 ᴥ 1 1 1 3 
 Jan v/d Westelaken 1 1 ᴥ 1 3 1 
 Ad Boeren 1 1 1 ᴥ 1 0 
 Toon van Zandvoort 0 1 0 1 ᴥ 3 
 Gerard Baltussen 0 0 1 3 0 ᴥ 

Pierre de Werdt -  Willem-Peter Berkelmans 1-1 0-3 
Antoine van Zandvoort -  Ad Rovers 1-1 3-0 
Alouis v/d Oetelaar* -  Jos van der Wielen 0-3  
Mari v/d Oetelaar* -  Barend van Amerongen 1-1  
Peter van Rijsbergen -  Toon van Zandvoort 3-0  
Lambert van Vught -  Kees Sterken 0-3  
Jan v/d Westelaken* -  Rob Pijnenburg 1-1  
John Wilsens -  Ad Boeren 3-0  

Willem-Peter Berkelmans -  Antoine van Zandvoort 0-3 
Jos van der Wielen -  Mari v/d Oetelaar 3-0 
Peter van Rijsbergen -  Kees Sterken 0-3 
Jan v/d Westelaken -  John Wilsens 0-3 

Antoine van Zandvoort -  Jos van der Wielen 0-3 
Kees Sterken -  John Wilsens 0-3 

Jos van der Wielen -  John Wilsens 0-3 
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Antoine heeft zijn 
ervaring volop 
gebruikt en won 
zelfs van Kees. 
 
Jos heeft gemerkt 
dat het sneldammen 
bij D‟Amateurs iets 
aparts heeft. 
Mogelijk wist hij 
daardoor zijn partij 
tegen Wim niet in 
winst om te zetten. 
Een partij waarin hij 
een schijf voor 
stond. 

 
In de laatste ronde was de strijd nog volop. 
John speelde tegen medekoploper Antoine. Jos volgde op twee punten en leek de lachende derde te 
kunnen worden. 
Antoine liet het hierop niet aankomen en 
versloeg John in een alles of niets partij. 
 
Jos kwam uiteindelijk twee punten tekort 
om in een rechtstreekse strijd met 
Antoine uit te mogen vechten wie de 
beste was. 
John eindigde op de welverdiende derde 
plaats. 
Antoine van Zandvoort werd voor de vierde keer sneldamkampioen van D‟Amateurs.  
 
 
Simultaan Jos van der Wielen - D'Amateurs 

 
 
Op donderdag 22 juni speelde Jos in het 
tenue van Brazilië de lang verwachte 
simultaan. 
 
 
Het tempo was iets langzamer dan die van 
de wedstrijd tussen Japan en Brazilië. 
 
 
De kwaliteit was echter van hoog gehalte. 
 
 
Jos behaalde in zijn eerste simultaan een 
score van 67% waarmee hij dik tevreden 
was. 
 

 
 
  

Kerstdamtoernooi 2005 G
B 

A
B 

H
E 

W
K 

A
O 

R
P 

P
R 

A
R 

H
S 

K
S 

P
W 

J
W
E 

J
O
W 

J
W
I 

A
Z 

T
Z 

 Gerard Baltussen ᴥ 3 0 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 
 Ad Boeren 0 ᴥ 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 
 Hans van Eijndhoven 3 3 ᴥ 0 1 3 3 1 3 0 1 1 0 0 1 3 
 Wim van Kasteren 1 1 3 ᴥ 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 
 Alouis v/d Oetelaar 3 1 1 3 ᴥ 1 1 0 3 0 0 3 3 0 0 0 
 Rob Pijnenburg 0 3 0 1 1 ᴥ 0 3 0 3 1 3 0 0 0 3 
 Peter van Rijsbergen 3 3 0 3 1 3 ᴥ 3 1 1 3 1 0 1 0 1 
 Ad Rovers 0 0 1 1 3 0 0 ᴥ 0 1 1 3 1 1 1 1 
 Henk Schuurmans 3 1 0 1 0 3 1 3 ᴥ 1 0 3 0 1 0 3 
 Kees Sterken 3 3 3 3 3 0 1 1 1 ᴥ 3 3 1 0 0 3 
 Pierre de Werdt 1 3 1 3 3 1 0 1 3 0 ᴥ 3 0 0 0 3 
 Jan v/d Westelaken 3 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 ᴥ 0 0 3 3 
 Jos van der Wielen 3 3 3 1 0 3 3 1 3 1 3 3 ᴥ 3 1 3 
 John Wilsens 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 0 ᴥ 0 3 
 Antoine van Zandvoort 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 0 1 3 ᴥ 3 
 Toon van Zandvoort 3 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ᴥ 

Jan v/d Westelaken 0 3 

 
 

Jos 
 

van der 
 

Wielen 

 

Toon van Zandvoort 0 3  

Mari v/d Oetelaar 1 1  

Alouis v/d Oetelaar 0 3  

John Wilsens 3 0  

Antoine van Zandvoort 3 0  

Rob Pijnenburg 1 1  

Ad Rovers 3 0  

Kees Sterken 0 3  

Barend van Amerongen 0 3  

Ad Boeren 0 3  

Theo v/d Westelaken 1 1  

Wim van Kasteren 0 3  

33% 12 24 67%  
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Interne teamwedstrijden 
Als vervanging voor de bondswedstrijden heeft D‟Amateurs een alternatieve competitie gespeeld. 
Vanuit de twintig deelnemers aan de interne competitie werden vier gelijkwaardige teams gevormd. 
Althans, op papier gelijkwaardig. De strijd was hevig. 
Uiteindelijk bleek D‟Amateurs 3, bestaande uit John, Peter, Kees, Gerard en Jan het sterkste team. 
Ze verdienden de eeuwige roem. Niet alleen vanwege hun damtalent, maar ook omdat ze hun zwaar 
bevochten prijs ten goede laten komen van alle leden van onze vereniging. Een applausje waard! 
 
  D'Amateurs 1  D'Amateurs 4    

1  Pierre de Werdt  Ad Rovers 3 0 1e 

2  Mari v/d Oetelaar  Jos van der Wielen 0 3 3e 

3  Alouis v/d Oetelaar  Hans van Eijndhoven 3 0 4e 

4  Theo v/d Westelaken  Wim van Kasteren 1 1 5e 

5  Barend van Amerongen  Toon van Zandvoort 3 0 2e 

   Totaal Uitslag 10 4  

 
  D'Amateurs 2  D'Amateurs 3    

1  Rob Pijnenburg  Kees Sterken 0 3 4e 

2  Antoine van Zandvoort  Peter van Rijsbergen 1 1 3e 

3  Willem-Peter Berkelmans  John Wilsens 1 1 5e 

4  Ad Boeren  Jan v/d Westelaken 0 3 2e 

5  Lambert van Vught  Gerard Baltussen 3 0 1e 

   Totaal Uitslag 5 8  

 
  D'Amateurs 4  D'Amateurs 3    

1  Jos van der Wielen  Kees Sterken 1 1 2e 

2  Toon van Zandvoort  John Wilsens 0 3 1e 

3  Ad Rovers  Gerard Baltussen 3 0 3e 

4  Hans van Eijndhoven  Peter van Rijsbergen 1 1 4e 

5  Wim van Kasteren  Jan v/d Westelaken 1 1 5e 

   Totaal Uitslag 6 6  

 
  D'Amateurs 1  D'Amateurs 2    

1  Alouis v/d Oetelaar  Antoine van Zandvoort 0 3 3e 

2  Barend van Amerongen  Lambert van Vught 1 1 5e 

3  Pierre de Werdt  Willem-Peter Berkelmans 1 1 1e 

4  Mari v/d Oetelaar  Ad Boeren 3 0 2e 

5  Theo v/d Westelaken  Rob Pijnenburg 1 1 4e 

   Totaal Uitslag 6 6  

 
  D'Amateurs 2  D'Amateurs 4    

1  Rob Pijnenburg  Jos van der Wielen 3 0 1e 

2  Lambert van Vught  Wim van Kasteren 3 0 3e 

3  Antoine van Zandvoort  Hans van Eijndhoven 3 0 4e 

4  Ad Boeren  Toon van Zandvoort 3 0 2e 

5  Willem-Peter Berkelmans  Ad Rovers 0 3 5e 

   Totaal Uitslag 12 3  

 
  D'Amateurs 3  D'Amateurs 1    

1  Peter van Rijsbergen  Barend van Amerongen 1 1 3e 

2  Kees Sterken  Pierre de Werdt 0 3 5e 

3  John Wilsens  Mari v/d Oetelaar 3 0 1e 

4  Jan v/d Westelaken  Theo v/d Westelaken 3 0 2e 

5  Gerard Baltussen  Alouis v/d Oetelaar 1 1 4e 

   Totaal Uitslag 8 5  
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Dream Team D’Amateurs 

Team 

 

verwerft 

 

eeuwige roem 

Hierbij verklaart 

het bestuur van damvereniging D’Amateurs 

dat het team, bestaande uit 

John, Gerard, Kees, Jan en Peter 

op 8 juni 2006 

het teamkampioenschap 

op zijn naam heeft gezet. 

 

Na een leidend voorbeeld van de coach 

pakte Gerard het winnende punt. 

 

Getekend: 

 

De voorziter    De secretaris 
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Externe wedstrijden 
D‟Amateurs besloot vanwege het handhaven van omstreden regelgeving niet deel te nemen aan de 
provinciale competitie. D‟Amateurs wilde zich niet isoleren ten opzichte van de overige verenigingen.  
D‟Amateurs heeft gebruik gemaakt van het aanbod van H.E.D. uit Rosmalen en B.D.O. uit Oss om 
vriendschappelijke wedstrijden te spelen, zodat er toch externe wedstrijden op het programma stonden. 
 
In Rosmalen werd 15 september gelijk gespeeld tegen Heijmans Excelsior. Maar liefst 14 leden namen 
deel aan deze vriendschappelijke wedstrijd. Barend, Antoine en John maakten geschiedenis door de 
bovenste borden van H.E.D. te kloppen. 
 

Bord  Heijmans Excelsior  D'Amateurs  Uitslag  Volgorde 

1  Jan de Jong  Barend van Amerongen 0 2 11e 

2  Ties Slagter  Antoine van Zandvoort 0 2 12e 

3  Cor Martens  John Wilsens 0 2 3e 

4  René van Oosterhout  Rob Pijnenburg 2 0 13e 

5  Jack Kops  Peter van Rijsbergen 0 2 4e 

6  Jan van Bergen  Ad Rovers 0 2 5e 

7  Piet van den Broek  Willem Peter Berkelmans 1 1 9e 

8  Theo de Veer  Wim van Kasteren 2 0 10e 

9  Arnold Beset  Mari v/d Oetelaar 1 1 6e 

10  Frans Engels  Lambert van Vught 1 1 14e 

11  Jan Leunk  Theo v/d Westelaken 2 0 2e 

12  Frank van Thiel  Ad Boeren 1 1 8e 

13  Jaap van den Berg  Willie Berkelmans 2 0 7e 

14  Wim Cheng  Toon van Zandvoort 2 0 1e 

   Totaal Uitslag 14 14  
 
De uitwedstrijd op 13 december tegen B.D.O. in Oss eindigde in een 7-7 gelijkspel. 
Jammer genoeg waren er niet meer spelers beschikbaar. 

Bord  B.D.O.  D'Amateurs  Uitslag  Volgorde 

1  Toon den Bekker  Antoine van Zandvoort 1 1 6e 

2  Frank Reijkers  Mari van de Oetelaar 2 0 7e 

3  Ad Oerlemans  Barend van Amerongen 0 2 2e 

4  Jaap Hopman  Theo van de Westelaken 2 0 1e 

5  Geert Hendricks  Lambert van Vught 0 2 3e 

6  Henk van der Heijden  Willie Berkelmans 0 2 4e 

7  Albert Romeijnders  Toon van Zandvoort 2 0 5e 

  Totaal Uitslag   >>   >>  7 7  
 
De thuiswedstrijd op 23 maart tegen B.D.O. werd door D‟Amateurs winnend afgesloten. 
Rob blonk uit door een schijnbaar verloren stand nog remise te houden. 

Bord  D' Amateurs  B.D.O. Uitslag Volgorde 

1  Kees Sterken  Ben van Hensbergen 2 0 5e 

2  Rob Pijnenburg  Frank Reijkers 1 1 7e 

3  Jan v/d Westelaken  Jaap Hopman 1 1 3e 

4  Mari van de Oetelaar  Jo van Lent 1 1 4e 

5  Ad Boeren  Geert Hendricks 1 1 6e 

6  Willie Berkelmans  Henk van der Heijden 2 0 1e 

7  Toon van Zandvoort  Albert Romeijnders 0 2 2e 

     Totaal Uitslag   >>   >>  8 6   
 
Willie Berkelmans bleek voor D‟Amateurs een geheim wapen. Hij behaalde vier punten voor onze 
vereniging. Slechts Barend kon met hem wedijveren. 
 
Het einde van een traditie 
Jammer genoeg is aan de reeks wedstrijden tegen V.R.D. uit Renkum een einde gekomen. 
V.R.D. kon geen afvaardiging bij elkaar krijgen om tegen D‟Amateurs te strijden.  
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Mutaties 
Theo v/d Linde heeft na lang aarzelen het lidmaatschap van D‟Amateurs opgezegd. 
Zijn actieve damverleden is al lang verleden tijd. 
De vereniging kon hem niet meer bieden wat hij zocht. 
Hij heeft iedereen nog eens bedankt voor de jarenlange met veel plezier doorgebrachte tijd. 
 
Jos is vanwege zijn prestatie in de landelijke bekercompetitie benaderd om landelijk te gaan dammen 
voor zijn oude vereniging Hardinxveld-Giessendam. D‟Amateurs ondersteunt dit van harte met de 
wetenschap dat Jos de opgedane ervaring op een later tijdstip zal delen met leden van D‟Amateurs. 
Het is geen afscheid omdat Jos de onderlinge competitie bij D‟Amateurs blijft spelen. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Overlijden Ton van den Elzen 
D‟Amateurs ontving het bericht van het overlijden van Ton van den Elzen. Ton heeft in 1975 de nodige 
stappen gezet om D‟Amateurs bij het provinciale damwereldje te betrekken. Herhaaldelijk heeft hij bij 
onze club een activiteit opgeluisterd met zijn op maat gesneden toespraken die hij met veel elan wist te 
brengen. Hij is aanwezig geweest tijdens onze jubilea en bij onze damtoernooien was hij een graag 
geziene gast. Ook kwam hij tijdens een “gewone clubavond” naar Sint-Michielsgestel om onze voorzitter 
in het zonnetje te zetten. D‟Amateurs bedankt Ton voor al zijn verdiensten voor de damwereld. 
 
Publiciteit 

 
 
 
 
 
 
D‟Amateurs heeft 
 
met een bericht in 
 
De Meierij 
 
van 2 november 2005 
 
weer eens 
 
in de schijnwerpers gestaan. 
 
 
 
 
De onderlinge  
 
vriendschappelijke band 
 
werd nog eens genoemd 
 
als stuwende kracht 
 
van onze club. 
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Huishoudelijk reglement en wedstrijdreglement 
Wim presenteerde concepten voor het Wedstrijdreglement en het Huishoudelijk reglement met het 
verzoek om reacties. Later blijkt dat deze concepten ongewijzigd worden vastgesteld. D‟Amateurs heeft 
daarmee zijn reglementen weer op orde voor de toekomst. 
 
 
Avondjes tussendoor 
Vanwege het niet deelnemen aan de provinciale competitie werd aan onze leden niet één maar twee 
avondjes tussendoor toegezegd. 

 
Tijdens ons 1e avondje op 24 november 2005 
streden 22 deelnemers voor de eeuwige roem. 
Zij moesten zich op een breed gebied bewijzen. 
In teamverband werden de meest moeilijke 
vragen feilloos beantwoord. 
Alle deelnemers toonden hun bekwaamheden in 
het sjoelen en alternatief barakken. 
Niet Willem Peter, maar Jan bleek oppermachtig 
met Pokeren. 

Antoine liet alle concurrenten ver achter zich met het (alternatief) Vier op een rij. 
Onze voorzitter bleek uitstekend met de Spiraal overweg te kunnen.  
Anja zette alle partijen (alternatief) Dammen op haar naam. 
De Toren van Pisa leverde geen echte winnaar op. Twee deelnemers met 
stalen zenuwen, John en Jos gaven elkaar niets toe. Beiden werden tot 
winnaar uitgeroepen. 
Hans liet blijken nog steeds actief te zijn in de bouw. Zijn (kaarten)huizen 
bleken net iets stabieler dan die van de tegenstanders. 

 
Op 30 maart 2006 hadden we het tweede 
avondje tussendoor van dit seizoen. 
Jammer genoeg waren er enkele zieken, maar toch werd het avondje met 
25 deelnemers een succes. 
Antoine bleek de sterkste rikker van de 16 kandidaten. 
Nellie bleef de andere vier jokerspelers voor. 
Willem-Peter handhaafde zijn met scrabble opgebouwde voorsprong ten 
opzichte van zijn drie concurrenten. 
 

 
Seizoenafsluiting 

De seizoenafsluiting heeft al op zaterdag 17 juni 
plaatsgevonden. 
 
In Schijndel werd molen De Pegstukken met een 
bezoek vereerd. Molenaar Aad wist alles met 
veel enthousiasme te vertellen. 
 
 
 

Parallel hieraan werd door een aantal dammers een balletje gegooid. De tactiek 
van Barend van Amerongen was geweldig. Vanuit een schijnbaar verloren stand 
speelde hij de bal koelbloedig naar een bijna onbegaanbaar terrein. 

 
Tegenstanders Anja v/d Oetelaar en Jan 
v/d Westelaken beten er zich op stuk.  
 
Wim van Kasteren behoefde slechts zijn 
boules bij te leggen voor de zege. 
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Via de woestijn van Heeswijk vertrok D‟Amateurs op safari naar Dinther. In 
oase De Proatstal wachtte een dik verdiend stuk gebak. 
Tevens was daar het parcours uitgezet voor het golfkampioenschap. 
De boerenklompen waren van stal gehaald en D‟Amateurs sloeg er lustig 
op los. De grootste handicap bleek de telling. Met behulp van een 
dambord kunnen de meesten wel tot vijftig tellen. Maar er was slechts de 
beschikking over een extra hand. De organisatie kon bijna evengoed 
tellen als leden van D‟Amateurs. Daardoor waren de prijzen snel bepaald. 
Al was iedereen het erover eens dat Jessica de hoofdprijs verdiende. 

 
De terugreis naar ons clubhuis verliep voorspoedig. Kastelein Jan wachtte 
ons op met vier verschillende tafelopstellingen. D‟Amateurs had er niet 
veel moeite mee. De vele reisbewegingen en de inspanningen van de dag 
zorgden voor een hongerig gezelschap. Soep vooraf en een toetje toe 
werd dan ook hoogst gewaardeerd. 
 

Daarna wachtte ons de prijsuitreiking. 
 
Naast de gebruikelijke prijzen werd het 
team van John in het zonnetje gezet. 
 
Tevens was er aandacht voor 
de prestatie van Gerard en 
het jubileum van Willem-Peter. 
 

Theo ontving een oorkonde vanwege de beste ingeleverde combinatie 
van het seizoen. De avond werd besloten door de voetbalwedstrijd op het 
grote scherm en de avondzon op het terras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

             

Beste combinatie D’Amateurs 

Bovenstaande combinatie van 
  

Theo v/d Westelaken 
 

Is uitgeroepen tot beste combinatie 

Van het seizoen 2005-2006 
 

Getekend 

 

De voorziter De secretaris 
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Partij-analyse Jos van der Wielen – Willem-Peter Berkelmans 
 
De op 12 november 2009 gespeelde partij is door Jos van der Wielen geanalyseerd. 
 

Na 18 zetten stond de hiernaast afgebeelde stelling op het bord. 
 
44-40-(21-26)! 
47-42 mag niet. 
Hoe wit ook slaat, er is altijd schijfverlies door 
(16-21) 24-29 (07-11) en schijf 24 is niet meer te redden. 
 
Dus 39-34 (26x37) 32x41 (13-18!) 
Na ongeveer 15 minuten nadenken speelt wit 38-32!?? 
(25-30!!) 34x25 (14-20) 25x05?? (16-21!!) 27x16 (07-11!) 
En juist deze zet had wit niet verwacht. 

 
05x23 (wat anders?) (18x49) 16x18 (49x13) 
De stand van het tweede diagram is bereikt. 
 
40-34 (de enige mogelijke zet) (13-19?) 
 
Als zwart 24-30 had gespeeld zou wit hebben opgegeven. 
34x25 (13-19) nu pas! 28-22 (19x46) 22-17 (02-07)  
(noot: i.p.v. 22-17 zou 36-31 een betere zet zijn) 
Zie nu het derde diagram. 
 

 
 
Wit mag de schijven 35, 45 of 50 niet spelen. 
Het beste is 25-20 om (09-14) (46-19) (19-13) en (13-9) te voorkomen. Er 
volgt (09-14) 20x09 (03x14!) 36-31 (beste zet) (46-19!) 31-26 (08-12!) 17x08 
(19x02) 47-41 (beste zet) (14-20!) 
41-36 (20-24!) 26-21 (04-09!) 36-31 (09-13) 31-26 (beste zet) (13-18!) 21-17 
(wat anders? na bijv. 26-21 komt 02-08!) 
(18-23!) 48-42 (beste zet) (23-28!!) 42-37 (02-18) en zwart wint. 
 
 

De partij ging vanaf het 2
e
 diagram na 40-34 (13-19) verder met 

47-42 (19x46) 42-37 (46x40) 45x34 Zwart staat een schijf voor. 
(09-14) 50-44 (08-13) 44-39 (13-19) 39-33 (19-23) 48-42 (04-09) 42-37 (09-13) 38-32 (03-08) 33-28 
(13-19) 36-31 (08-12) 31-27 (12-17) 34-30 (02-07?) 
Zie vierde diagram. 
 
Zwart had kunnen winnen door i.p.v. (02-07) (24-29) te spelen. 
Bijvoorbeeld: 27-22 (17-21) 32-27 (21x32) 28x37 (29-33) 30-24 
(19x30) 35x24 (33-39!) 24-19 (14-20!) 19x28 (39-44!) 22-18 
(44-50!) 28-22 (50x11!) met winst. 
 
In de partij ging het vanaf het 4

e
 diagram verder met 27-22 

(17-21) 22-18 (23x12) 28-23 (19x37) 30x10 (37-41) 10-04 
(41-47) 35-30 (47-36) 04-10 (36-04) 10-15 (21-26) 15-38 
(12-17) 30-24 (26-31) 38-16 (07-12) 16-32 (12-18) 24-20 
 
Op deze wijze werd het toch nog remise. 
 
Jos van der Wielen vond het vooral voor zichzelf als witspeler een gedenkwaardige partij. 
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Seizoen 2006-2007 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
Aanvankelijk dachten we dit seizoen een competitie met 21 deelnemers te hebben. 
Na twee weken waren we van deze droom verlost en is de deelname bepaald op 20 deelnemers. 
Er is een nieuw wedstrijdschema gemaakt en we zijn vol goede moed verder gegaan. 

Enkele competitie R
P 

P
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A
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M
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W 

J
O
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J
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B
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G
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W
P
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A
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H
E 

W
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A
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 Rob Pijnenburg ᴥ 0 1 3 3 3 0 3 1 0 3 0 3 1 0 0 0 3 3 1 
 Peter van Rijsbergen 3 ᴥ 0 1 1 3 1 3 1 1 3 0 3 3 3 0 3 3 1 1 
 Ad Rovers 1 3 ᴥ 1 3 3 1 1 3 0 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
 Mari v/d Oetelaar 0 1 1 ᴥ 0 1 3 1 0 0 0 3 3 0 3 0 3 3 1 1 
 Kees Sterken 0 1 0 3 ᴥ 3 0 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 0 1 1 
 Lambert van Vught 0 0 0 1 0 ᴥ 0 3 1 0 0 0 1 0 3 0 3 3 1 1 
 Pierre de Werdt 3 1 1 0 3 3 ᴥ 1 3 1 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 
 Jan v/d Westelaken 0 0 1 1 1 0 1 ᴥ 3 0 1 0 3 0 3 0 1 3 1 1 
 Theo v/d Westelaken 1 1 0 3 3 1 0 0 ᴥ 0 1 0 3 1 3 0 3 3 1 0 
 Jos van der Wielen 3 1 3 3 3 3 1 3 3 ᴥ 3 1 3 1 3 3 0 3 1 1 
 John Wilsens 0 0 1 3 1 3 0 1 1 0 ᴥ 0 3 0 1 3 1 1 3 3 
 Antoine van Zandvoort 3 3 0 0 3 3 3 3 3 1 3 ᴥ 3 0 3 0 3 3 1 3 
 Toon van Zandvoort 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ᴥ 0 1 0 3 0 0 0 
 Barend van Amerongen 1 0 0 3 3 3 0 3 1 1 3 3 3 ᴥ 1 0 3 3 3 3 
 Gerard Baltussen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ᴥ 0 3 0 0 1 
 Willem-Peter Berkelmans 3 3 1 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 ᴥ 3 3 3 0 
 Ad Boeren 3 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 ᴥ 0 0 3 
 Hans van Eijndhoven 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 ᴥ 0 3 
 Wim van Kasteren 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3 0 3 0 3 3 ᴥ 1 
 Alouis v/d Oetelaar 1 1 0 1 1 1 3 1 3 1 0 0 3 0 1 3 0 0 1 ᴥ 

 
Jos heeft vele malen voor vermeldenswaardige gebeurtenissen gezorgd. 
In zijn partij tegen Wim behaalde hij een dure dam en moest die weer inleveren. Teleurgesteld bood hij 
remise aan. Daarmee heeft hij meteen getest hoe soepel D‟Amateurs met de regelgeving omgaat. 
Normaal is het al niet gebruikelijk dat er remise wordt voorgesteld voor de 40

e
 zet. Maar dat beide spelers 

samen nog geen 40 zetten hadden gemaakt leidde bijna tot nieuwe rechtspraak. 
Verrassend was de winst die Ad Boeren realiseerde op regerend kampioen Jos. 
Mogelijk is dit de beslissende uitslag geweest die voorkwam dat Jos zijn kampioenschap prolongeerde. 
 
Het tweede gedeelte van de competitie is één van de meest voor verbetering vatbare uit de geschiedenis 
van D‟Amateurs. Een maand voor het einde ervan leek alles nog geheel beheersbaar. Maar die laatste 
maand heeft Hans meer grijze haren bezorgd dan zijn beide zonen. Ook het noodgedwongen uitvallen 
van Pierre de Werdt en Ad Rovers heeft de overige deelnemers een dubbel gevoel gegeven bij de 
behaalde resultaten. Laten we hopen dat voor iedereen het komende seizoen betere vooruitzichten biedt. 
 

Lang leek het voor Willem-Peter een 
simpele overwinning te gaan worden.  
 
Barend strooide echter roet in het eten. 
Hij versloeg de favoriet zodat die alle zeilen 
moest bijzetten om de regerende kampioen 
voor te blijven.  

De wedstrijdleiding maakte een foutje, waardoor Willem Peter door iedereen werd gefeliciteerd na zijn 
remise tegen Antoine. Achteraf bleek dat Antoine nog langszij kon komen, waardoor de inhaalpartij uit de 
enkele competitie tegen onze voorzitter nog voor een beslissend resultaat moest zorgen. 
Na een benauwde remise mocht Willem Peter zich toch nog kampioen noemen. 
 

In poule B leek Rob onbedreigd op het 
kampioenschap af te stevenen. 
De laatste loodjes bleken echter erg zwaar. 
 
Tegen Alouis verspilde Rob zoveel energie, dat 
hij een week later ook niet tegen John was 
opgewassen. 

Finalepoule A WPB JOW AR AZ PW BA PR 
 Willem-Peter Berkelmans x 1 - 1 - 0 1 
 Jos van der Wielen 1 x - 1 - 1 3 
 Ad Rovers - - x - - - - 
 Antoine van Zandvoort 1 1 - x - - 3 
 Pierre de Werdt - - - - x - - 
 Barend van Amerongen 3 1 - - - x 1 
 Peter van Rijsbergen 1 0 - 0 - 1 x 

Finalepoule B RP MO TW WK JWE JWI AO 
 Rob Pijnenburg x 3 3 3 3 0 0 
 Mari v/d Oetelaar 0 x 3 3 0 - 1 
 Theo v/d Westelaken 0 0 x 0 0 0 3 
 Wim van Kasteren 0 0 3 x 0 - 1 
 Jan v/d Westelaken 0 3 3 3 x 0 0 
 John Wilsens 3 - 3 - 3 x 3 
 Alouis v/d Oetelaar 3 1 0 1 3 0 x 
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Dat bracht de ommekeer in deze poule. John won zijn inhaalpartij tegen Mari. 
Daardoor was zelfs de laatste wedstrijd tegen Wim van geen betekenis meer. 
Niet Rob, maar John Wilsens werd kampioen van de B-poule. 
 

Ook in poule C bleef het lange tijd erg spannend. 
Kees had de beste papieren, maar Hans zat hem op 
de hielen. Uiteindelijk moest de onderlinge partij de 
beslissing brengen. Hans moest alles of niets spelen 
vanwege zijn lagere SB saldo. 
Kees pareerde de aanvallen van Hans en won zeer 

verdiend de partij. Kees Sterken werd daarmee kampioen van de C-poule. 
 
Bekerwedstrijden 
 

 
De eerste bekerwedstrijden zijn op 
24 augustus gespeeld. 
Iedereen was gewaarschuwd. 
Remise kon mogelijk niet voldoende zijn 
voor een kans om alsnog de volgende ronde 
te bereiken.  
Vanwege het aantal van 19 deelnemers 
moest meer dan 50% afvallen. 

Doelstelling was om in één avond tot acht spelers te komen voor de kwartfinale. 
Die doelstelling is niet gehaald. 
Ad Boeren was vrijgeloot vanwege het ongelijke aantal en is al geplaatst. 
Mari moest het stellen zonder tegenstander Henk en kreeg de partij gewonnen. 
Van alle overige partijen eindigde er slechts één in remise. 
Besloten werd dat alle acht winnaars een enkele competitie gaan sneldammen. 
De slechtst geklasseerde zou alsnog afvallen. 
 

De strijd door middel van 
sneldammen was hevig. 
 
Rob, Willem Peter, Mari en 
Alouis waren de grootste 
kanshebbers voor 
uitschakeling. 
 
De voorlaatste wedstrijd 
bracht de beslissing. 

Mari verloor van Alouis, waardor Alouis veilig was. 
Willem-Peter en Rob kwamen een grootmeester remise overeen.  
Mari had daardoor in de laatste wedstrijd geen kans meer om naar de volgende ronde te komen. 
 
Willem Peter maakte in de 2

e
 ronde maximaal gebruik van het feit dat hij een poule lager speelde. 

Remise was voor hem voldoende en hij liet dit ook blijken. 
Hij liet het initiatief geheel aan Antoine, maar hield de touwtjes strak. 
De behaalde remise was voldoende om de volgende ronde te halen. 

Ad Boeren zorgde voor een verrassing. 
Hij maakte korte metten met Kees. Die is 
op papier veel sterker, maar zag een 
dodelijke combinatie over het hoofd. 
 

John behaalde revanche tegen Pierre. In de partij voor de onderlinge competitie werd hij door Pierre 
opgerold. Nu waren de rollen omgekeerd. Pierre kon een voordelige doorbraak niet verhinderen. 
Ook Alouis profiteerde mogelijk van de regel dat hij voldoende had aan remise. 
Tegenstander Rob speelde alles of niets in een poging de partij te winnen. 
Alouis strafte het risicovolle spel van Rob feilloos af en trok de winst naar zich toe.  

Finalepoule C KS LV HE AB GB TZ 
 Kees Sterken x 3 3 1 3 3 
 Lambert van Vught 0 x 0 3 1 3 
 Hans van Eijndhoven 0 3 x 3 3 3 
 Ad Boeren 1 0 0 x 1 1 
 Gerard Baltussen 0 1 0 1 x 0 
 Toon van Zandvoort 0 0 0 1 3 x 

Willem-Peter Berkelmans -  Wim van Kasteren 3-0 
Barend van Amerongen -  Ad Rovers 1-1 
Antoine van Zandvoort -  Jos van der Wielen 3-0 
Rob Pijnenburg -  Peter van Rijsbergen 3-0 
Mari v/d Oetelaar -  Henk Schuurmans* 3-0 
Alouis v/d Oetelaar -  Toon van Zandvoort 3-0 
Pierre de Werdt -  Willie Berkelmans 3-0 
Lambert van Vught -  John Wilsens 0-3 
Kees Sterken -  Jan v/d Westelaken 3-0 
Ad Boeren -  vrijgeloot  

Beslissing bekerronde RP KS PW JWI AZ WPB AO MO 
 Rob Pijnenburg ᴥ 0 0 0 1 1 3 3 
 Kees Sterken 3 ᴥ 0 0 0 3 3 3 
 Pierre de Werdt 3 3 ᴥ 1 0 3 1 3 
 John Wilsens 3 3 1 ᴥ 0 3 3 3 
 Antoine van Zandvoort 1 3 3 3 ᴥ 1 3 3 
 Willem Peter Berkelmans 1 0 0 0 1 ᴥ 1 1 
 Alouis v/d Oetelaar 0 0 1 0 0 1 ᴥ 3 
 Mari v/d Oetelaar 0 0 0 0 0 1 0 ᴥ 

Willem-Peter Berkelmans* -  Antoine van Zandvoort 1-1 
Rob Pijnenburg -  Alouis v/d Oetelaar 3-0 
Pierre de Werdt -  John Wilsens 0-3 
Kees Sterken -  Ad Boeren 0-3 
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Alouis speelde in de halve finale een goede 
partij waarin hij het Willem Peter steeds 
moeilijke maakte. Totdat hij een foutzet 

noteerde. Willem Peter bedacht zich geen moment en combineerde naar de winst. 
John had lang moeite met Ad Boeren. Hij voerde de druk steeds meer op. In het eindspel benutte hij 
volop zijn voordeel van een schijf winst. Ad kreeg geen kans meer voor de remise die hij nodig had. 
 

De finalepartij bracht niet de strijd die de voorronden 
beloofden. Willem Peter was zo gebrand op het 

spelen van de simultaanwedstrijd, dat hij in no-time de vloer aanveegde met tegenstander John. 
Hij maakte daarbij dankbaar gebruik van het feit dat remise voor hem voldoende was. 
John moest grote risico‟s nemen om de remise te vermijden en dat werd hem fataal. 
Willem-Peter Berkelmans had 12 jaar nodig om zijn tweede bekerkampioenschap binnen te halen. 
 
Kerstdamtoernooi 

Kerstdamtoernooi 2006 B
A 

G
B 

W
P
B 

A
B 

H
E 

W
K 

R
P 

P
R 

A
R 
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S 

K
S 
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J
W
E 

J
O
W 

J
W
I 

A
Z 

T
Z 

Barend van Amerongen ᴥ 3 3 3 3 3 0 3 3 3 1 3 0 3 0 1 0 3 
Gerard Baltussen 0 ᴥ 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
Willem-Peter Berkelmans 0 1 ᴥ 3 3 1 0 1 3 1 1 3 3 3 0 0 1 3 
Ad Boeren 0 0 0 ᴥ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hans van Eijndhoven 0 3 0 3 ᴥ 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
Wim van Kasteren 0 3 1 0 3 ᴥ 0 0 1 3 1 0 0 3 0 1 0 3 
Rob Pijnenburg 3 1 3 3 3 3 ᴥ 3 3 0 1 3 1 1 3 1 0 3 
Peter van Rijsbergen 0 3 1 3 3 3 0 ᴥ 1 0 1 3 3 0 0 0 0 3 
Ad Rovers 0 0 0 3 1 1 0 1 ᴥ 3 1 0 1 0 0 1 0 3 
Henk Schuurmans 0 3 1 3 3 0 3 3 0 ᴥ 0 0 0 3 1 0 0 1 
Kees Sterken 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 ᴥ 3 1 0 0 0 0 3 
Lambert van Vught 0 3 0 3 3 3 0 0 3 3 0 ᴥ 3 0 0 1 0 3 
Pierre de Werdt 3 1 0 3 3 3 1 0 1 3 1 0 ᴥ 3 1 0 3 3 
Jan v/d Westelaken 0 1 0 3 0 0 1 3 3 0 3 3 0 ᴥ 0 0 0 3 
Jos van der Wielen 3 3 3 3 3 3 0 3 3 1 3 3 1 3 ᴥ 0 1 3 
John Wilsens 1 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 ᴥ 0 3 
Antoine van Zandvoort 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 1 3 ᴥ 3 
Toon van Zandvoort 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ᴥ 

     
Op 28 december 2006 traden 18 dammers aan voor de 
strijd om de titel. Het werd een plezierige dag waarbij 
vele verrassende uitslagen waren te vermelden. 
Antoine van Zandvoort was oppermachtig. Hij verloor 
slechts van Pierre de Werdt en stond twee remises toe. 
Antoine werd voor de vijfde keer sneldamkampioen van 
D‟Amateurs. Peter verblijdde enkele dammers met een 

fraaie aanwinst. 
 
Simultaan Antoine van Zandvoort / Willem-Peter Berkelmans – D’Amateurs 

 
 
Op donderdag 21 juni beleefde D‟Amateurs een nog nooit vertoonde 
simultaan. Niet de titelhouder, maar sneldamkampioen Antoine, begon aan 
dit evenement. De reden hiervoor was dat onze titelhouder nog moest 
spelen voor het bekerkampioenschap. John werkte goed mee aan een 
snelle uitslag. Daardoor kon onze titelhouder, na wat aarzelingen, toch nog 
het heft in handen nemen. 
 
Antoine droeg na twaalf rondjes de simultaan over aan Willem Peter en 
nam zelf plaats achter de tafel. Nooit zal bekend worden welke invloed de 
eerste zetten hebben gehad op de uiteindelijke uitslag.  
 
Feit is dat alle aanwezigen een prettige avond hebben doorgebracht. 
 
  

Willem-Peter Berkelmans -  Alouis v/d Oetelaar 3-0 
John Wilsens -  Ad Boeren 3-0 

Willem-Peter Berkelmans -  John Wilsens 0-3 

John 3 0  
 

Aanvang 
door 

Antoine 
Van 

Zandvoort 
 
 
 

Voortzetting 
door 

Willem-Peter 
Berkelmans 

 

Pierre 3 0  

Mari 0 3  

Toon 3 0  

Wim 0 3  

Kees 0 3  

Rob 3 0  

Alouis 1 1  

Gerard 1 1  

Willie 1 1  

Hans 1 1  

Antoine 1 1  

Theo 1 1  

Lambert 1 1   

54% 19 16 46%  
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Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 

 
D‟Amateurs heeft weer met een zestal deelgenomen aan de bondscompetitie. 
Het resultaat was niet om naar huis te schrijven. Dat betekent niet dat het animo te gering was. 
Maar D‟Amateurs is sterk in de breedte en ondervind in de uitslagen duidelijk nadeel vanwege de 
beslissing om niet met achttallen maar met zestallen te dammen. De beweging die provinciaal in gang is 
gezet om mogelijk zelfs naar viertallen uit te wijken voorspelt daarom niet veel goeds. 
 
D‟Amateurs startte slecht door met 9-3 van De Schuivers te verliezen. Tegen het sterke TDV werd de 
score opgekrikt tot een nipt 5-7 verlies. Zoals gebruikelijk werd met overmacht (10-2) van HED 2 
gewonnen. DCO bleek weer te sterk, hoewel Jos in deze wedstrijd geen partij bleek te kiezen voor één 
van beide verenigingen waarvan hij lid was. Er werd met 8-4 verloren. Ook OSDO/DAM bleek met 7-5 te 
sterk voor D‟Amateurs. Opmerkelijk bij die uitslag was het verlies van onze kampioen tegen Ton 
Sprangers. We zijn het andersom gewend. Ook tegen HED 1 en PSV had D‟Amateurs geen kansen op 
een punt. Het goede resultaat in de laatste ronde tegen BDO bleek noodzakelijk om de onderste plaats in 
de eindstand te kunnen verlaten. Uiteindelijk eindigde D‟Amateurs op de zevende plaats. 
 
Antoine van Zandvoort werd onze topscorer. 
Hij had dit mede te danken aan het feit dat hij als enige 
speler aan alle wedstrijden deelnam. 
 
Provinciaal kampioenschap sneldammen 
Antoine van Zandvoort werd Brabants kampioen in de 
klasse rating tot 1100. 
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Overige activiteiten 
 
Avondje en middagje tussendoor 
 

D‟Amateurs heeft flink gewerkt aan de 
teambuilding.  
Daarbij zijn de partners uiteraard niet vergeten!  
Op 9 september 2006 is een bezoek gebracht aan 
de stad „s-Hertogenbosch. Er is daarbij gekozen 
voor een middagactiviteit. De ontvangst was bij Jos 
van der Wielen thuis. Speciaal voor dit doel had hij 
een nieuwe woning betrokken. 

Onder leiding van deze geroutineerde Bosschenaar is het stadsgedeelte tussen 
de Dieze en de Markt aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. 
Veel aandacht was er voor de pub in de Snellestraat. Onze leider maakte daar 
een uitstapje naar het schaakbord. Aansluitend bereikten we onze hoofdbestemming. In de Molenstraat 
startte de Historische route. Onder het genot van een stralende zon werden we onthaald op vele 
verrassende panorama‟s. Aan het slot van de middag besloten velen om er nog een internationaal 
woktintje aan te knopen. Zo was er toch nog sprake van een avondje tussendoor. 
 
Op 25 januari 2007 werd nog eens stilgestaan bij het kampioenenteam van 
D‟Amateurs. Met behulp van de door hun geschonken prijs is er een gezellig 
avondje tussendoor georganiseerd. De Bingo liep als een rode draad door de 
avond. Veel gelegenheid was er om eens gezellig bij te kletsen. Na de 
voorronden, waar al mooie prijzen te verdienen waren, kwam de klapper van 
de avond. De door Jos geschonken hoofdprijs leverde enkele personen nog 
een avondje musical op. 
 
Seizoenafsluiting 

De seizoenafsluiting heeft tijdens de finale van het EK Voetballen (Jeugd tot 
21) op zaterdag 23 juni plaatsgevonden. Dit keer werd het voetbal geen 
spelbreker. D‟Amateurs bleef bij het eigen 
clubhuis. 
Jan had bij de gemeente gedaan gekregen dat 
D‟Amateurs de beschikking had overeen grote 
zandbak. Maar het weer werkte niet mee. 
Gelukkig had Hans rekening gehouden met het 

feit dat D‟Amateurs met slecht weer liever binnenspelen doen dan buiten 
opzien baren met een waterpolowedstrijd. 
 

Zoals gebruikelijk bij onze interne teamwedstrijden, werd de vereniging 
opgedeeld in vier groepen. 
Hans verzocht de deelnemers om per groep bij elkaar te gaan staan. 
Dat was meteen de laatste gezamenlijke actie. 
 
Elke deelnemer van een groep werd gekoppeld 
aan drie deelnemers van de andere groepen. Zes 
spellen werden in een vlot tempo afgewerkt. 

Daarna wachtte enkele uitverkorenen nog een zware denkwedstrijd. 
Verrassingen waren er volop. Te snelle antwoorden klopten niet bij de 
vraagstelling. Waren de deelnemers te traag met antwoorden, dan was Ine 
ze voor. Uiteindelijk heeft wedstrijdleider Hans er toch nog een score van weten te bakken. 
 

Kastelein Jan had niets aan het toeval overgelaten. D‟Amateurs had geen 
schijn van kans om het vele voedsel volledig tot zich te nemen. 
Antoine van Zandvoort ontving zijn oorkonde voor zijn Brabantse titel bij het 
sneldammen. 
Rob Pijnenburg, Antoine van Zandvoort en Theo v/d Westelaken werden in 
het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.  
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Seizoen 2007-2008 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
D‟Amateurs is afgestapt van het idee dat alle dammers elkaar moeten treffen. Het systeem van een 
anderhalve competitie bleek niet langer te passen in de seizoenplanning. 
 

Aan de hand van de 
onderlinge uitslagen van het 
vorig seizoen zijn twee 
ongeveer gelijkwaardige 
groepen gemaakt. 
 
Met een enkele competitie per 
groep is gestart met de 
onderlinge competitie. 

In startgroep 1 ontstond een duidelijk onderscheid tussen de bovenste en de onderste vijf spelers. 
Het verschil tussen de vijfde en zesde plaats bedroeg maar liefst acht punten.  
De onderlinge strijd tussen de bovenste vijf geplaatsten was erg groot. 
Het maximale verschil bedroeg slechts drie punten. 
 
 

In startgroep 2 ging het er 
geheel anders aan toe. 
 
Jos was oppermachtig en 
won al zijn gespeelde 
partijen. 
 
Jammer was het dat Pierre 
langdurig moest afhaken. 

Tijdig werd besloten om al zijn partijen uit de eerste ronde vast te stellen op remise. 
Vanwege de hevige strijd tussen de nummers 2 t/m 7 was er slechts een minimaal verschil in punten. 
De oud-kampioenen Jan en Barend kwamen slechts één punt tekort om zich te plaatsen voor de 
Finalegroep A. John had net iets meer geluk. 
 
 

Jos verbaasde iedereen 
door zeer moeizaam aan 
het tweede gedeelte van de 
competitie te beginnen. 
 
Hij behaalde remise op 
remise en soms ontsnapte 
hij maar net aan een 
nederlaag. 

Gevolg was dat een aantal concurrenten steeds dichterbij kwam. Het kwam zelfs zover dat Jos werd 
voorbijgestreefd door Rob. Maar die zag zijn plannen gedwarsboomd door het sterke spel van John. 
We hebben er een mooie laatste ronde aan overgehouden, waarin drie kanshebbers streden om de titel. 
Ad verloor van John, wat hem meteen liet verdwijnen van het erepodium. Willem-Peter won overtuigend 
van Peter en stelde daarmee de tweede plaats veilig. Rob leek tegen Jos remise te behalen, maar 
struikelde in het eindspel. Lange analyses waren het gevolg en meestal was de conclusie dat Jos 
gewonnen stond. We hebben in Jos van der Wielen dus een waardig kampioen! 
  

Startgroep 1 WPB AZ AR PR RP AO TW KS LV GB 
 Willem-Peter Berkelmans ᴥ 1 1 0 0 3 3 3 3 3 
 Antoine van Zandvoort 1 ᴥ 1 1 1 0 3 3 3 3 
 Ad Rovers 1 1 ᴥ 1 1 3 3 3 3 3 
 Peter van Rijsbergen 3 1 1 ᴥ 1 0 3 1 3 3 
 Rob Pijnenburg 3 1 1 1 ᴥ 3 3 1 3 3 
 Alouis v/d Oetelaar 0 3 0 3 0 ᴥ 1 0 0 0 
 Theo v/d Westelaken 0 0 0 0 0 1 ᴥ 3 1 3 
 Kees Sterken 0 0 0 1 1 3 0 ᴥ 0 3 
 Lambert van Vught 0 0 0 0 0 3 1 3 ᴥ 1 
 Gerard Baltussen 0 0 0 0 0 3 0 0 1 ᴥ 

Startgroep 2 JOW BA PW JWI MO JWE WK HE AB TZ 
 Jos van der Wielen ᴥ 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
 Barend van Amerongen 0 ᴥ 1 1 1 1 1 0 3 3 
 Pierre de Werdt 1 1 ᴥ 1 1 1 1 1 1 1 
 John Wilsens 0 1 1 ᴥ 0 1 3 0 3 3 
 Mari v/d Oetelaar 0 1 1 3 ᴥ 1 0 3 1 3 
 Jan v/d Westelaken 0 1 1 1 1 ᴥ 1 3 0 3 
 Wim van Kasteren 0 1 1 0 3 1 ᴥ 1 3 3 
 Hans van Eijndhoven 0 3 1 3 0 0 1 ᴥ 3 3 
 Ad Boeren 0 0 1 0 1 3 0 0 ᴥ 3 
 Toon van Zandvoort 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ᴥ 

Finalegroep A RP JOW AR HE WPB MO PR WK AZ JWI 
 Rob Pijnenburg ᴥ 0 1 3 3 3 1 1 3 0 
 Jos v/d Wielen 3 ᴥ 0 1 0 1 1 3 1 1 
 Ad Rovers 1 3 ᴥ 3 0 3 1 1 3 0 
 Hans van Eijndhoven 0 1 0 ᴥ 1 1 1 0 1 1 
 Willem-Peter Berkelmans 0 3 3 1 ᴥ 3 3 3 0 1 
 Mari v/d Oetelaar 0 1 0 1 0 ᴥ 0 1 1 1 
 Peter van Rijsbergen 1 1 1 1 0 3 ᴥ 3 1 1 
 Wim van Kasteren 1 0 1 3 0 1 0 ᴥ 0 3 
 Antoine van Zandvoort 0 1 0 1 3 1 1 3 ᴥ 1 
 John Wilsens 3 1 3 1 1 1 1 0 1 ᴥ 
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In Finalegroep B leek het even 
spannend te kunnen worden.  
 
Vooral nadat Barend had 
verloren van Pierre leefde de 
hoop bij zijn tegenstanders 
weer even op.  
 
Het bleek echter tevergeefs. 

Terwijl de tegenstanders elkaar het leven zuur maakten, maakte Barend zelf korte metten met zijn directe 
concurrenten. Slechts Kees behaalde remise. Barend van Amerongen werd met overmacht kampioen. 
 
Weer was het Gerard die opviel door zijn positieve resultaten. Na berekenen van de rating bleek dat 
Gerard als enige dammer meer dan 30 punten in rating was gestegen. 
 
Bekerwedstrijden 
Voor het eerst is tussen spelers onderscheid gemaakt aan de hand van de onderlinge ratingverschillen. 
Antoine heeft hiervoor een berekening uitgevoerd voor alle actieve leden van D‟Amateurs. 
Aan de hand van de uitslagen van de onderlinge competities over de periode 2002 - 2007 is de rating 
vastgesteld. Voor de meeste dammers kwam dit neer op 88 gespeelde wedstrijden.  
Voor Jos en Kees zijn 38 wedstrijden gebruikt voor de berekening. Voldoende om een start te maken.  
Willie Berkelmans heeft dezelfde rating gekregen als Ad Boeren. 
 
Als basis gaat het om ratingverschillen en niet om een vastgesteld absoluut getal. Besloten is om een 
speler voordeel te geven indien zijn rating meer dan 60 punten verschilt met zijn tegenstander. Dat is 
ongeveer 10% van het verschil tussen de hoogste berekende rating en de laagste berekende rating bij 
D‟Amateurs. Voor Jos was dat een zeer hoge handicap. Hij moest alle wedstrijden winnen om niet te 
worden uitgeschakeld.  
In de tabel is aan de linkerzijde een lichtgroene kleur gebruikt voor de spelers die voordeel hebben in hun 
partij tegen een andere speler. Middenin is een wit gebied. Dat betekent dat geen van de spelers 
voordeel heeft. Aan de rechterzijde is in donkerrood zichtbaar tegen welke spelers men moet winnen om 
de ronde door te komen. De andere speler hoeft slechts remise te spelen. 
 
 

  
JOW AZ BA AR WPB PW JWI PR RP KS WK MO AO TW HS LV JWE HE AB GB TZ 

JOW 271 ᴥ >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

AZ 168 >60 ᴥ <60 <60 <60 <60 <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

BA 144 >60 <60 ᴥ <60 <60 <60 <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

AR 140 >60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

WPB 140 >60 <60 <60 <60 ᴥ <60 <60 <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

PW 135 >60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

JWI 131 >60 <60 <60 <60 <60 <60 ᴥ <60 <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

PR 81 >60 >60 >60 <60 <60 <60 <60 ᴥ <60 <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

RP 78 >60 >60 >60 >60 >60 <60 <60 <60 ᴥ <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

KS 57 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 <60 ᴥ <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

WK 0 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 ᴥ <60 <60 <60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

MO -32 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 ᴥ <60 <60 <60 <60 >60 >60 >60 >60 >60 

AO -41 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 <60 ᴥ <60 <60 <60 <60 >60 >60 >60 >60 

TW -45 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 <60 <60 ᴥ <60 <60 <60 >60 >60 >60 >60 

HS -77 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 <60 <60 ᴥ <60 <60 >60 >60 >60 >60 

LV -91 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 <60 <60 <60 ᴥ <60 <60 >60 >60 >60 

JWE -95 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 <60 <60 <60 ᴥ <60 >60 >60 >60 

HE -140 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 <60 ᴥ >60 >60 >60 

AB -203 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 ᴥ >60 >60 

GB -329 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 ᴥ <60 

TZ -338 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 <60 ᴥ 

  

Finalegroep B KS JWE LV BA TW PW AO AB GB TZ 
 Kees Sterken ᴥ 1 1 1 1 1 0 3 3 3 
 Jan v/d Westelaken 1 ᴥ 3 0 3 0 0 3 1 3 
 Lambert van Vught 1 0 ᴥ 0 3 0 3 3 3 3 
 Barend van Amerongen 1 3 3 ᴥ 3 0 3 3 3 3 
 Theo v/d Westelaken 1 0 0 0 ᴥ 3 1 3 1 1 
 Pierre de Werdt 1 3 3 3 0 ᴥ 3 1 1 0 
 Alouis v/d Oetelaar 3 3 0 0 1 0 ᴥ 1 0 3 
 Ad Boeren 0 0 0 0 0 1 1 ᴥ 0 3 
 Gerard Baltussen 0 1 0 0 1 1 3 3 ᴥ 3 
 Toon van Zandvoort 0 0 0 0 1 3 0 0 0 ᴥ 
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In de eerste wedstrijd wist Ad Boeren met veel inspanning een remise te bereiken tegen Peter. Voor 
Peter betekende dit meteen de uitschakeling. Ook Ad Boeren ontkwam daar echter niet aan. Vanwege 

het grote aantal echte winstpartijen was 
de voordeelremise onvoldoende om de 
volgende ronde te bereiken. 
 
John won met overmacht van Willem-
Peter, de bekerkampioen van het vorige 
seizoen. Kees speelde sterk, waardoor 
ook kanshebber Rob werd uitgeschakeld.  
 
De eerste bekerwedstrijden zijn 
moeizaam verlopen. Pas lang na de 

eerste wedstrijd werd de inhaalwedstrijd tussen Pierre de Werdt en Barend van Amerongen gespeeld. Op 
dat moment was Alouis v/d Oetelaar al vrijgeloot en waren er zeven winnaars uit de overige wedstrijden.  
 

 
 
Vanwege de winst van Pierre werd door alle 
winnaars een sneldamcompetitie gespeeld 
waarvan de slechts geklasseerde speler alsnog 
moest afvallen. 
 
 
Uiteindelijk moest Jan dit lot ondergaan. 
 
 
 

 
In de tweede ronde zorgde Alouis voor een 
verrassing door John op remise te houden. 
 
Antoine had last van de grote afruilen die Wim in 
gang zette en kwam niet aan zijn eigen spel toe. 

Doordat ook Jos en Kees hun partijen wonnen gingen we geschiedenis schrijven. 
Geen van de halve finalisten had ooit eerder de beker gewonnen. 
 

 
 
 

Kees won van Jos met een fraaie damcombinatie. 
Alouis kwam een schijf voor tegen Wim, maar vergat het af te 
maken. 
 

 
 

De finale tussen Kees en Wim leek voor Kees een 
peulenschil. Hij kwam al snel een schijf voor. 
Maar ook Kees maakte de fout om mee te gaan in het spel 
van Wim die met de eer ging strijken. 
Wim van Kasteren won daarmee voor de eerste keer een 
hoofdprijs bij D‟Amateurs.  

Peter van Rijsbergen -  Ad Boeren 1-1 
Barend van Amerongen -  Pierre de Werdt 0-3 
Lambert van Vught -  Jos van der Wielen 0-3 
Mari v/d Oetelaar -  Toon van Zandvoort 0-3 
Rob Pijnenburg -  Kees Sterken 0-3 
Willie Berkelmans -  Jan v/d Westelaken 0-3 
Ad Rovers -  Antoine van Zandvoort 0-3 
Wim van Kasteren -  Theo v/d Westelaken 3-0 
John Wilsens -  Willem-Peter Berkelmans 3-0 
Alouis v/d Oetelaar -  vrijgeloot  

Beslissing beker P
W 

J
O
W 

M
O 

K
S 

J
W
E 

A
Z 

W
K 

J
W
I 

 Pierre de Werdt x 1 3 3 3 0 3 0 
 Jos van der Wielen ᴥ ᴥ 3 1 1 3 1 3 
 Mari v/d Oetelaar 0 0 ᴥ 0 3 0 1 3 
 Kees Sterken 0 1 3 ᴥ 3 0 3 0 
 Jan v/d Westelaken 0 1 0 0 ᴥ 1 0 0 
 Antoine van Zandvoort 3 0 3 3 1 ᴥ 3 1 
 Wim van Kasteren 0 1 1 0 3 0 ᴥ 0 
 John Wilsens 3 0 0 3 3 1 3 ᴥ 

Pierre de Werdt -  Jos van der Wielen 0-3 
Mari v/d Oetelaar -  Kees Sterken 0-3 
Antoine van Zandvoort -  Wim van Kasteren 0-3 
John Wilsens -  Alouis v/d Oetelaar* 1-1 

Jos van der Wielen -  Kees Sterken 0-3 
Wim van Kasteren -  Alouis v/d Oetelaar 3-0 

Kees Sterken -  Wim van Kasteren 0-3 
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Kerstdamtoernooi 
Op 27 december 2007 traden 18 dammers aan voor de strijd om de 
sneldamtitel. 
Het werd een plezierige dag waarbij vele verrassende uitslagen waren te 
vermelden. Niemand kwam ongeslagen uit de strijd. 
Pas in de laatste ronde volgde de ontknoping. 
 
Willem-Peter won van Jan, Antoine won van Rob, maar John won van Jos, 
die daardoor het erepodium niet haalde.  

 
Tijdens het toernooi verloor Antoine van Zandvoort van Pierre de Werdt en 
van Ad Rovers. John Wilsens verloor slechts tegen Alouis v/d Oetelaar en 
speelde drie keer remise. Het leverde hem voor de vijfde keer de 
sneldamtitel op. 
 
 
 
Simultaan Jos van der Wielen - D'Amateurs 

 
Op donderdag 5 juni heeft Jos als kampioen 
de jaarlijkse simultaan verzorgd. 
 
Hij heeft D‟Amateurs daarbij de kans 
gegeven om eens echt te vlammen. 
 
Het aantal tegenstanders was erg hoog. 
 
Jos koos niet de gemakkelijkste weg. 
Hij omzeilde alle ruilmogelijkheden  
tegen de sterkere dammers. 
 
Ook liet Jos 
toe dat deze 
met elkaar 
in conclaaf 
gingen 
tijdens een 
moeilijke 
periode. 
 

Het resultaat werd door dit alles uiteraard enigszins beïnvloed. 
Toch wist Jos nog enkele punten te vergaren. 
 

Kerstdamtoernooi 2007 R
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 Rob Pijnenburg ᴥ 3 0 3 0 3 0 1 3 1 3 3 3 0 1 1 0 0 
 Toon van Zandvoort 0 ᴥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 
 Jos van der Wielen 3 3 ᴥ 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 0 0 1 0 3 
 Gerard Baltussen 0 3 0 ᴥ 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 
 Ad Rovers 3 3 1 3 ᴥ 1 0 0 0 3 1 3 3 0 0 3 3 1 
 Ad Boeren 0 3 0 3 1 ᴥ 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 
 Hans van Eijndhoven 3 3 0 3 3 0 ᴥ 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 
 Alouis v/d Oetelaar 1 3 0 3 3 3 1 ᴥ 0 0 1 3 0 0 3 1 0 1 
 Willem-Peter Berkelmans 0 3 1 3 3 3 3 3 ᴥ 3 1 3 1 3 1 3 0 3 
 Pierre de Werdt 1 3 0 3 0 3 3 3 0 ᴥ 3 0 1 1 0 3 3 0 
 Wim van Kasteren 0 3 0 0 1 3 0 1 1 0 ᴥ 1 0 0 0 1 0 0 
 Theo v/d Westelaken 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 1 ᴥ 1 0 0 0 0 0 
 Peter van Rijsbergen 0 3 0 3 0 3 3 3 1 1 3 1 ᴥ 3 0 1 1 1 
 Barend van Amerongen 3 1 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 0 ᴥ 0 3 0 0 
 John Wilsens 1 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 3 3 3 ᴥ 3 1 3 
 Lambert van Vught 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 ᴥ 0 1 
 Antoine van Zandvoort 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 1 3 1 3 ᴥ 3 
 Jan v/d Westelaken 3 3 0 3 1 1 1 1 0 3 3 3 1 3 0 1 0 ᴥ 

1e 

Jos 
 

van 
 

der 
 

Wielen 

3 - 0 Alouis v/d Oetelaar 

2e 0 - 3 Mari v/d Oetelaar 

3e 1 - 1 Theo v/d Westelaken 

4e 3 - 0 Gerard Baltussen 

5e 3 - 0 Ad Rovers 

6e 0 - 3 Ad Boeren 

7e 0 - 3 Antoine van Zandvoort 

8e 0 - 3 Willem-Peter Berkelmans 

9e 0 - 3 Barend van Amerongen 

10e 1 - 1 Rob Pijnenburg 

11e 0 - 3 Lambert van Vught 

12e 3 - 0 Toon van Zandvoort 

13e 0 - 3 John Wilsens 

14e 1 - 1 Kees Sterken 

15e 0 - 3 Jan v/d Westelaken 

16e 0 - 3 Pierre de Werdt 

17e 1 - 1 Peter van Rijsbergen 

 
34% 

16 
- 

31 
66% 
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Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
D‟Amateurs heeft weer met een zestal deelgenomen aan de bondscompetitie. 
In een sterke competitie heeft D‟Amateurs zich kranig geweerd. 

 
Gestart werd tegen Heijmans Excelsior. Er werd slechts nipt verloren, terwijl D‟Amateurs gemiddeld een 
78 punten lager rating had. Tegen De Schuivers ging het minder goed. Mogelijk waren de inspanningen 
van John en Antoine tegen Ton Sijbrands daarvan de oorzaak. Er werd met 9-3 verloren. 
OSDO D.A.M. had het ongeluk ons een ronde later te treffen. Slechts Antoine en Peter stonden een 
remise toe, zodat overtuigend werd gewonnen. 
Ook tegen het sterke Angarde werd goed gepresteerd. Een gelijkspel was het verdiende resultaat. 
Maar op 13 november bereikte D‟Amateurs het dieptepunt. In Tilburg moest het team tegen T.D.V. met 
slechts vijf spelers aantreden. Toch werd nog een gelijkspel bereikt. 
Daarna bleek PSV Dammen te sterk en werd ruim van B.D.O. gewonnen.  
Met deze resultaten kwam D‟Amateurs in finalegroep 2. 
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In die finalegroep revancheerde D‟Amateurs zich tegen De Schuivers. Er werd gelijkgespeeld! 
Uiteindelijk behaalde D‟Amateurs de tweede plaats in deze finalegroep. 
Ondanks het feit dat hij niet aan alle wedstrijden deelnam werd John Wilsens onze topscorer. 
Hij behaalde in acht bondswedstrijden elf punten voor ons team. 
Lambert verdiende met zijn wedstrijden een positief ratingverschil van maar liefst 38 punten. 
 
Officieus sneldamkampioenschap Noord-Brabant voor viertallen  
Een viertal van D‟Amateurs heeft op dinsdag 15 april meegespeeld met de officieuze 
sneldamkampioenschappen van Noord-Brabant. 
Rob Pijnenburg, Antoine van Zandvoort, Theo v/d Westelaken en Willem-Peter Berkelmans behaalden 
een zevende plaats met evenveel wedstrijdpunten als Heijmans Excelsior 2 dat op de vierde plaats 
eindigde. De eerste twee geklasseerde teams hadden een rating van meer dan 1100 gemiddeld. 
Naast de teamprestatie is er ook een persoonlijk succes geboekt.  
Rob Pijnenburg werd de best geklasseerde dammer van de eerste klasse (rating tot 1100). 
 
Provinciaal kampioenschap sneldammen 
Op zaterdag 29 maart hebben Antoine van Zandvoort, Theo v/d Westelaken, Willem-Peter Berkelmans, 
Kees Sterken en Rob Pijnenburg D‟Amateurs vertegenwoordigd tijdens de persoonlijke Brabantse 
kampioenschappen sneldammen. 
Theo v/d Westelaken werd groepswinnaar in de tweede klasse. In de finale eindigde hij als derde. 
Antoine van Zandvoort slaagde er in de eerste klasse in om zijn vorig jaar behaalde titel te prolongeren. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Avondje en middag tussendoor 
D‟Amateurs heeft flink gewerkt aan de teambuilding. Daarbij zijn de partners uiteraard niet vergeten! 

Dankzij Jos v/d Wielen en PSV is D‟Amateurs op 
22 september 2007 weer in ‟s-Hertogenbosch geweest. 
Deze keer werden we door Jos op een boottocht en een 
museumbezoek getrakteerd. Dit alles was samengevat 
in de beroemde Jeroen Bosch route. Vele dammers 
hebben zich vergaapt aan de verwonderlijke creaties, 
die zelfs bij D‟Amateurs niet zijn te vinden. 

 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 23 maart 2008 werd een kaartavond georganiseerd. 
 
Willie Berkelmans werd met gemak kampioen. 
Maar er wordt sterk getwijfeld aan de kwaliteit van zijn kaarten. 
Hij speelde het voor elkaar om alle dertien harten in zijn handen te 

krijgen. 
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Record blind simultaandammen 
 
Antoine van Zandvoort en John Wilsens hebben op 4 en 
5 oktober meegewerkt aan het record blind 
simultaandammen van Ton Sijbrands. 
 
Niet alleen hebben ze Ton veel tegenstand geboden 
waardoor die wakker kon blijven. Ook hebben ze erg 
sportief, geen gebruik gemaakt van de aangegeven 
remisevarianten, waardoor Ton het minimale percentage 
kon behalen. 
 
John kwam in beeld doordat hij werd geïnterviewd door 
Omroep Brabant. Beide spelers hebben hiermee voor 
een positieve uitstraling van D‟Amateurs gezorgd. 
 
 
 
 
Seizoenafsluiting 
De seizoenafsluiting heeft al op zaterdag 14 juni plaatsgevonden.  
Mari en Jan hadden een wandeling georganiseerd met daarbij een opdracht. 
Vergeten werd dat sommige leden worden bevoordeeld indien zij langs het internet moeten wandelen. 
Deze leden hebben zelf voor enkel strafpuntjes gezorgd door vragen op eigen wijze te beantwoorden en 
niet zoals de antwoorden op internet te vinden waren. Ook vonden ze veel meer antwoorden dan de 
vragenstellers konden vermoeden. Aangezien het aantal te geven strafpunten te laag was is de bewuste 
groep toch nog als winnaar uit de strijd gekomen. 
 
 
Bij de Gilde eindigde het jeu de boules spel onbeslist. 
Zoals gebruikelijk wisten onze teams de wedstrijdleiding ervan te overtuigen 
dat de opgetelde score enkele manco‟s vertoonde. Omdat het deze keer 
slechts intern geneuzel betrof is er geen landelijk arbitragezaak 
aangespannen. 
 
 
Bij het koningsschieten werd Willie onttroond. 
Maar wel door zijn eigen schuld, zoals hij later verklaarde. 
Hij had de kans maar maakte het karwei niet goed af. 
Nellie en Gerard deden nog wat voorwerk voor onze voorzitter, die het karwei 
wel klaarde. 
 
 
Kastelein Jan had in plaats van de verwachte barbecue een verrassing voor D‟Amateurs bereid. 
Onze leden lieten het zich goed smaken. 
 

 
 
Naast de gebruikelijke prijzen ontving Antoine zijn 
oorkonde voor zijn Brabantse titel bij het 
sneldammen. 
 
Ad Boeren werd in het zonnetje gezet vanwege 
zijn 25-jarig onafgebroken lidmaatschap. 
 
De avond werd besloten door nog wat na te 
praten tijdens de voetbalwedstrijd op het grote 
scherm. 
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Seizoen 2008-2009 
 

Onderlinge wedstrijden 
 
Onderlinge competitie 
De besluitvorming over de onderlinge competitie vroeg veel tijd. Uiteindelijk werd besloten om te spelen 
met een systeem met een tweede gedeelte waarin wordt gestreden voor het kampioenschap.  
 
Het seizoen begon op 28 augustus met onderlinge wedstrijden. Alleen Gerard Baltussen had afgemeld. 
Desondanks werden er slechts zes partijen gespeeld. Ad Rovers, Antoine van Zandvoort, John Wilsens, 
Kees Sterken, Rob Pijnenburg en Willem-Peter Berkelmans kwamen als winnaars uit de strijd. 

Onderlinge competitie 
2008-2009 
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 Barend van Amerongen ᴥ 3 0 3 3 1 3 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 3 
 Gerard Baltussen 0 ᴥ 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
 Willem-Peter Berkelmans 3 3 ᴥ 1 1 3 3 3 0 3 0 1 3 3 3 3 0 1 3 3 
 Ad Boeren 0 0 1 ᴥ 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
 Hans van Eijndhoven 0 3 1 3 ᴥ 1 3 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 3 
 Wim van Kasteren 1 3 0 3 1 ᴥ 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1 
 Alouis v/d Oetelaar 0 1 0 1 0 3 ᴥ 3 0 3 0 0 1 3 3 3 1 0 0 3 
 Mari v/d Oetelaar 1 3 0 1 1 3 0 ᴥ 0 3 1 0 0 3 1 0 0 3 0 3 
 Rob Pijnenburg 3 3 3 3 3 3 3 3 ᴥ 3 3 1 3 3 3 3 0 0 0 3 
 Peter van Rijsbergen 3 3 0 3 3 3 0 0 0 ᴥ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 
 Jos van der Wielen 3 3 3 3 3 3 3 1 0 1 ᴥ 1 3 3 1 1 3 3 3 3 
 Kees Sterken 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 ᴥ 1 1 3 3 1 3 0 3 
 Lambert van Vught 1 1 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 ᴥ 0 1 3 1 1 0 3 
 Pierre de Werdt 1 1 0 3 1 3 0 0 0 1 0 1 3 ᴥ 1 1 0 3 1 3 
 Jan v/d Westelaken 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 ᴥ 1 1 0 0 3 
 Theo v/d Westelaken 0 1 0 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 ᴥ 3 0 0 3 
 Ad Rovers 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 0 1 1 3 1 0 ᴥ 0 0 3 
 John Wilsens 3 3 1 1 3 3 3 0 3 3 0 0 1 0 3 3 3 ᴥ 0 3 
 Antoine van Zandvoort 3 3 0 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 1 3 3 3 3 ᴥ 3 
 Toon van Zandvoort 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ᴥ 

 
 
Het besluit om een nacompetitie te spelen met minimaal vier deelnemers 
is niet haalbaar gebleken. 
Gelukkig waren alle kanshebbers het erover eens dat een enkele 
competitie voldoende was om een terechte kampioen te kunnen 
aanwijzen.  
Antoine van Zandvoort werd al in de voorlaatste ronde kampioen. 
 
 

 
De strijd om de tweede en derde plaats bleek wat moeizamer. Zowel Jos van der Wielen als Rob 
Pijnenburg liet punten liggen. Pierre de Werdt vond zijn vakantie nog belangrijker dan de partij tegen Rob. 
Daardoor werd met dammen geen eindklassering bereikt. Het gokgedrag binnen D‟Amateurs bracht de 
oplossing. Het werd geen dubbeltje op zijn kant, maar twee Euro op zijn kop. 
Zijn gokverslaving kostte Jos van der Wielen zijn tweede plaats. 
Ook Pierre de Werdt komt er niet ongestraft vanaf. Hij mist een mogelijk stijging naar de achtste of 
negende plaats. Wel zal zijn interne rating hierdoor worden beïnvloed, zodat hij komend seizoen weer 
meer kans heeft voor het bekerkampioenschap. 
 
 
Bekercompetitie 
Vanwege het succes van vorig seizoen heeft D‟Amateurs weer gebruik gemaakt van een systeem waarin 
de onderlinge ratingverschillen voor- of nadeel kunnen betekenen voor de spelers. Aan de hand van de 
uitslagen van het seizoen 2007-2008 is ieders rating aangepast.  
Als basis gaat het om ratingverschillen en niet om een vastgesteld absoluut getal. Richtlijn is een waarde 
die ongeveer 10% is van het verschil tussen de hoogst geplaatste en de laagst geplaatste dammers. 
Besloten is dat een speler voordeel krijgt indien zijn rating meer dan 60 punten lager is dan de rating van 
zijn tegenstander. 
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Dit seizoen kon niemand van de 
“voordeelspelers” zich ten koste van hun 
tegenstander plaatsen met een remise. 
Maar deze regel viel alweer slecht uit voor 
Peter van Rijsbergen. Evenals vorig 
seizoen slaagde hij er niet in om te winnen 
van een speler met voordeelregeling. Voor 
Lambert van Vught bleek het geen 
oplossing omdat er na de echte 
winstpartijen geen plaats meer was te 

vergeven voor de tweede ronde. 
Ook John Wilsens en Willem-Peter Berkelmans schakelden elkaar uit omdat er geen plaats was te 
vergeven voor remisespelers. Titelhouder Wim van Kasteren verloor kansloos van Ad Rovers. 
Pierre de Werdt bood zeer lang tegenstand aan onze onderlinge kampioen, maar moest tijdens het 
eindspel in Jos van der Wielen zijn meerdere erkennen. 

In tegenstelling tot de eerste ronde 
was de voordeelregeling sterk 
bepalend in de uitslagen van de 
tweede ronde.  
 

Zowel Ad Rovers als Rob Pijnenburg werden vanwege deze regeling uitgeschakeld. 
Nog slechter verging het onze onderlinge kampioen. Tegenstander Ad Boeren slaagde erin om een 
damcombinatie uit te voeren. Jos zag er geen heil meer in en gaf de partij zelfs op. 
Het leverde Ad Boeren de snelste halve finaleplaats op in de geschiedenis van D‟Amateurs. 
Totaal had Ad slechts een half uur nodig om deze mijlpaal te bereiken. 
Barend en Antoine hielden elkaar redelijk in evenwicht. Vanwege hun remise moest het sneldammen de 
beslissing brengen. Barend blaakte niet van zelfvertrouwen en mogelijk werd hem dit noodlottig. 
Antoine, onze voormalig provinciaal kampioen sneldammen, won de partij. 
 

Kees speelde in de halve finale zijn eigen spel 
waardoor de druk op Antoine steeds groter werd. 
Hij won uiteindelijk zeer verdiend de partij en behaalde 

daarmee weer een finaleplaats. Ook Mari trok in een zenuwslopende partij tegen Ad Boeren het initiatief 
naar zich toe. Het leverde hem de andere finaleplaats op. 
 

In de finale leek Kees het 
weer goed voor elkaar te 

hebben. Hij speelde zeer aanvallend, waardoor Mari onder druk kwam 
te staan. Het zat Kees echter weer niet mee. Door een tegenaanval van 
Mari, kwam Kees net één tempo tekort. In plaats van een gewonnen 
positie te verkrijgen, kwam hij steeds slechter te staan. Mari trok de 
teugels steeds strakker aan. Voor Kees bleef er uiteindelijk niets anders 
over dan te capituleren. 
Mari van den Oetelaar mocht zich voor een jaar de bekerkampioen van 
D‟Amateurs noemen. 
 
 
Simultaan Antoine van Zandvoort – D’Amateurs 
Antoine van Zandvoort is op 18 juni de strijd met D‟Amateurs aangegaan. Hij startte razendsnel, maar 
bedacht op tijd dat D‟Amateurs een simultaanavond wilde en geen simultaanuurtje. 
Hierna kregen de tegenstanders het wat rustiger. 
Antoine bood duidelijk meer ruimte aan D‟Amateurs dan Erno Prosman dat had gedaan. 
Mogelijk heeft hij geleerd van de fout van Barend uit het verleden. Die boekte in een seizoen een 
magistrale overwinning, maar werd daarvoor het seizoen erna genadeloos afgestraft. 
 
Het samenwerkingsverband tussen Jos, Barend en Peter boekte voor D‟Amateurs de eerste overwinning. 
 
Willem-Peter en zijn vriendin werden uitbundig gefeliciteerd met de tweede overwinning. Ondanks het feit 
dat ze uitstekend hadden samengewerkt is deze partij slechts eenmaal opgenomen in de einduitslag. 

Alouis v/d Oetelaar -  Barend van Amerongen 0-3 
Antoine van Zandvoort -  Theo v/d Westelaken 3-0 
Kees Sterken -  Jan v/d Westelaken 3-0 
John Wilsens -  Willem-Peter Berkelmans 1-1 
Ad Rovers -  Wim van Kasteren 3-0 
Lambert van Vught -  Peter van Rijsbergen 1-1 
Willie Berkelmans -  Mari v/d Oetelaar 0-3 
Rob Pijnenburg -  Toon van Zandvoort 3-0 
Pierre de Werdt -  Jos van der Wielen 0-3 
Ad Boeren -  vrijgeloot  

Barend van Amerongen -  Antoine van Zandvoort 1-1 0-3 
Kees Sterken* -  Ad Rovers 1-1  
Mari v/d Oetelaar* -  Rob Pijnenburg 1-1  
Jos van der Wielen -  Ad Boeren 0-3  

Antoine van Zandvoort -  Kees Sterken 0-3 
Mari v/d Oetelaar -  Ad Boeren 3-0 

Kees Sterken -  Mari v/d Oetelaar 0-3 
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Peter sleepte voor 
D‟Amateurs de laatste 
overwinning uit het vuur. 
 
Lambert boekte de eerste 
remise van de avond, al 
spoedig gevolgd door Willie 
en het duo Rob / Kees. 
 
Antoine behaalde negen 
winstpartijen, zes remises en 
verloor drie partijen. 
Voor een simultaan tegen 18 
tegenstanders een zeer 
verdienstelijk resultaat! 
 
 
 
 
 
 
Kerstdamtoernooi 

Kerstdamtoernooi 2008 B
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 Barend van Amerongen ᴥ 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 0 0 3 3 
 Gerard Baltussen 0 ᴥ 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 3 0 0 0 1 0 
 Willem-Peter Berkelmans 1 3 ᴥ 3 3 3 1 3 3 0 3 3 3 0 0 0 3 1 
 Ad Boeren 0 3 0 ᴥ 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
 Hans van Eijndhoven 0 3 0 3 ᴥ 3 3 0 3 1 1 3 3 0 0 0 3 3 
 Wim van Kasteren 0 3 0 3 0 ᴥ 0 0 1 0 3 1 3 0 1 0 3 3 
 Alouis v/d Oetelaar 0 1 1 3 0 3 ᴥ 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 
 Rob Pijnenburg 1 1 0 0 3 3 3 ᴥ 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 
 Peter van Rijsbergen 1 0 0 3 0 1 3 3 ᴥ 1 1 1 1 0 3 0 3 1 
 Ad Rovers 0 1 3 3 1 3 3 1 1 ᴥ 3 0 3 0 1 3 1 1 
 Lambert van Vught 0 3 0 1 1 0 0 3 1 0 ᴥ 1 3 0 1 1 1 1 
 Jan v/d Westelaken 0 1 0 3 0 1 1 3 1 3 1 ᴥ 3 0 0 0 3 0 
 Theo v/d Westelaken 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 ᴥ 0 3 0 3 3 
 Jos van der Wielen 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 ᴥ 1 3 3 3 
 John Wilsens 3 3 3 3 3 1 3 3 0 1 1 3 0 1 ᴥ 0 3 3 
 Antoine van Zandvoort 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 3 0 3 ᴥ 3 3 
 Toon van Zandvoort 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ᴥ 0 
 Mari v/d Oetelaar 0 3 1 3 0 0 3 3 1 1 1 3 0 0 0 0 3 ᴥ 

 
Op 30 december 2008 traden 18 dammers aan 
voor de strijd om de titel. Het werd een plezierige 
dag waarbij vele verrassende uitslagen waren te 
vermelden. Vanaf het begin leek Antoine weer 
goede kansen te hebben. Totdat hij net voor de 
middagpauze in Ad Rovers zijn meerdere moest 
erkennen stond hij bovenaan in het klassement. 
De koppositie werd toen door Jos overgenomen. 

En die stevende recht op zijn eerste sneldamkampioenschap af. Het rechtstreekse duel tussen beide 
spelers werd door Jos gewonnen. Daarna stond er voor Jos niets meer in de weg voor de titel. 

Barend trok aan het langste eind in de strijd om 
de derde plaats. Hij werd daarbij geholpen door 
John die in de voorlaatste ronde Willem-Peter 
versloeg, maar in de laatste partij tekort kwam 
tegen Antoine. 
 
Jos van der Wielen behaalde hiermee zijn derde 
kampioenschap bij D‟Amateurs. 

1 

Antoine 
 
van 
 
Zandvoort 

2-0 Gerard Baltussen 
Uitgaande van 

 
een 

driepuntensysteem 
 

zou de uitslag 
 

33-15 
 

zijn, waarmee 
 

de score zou stijgen 
tot 
 

69% 

2 2-0 Toon van Zandvoort 

3 0-2 Jos van der Wielen 

4 2-0 Wim van Kasteren 

5 0-2 Willem Peter Berkelmans 

6 2-0 Theo v/d Westelaken 

7 1-1 Lambert van Vught 

8 1-1 Willie Berkelmans 

9 1-1 Rob Pijnenburg 

10 1-1 Kees Sterken 

11 2-0 Ad Rovers 

12 1-1 Alouis v/d Oetelaar 

13 2-0 Ad Boeren 

14 1-1 Barend van Amerongen 

15 2-0 Hans van Eijndhoven 

16 2-0 Jan v/d Westelaken  

17 0-2 Peter van Rijsbergen 

18 2-0 Mari v/d Oetelaar 

 
67% 24-12 

  

33%  
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Viertallentoernooi 
Donderdag 11 juni is een vriendschappelijk onderling toernooi gehouden. Het werd een leuke avond waar 
flink werd gestreden voor de overwinning. Uiteindelijk bleek D‟Amateurs 4 het sterkste team. Met de twee 
invallers blijkt weer dat D‟Amateurs in de breedte erg sterk acteert. Dat geeft veel vertrouwen voor de 
komende provinciale competitie. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderling sneldamtoernooi 
Voor de liefhebbers is er op donderdag 25 juni nog een sneldamtoernooi georganiseerd. 
Twaalf dammers hebben hieraan meegedaan. Er werd in twee groepen gespeeld, gevolgd door 
kruisfinales. Verrassend was dat Antoine zich niet wist te plaatsen voor de grote kruisfinale. 
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Jos v/d Wielen x 0 3 1 1 3 
 

Antoine van Zandvoort x 0 0 3 3 3 

Rob Pijnenburg 3 x 1 3 3 3 
 

Ad Rovers 3 x 0 3 1 3 

Barend van Amerongen 0 1 x 1 1 3 
 

John Wilsens 3 3 x 3 3 3 

Alouis v/d Oetelaar 1 0 1 x 1 3 
 

Mari v/d Oetelaar 0 0 0 x 3 3 

Peter van Rijsbergen 1 0 1 1 x 1 
 

Wim van Kasteren 0 1 0 0 x 3 

Toon van Zandvoort 0 0 0 0 1 x 
 

Ad Boeren 0 0 0 0 0 x 

               Halve finale wedstrijden op basis van kruisfinales 

John Wilsens - Jos v/d Wielen 
  

0-3 
  

Barend van Amerongen - Mari v/d Oetelaar 
 

0-3 
 Rob Pijnenburg - Ad Rovers 3-0 

  
Wim van Kasteren - Toon van Zandvoort 1-1 

 Antoine van Zandvoort - Alouis v/d Oetelaar 
 

3-0 
  

Peter van Rijsbergen - Ad Boeren 
 

3-0 
 

  D'Amateurs 1  D'Amateurs 4   
1 Antoine van Zandvoort Willem-Peter Berkelmans 0 2 
2 Alouis van de Oetelaar John Wilsens 0 2 
3 Hans van Eijndhoven Lambert van Vught 1 1 
4 Theo van de Westelaken Wim van Kasteren 2 0 
   Totaal Uitslag 3 5 
     
  D'Amateurs 2  D'Amateurs 3   
1 Jos van der Wielen Rob Pijnenburg 1 1 
2 Ad Rovers Kees Sterken 1 1 
3 Barend van Amerongen Mari van de Oetelaar 2 0 
4 Toon van Zandvoort Ad Boeren 0 2 
   Totaal Uitslag 4 4 
     
  D'Amateurs 4  D'Amateurs 2   
1 Willem-Peter Berkelmans Jos van der Wielen 0 2 
2 John Wilsens Ad Rovers 2 0 
3 Lambert van Vught Barend van Amerongen 0 2 
4 Wim van Kasteren Toon van Zandvoort 2 0 
   Totaal Uitslag 4 4 
     
  D'Amateurs 3  D'Amateurs 1   
1 Rob Pijnenburg Antoine van Zandvoort 1 1 
2 Kees Sterken Alouis van de Oetelaar 2 0 
3 Mari van de Oetelaar Hans van Eijndhoven 1 1 
4 Ad Boeren Theo van de Westelaken 2 0 
   Totaal Uitslag 6 2 
     
  D'Amateurs 1  D'Amateurs 2   
1 Antoine van Zandvoort Jos van der Wielen 0 2 
2 Alouis van de Oetelaar Ad Rovers 2 0 
3 Hans van Eijndhoven Barend van Amerongen 1 1 
4 Theo van de Westelaken Toon van Zandvoort 2 0 
   Totaal Uitslag 5 3  
     
  D'Amateurs 4  D'Amateurs 3   
1 Willem-Peter Berkelmans Rob Pijnenburg 1 1 
2 John Wilsens Kees Sterken 2 0 
3 Lambert van Vught Mari van de Oetelaar 1 1 
4 Wim van Kasteren Ad Boeren 2 0 
   Totaal Uitslag 6 2 
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Uiteindelijk ging de finale tussen Jos en Rob. Daarbij bleek dat beide dammers aan dit sneldamtoernooi 
veel meer waarde toekenden als de algemene tweede plaats van de onderlinge competitie. Er werd niet 
gedobbeld voor de uitslag. Jos van der Wielen won de partij en daarmee dit sneldamtoernooitje. 
Met deze winst onderstreept hij zijn in december veroverde titel sneldamkampioen van D‟Amateurs. 

Rob Pijnenburg - Jos v/d Wielen 
  

0-3 
  

Alouis v/d Oetelaar - Barend van Amerongen 
 

3-0 
 John Wilsens - Ad Rovers 3-0 

  
Peter van Rijsbergen - Wim van Kasteren 0-3 

 Mari v/d Oetelaar - Antoine van Zandvoort 
 

0-3 
  

Toon van Zandvoort - Ad Boeren 
 

3-0 
  

 
Externe wedstrijden 

 
Bondscompetitie 
Het animo voor de bondscompetitie groeit weer. 
D‟Amateurs is naast de deelname aan de hoofdklasse ook met een “opa-team” gestart in de eerste 
klasse. Opvallend waren de prestaties van dit team. Het kwam zelfs zover dat er werd gesproken over 
het promoveren van Theo v/d Westelaken naar de functie van teamleider van het eerste team. 
 

 
 
Zo voortvarend als het ging in de enkele competitie, zo slecht werd er gestart in de nacompetitie. 
 

 
 
 
Mogelijk kwam dit door de verbazing dat R.D.S. uit Sint-Oedenrode de eindstrijd had gehaald vanwege 
het fortuinlijke gelijkspel tegen PSV Dammen. Feit was dat D‟Amateurs niet was opgewassen tegen een 
ontketend RDS. De return werd gewonnen, maar D‟Amateurs kwam aan bordpunten tekort. 
De strijd om de derde en vierde plaats werd van H.E.D. uit Rosmalen verloren. 
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Het eerste team heeft zich moeizaam kunnen handhaven. Wellicht was de grootste winst dat D‟Amateurs 
in de zeven wedstrijden slechts drie keer een beroep moest doen op een extra invaller. Dat tekent de 
inzet van de zeven spelers die gezamenlijk het zestal zouden vullen. 
 

 
Zeer overtuigend heeft ons team de nacompetitie gespeeld. We zijn bovenaan geëindigd. 
Het achttal heeft maar liefst 14 bordpunten meer gescoord dan het er heeft moeten slikken. 
Daarmee werd een score van ruim 69% behaald. 
 
Willem-Peter Berkelmans heeft met 14 punten uit 11 wedstrijden de meeste punten behaald. 
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Simultaan  Erno Prosman - D'Amateurs 
Op initiatief van Peter heeft Erno Prosman erin 
toegestemd om eens kennis te maken met de meest 
luidruchtigste damvereniging van Nederland. Op 
donderdag 5 maart was het zover. Erno Prosman, de 
destijds regerend wereldrecordhouder blindsimultaan, 
is aangetreden tegen D‟Amateurs. Het was erg 
gezellig, maar niet zo rumoerig als Erno had 
verwacht. Vermoedelijk heeft Erno enigszins 
teleurgesteld het dorp Sint-Michielsgestel weer 
verlaten. Er werd namelijk erg serieus gespeeld. Het 
enige rumoer kwam van de gemeenteraad die in de 
naastgelegen ruimte hun vergadering nog eens 
overdeed. 
Ondanks het serieuze spel van D‟Amateurs liet Erno 
slechts twee puntjes achter in Sint-Michielsgestel. 
Hij was zo blij 
met dit 
resultaat dat 
hij het café 
mee heeft 
helpen sluiten. 
 
   
 
 

 
Naam 

 
Uitslag 

1  Hans van Eijndhoven 

E 
r 
n 
o 
 
  
P 
r 
o 
s 
m 
a 
n 

0-2 

2  Theo v/d Westelaken 0-2 

3  Gerard Baltussen 0-2 

4  Antoine van Zandvoort 0-2 

5  Kees Sterken 0-2 

6  Pierre de Werdt 0-2 

7  Toon van Zandvoort 0-2 

8  Jos van der Wielen 1-1 

9  Rob Pijnenburg 0-2 

10  Barend van Amerongen 0-2 

11  Ad Rovers 0-2 

12  Willem-Peter Berkelmans 1-1 

13  Ad Boeren 0-2 

14  Alouis v/d Oetelaar 0-2 

15  Wim van Kasteren 0-2 

16  Jan v/d Westelaken 0-2 

17  Peter van Rijsbergen 0-2 

18  John Wilsens 0-2 

 
Totaal 

 
2-34 

 
5,56% 94,44% 
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Wereldrecord blind simultaandammen Erno Prosman 
Peter heeft op 5 juli meegewerkt aan het nieuwe record blind simultaandammen van Erno Prosman. 
Hoewel Erno over die medewerking wel te klagen had. In een stand waarin enkele remisevarianten 
mogelijk waren speelde Peter te veel Gestelse zetjes. Het geheugen van Erno was daartegen niet 
bestand, zodat die reglementair in de fout ging. Peter ging daardoor met de eer strijken. 
Gelukkig voor D‟Amateurs heeft Erno zijn wereldrecord wel binnengehaald en wou hij revanche nemen 
richting Peter. Dat leverde ons een leuke simultaanavond op.  
 
Provinciale kampioenschappen sneldammen 
Op zaterdag 4 april hebben Antoine, John, Willem-Peter, Kees en Rob 
onze vereniging vertegenwoordigd tijdens de persoonlijke Brabantse 
kampioenschappen sneldammen. 
John speelde in de hoogste klasse en wist daar de vijfde plaats te 
bereiken.  
In de klasse daaronder stelde Antoine enigszins teleur. Dat werd 
opgevangen door Kees die de titel “Brabants kampioen sneldammen met 
rating tot 1100” van Antoine overnam. 
 
Wereldrecord kloksimultaandammen Anton van Berkel 
Op vrijdag 10 oktober hebben Peter, John, Antoine en Barend aan Anton van Berkel de helpende hand 
geboden bij het behalen van zijn wereldrecord kloksimultaandammen. 
Peter van Rijsbergen en Antoine van Zandvoort speelden remise. 
John Wilsens en Barend van Amerongen wilden er zeker van zijn dat ze tegen een wereldkampioen 
speelden en verloren hun partij. Anton van Berkel behaalde hierdoor precies de vereiste 70% score. 
 
 

Overige activiteiten 
 
Avondje tussendoor 

 
Op 16 april werd er weer een 

Bingo avond gehouden. 
 

Het concept was bekend. 
 

Iedere dammer bracht een 
prijs mee die onherkenbaar 

was verpakt. 
 

De spanning van het uitpakken was bijna net zo groot als het aankruisen op de bingokaart. 
 
 
 
Behalve voor Hans. 
 
 
Die presteerde het zelfs 
om al een dag eerder de 
hoofdprijs uit te pakken. 
 
 
Voor die hoofdprijs was 
veel belangstelling. 
 
 
   

 
Jammer vond men het dat alle aanwezigen een zodanig cijfermatig inzicht 
hadden dat er geen foute bingo viel. Velen gingen met een prijs 
huiswaarts. Anderen vestigen hun hoop op de volgende keer. 
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Seizoenafsluiting 
De seizoenafsluiting heeft op zaterdag 20 juni 
plaatsgevonden. 
Een aantal sportievelingen toog met de fiets naar 
Schijndel via een speciaal uitgezette route. Mari en 
Jan hadden de afstand beperkt gehouden, maar 
wel enkele uitdagingen ingebouwd. 
Ad Boeren heeft deze uitdaging voor een aantal 
groepen nog wat aangescherpt. In Schijndel werd 
D‟Amateurs verwacht bij Sint Servattumes, de 
plaatselijke brouwerij. Met een kritische blik werd 
geluisterd naar de presentatie van brouwer Toon. 
Uiteraard werden enkele producten aan een test 
onderworpen.  
 

Vanwege het gebrek van stickers op de flesjes straalde D‟Amateurs niet veel vertrouwen uit. Brouwer 
Toon en assistent John gaven het goede voorbeeld, zodat toch nog enig gerstenat werd genuttigd. 

 
 
Na deze keuring trok 
D‟Amateurs weer naar 
het eigen clubhuis. 
 
 
 
Kastelein Jan had daar 
de barbecue al gereed 
staan, zodat D‟Amateurs 
snel het waterige gevoel 

in hun buik kwijtraakten. 
 

 
Na de barbecue was er 
nog de uitreiking van de 
bekers aan de 
kampioenen. 
Twee “D‟Amateurtjes”  
werden blij verrast met 
de mededeling dat ze 
zijn aangewezen als 
schatbewaarder van 
een niet meer uit te 
reiken wisselbeker. 

Vermoedelijk wordt aanvullend op de kascontrolecommissie een tweede commissie ingesteld die jaarlijks 
zal controleren of de bekers in goede staat en netjes gepoetst worden behouden. 

 
 
Tot slot heeft 
D‟Amateurs gebruik 
gemaakt van de 
gelegenheid om nog 
enkele uurtjes bij te 
kletsen en de 
vriendschappelijke 
banden weer wat 
strakker aan te halen. 
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Training door Wim van der Kooij – de halve hekstelling 
 
Op 21 mei 1992 gaf Wim van der Kooij een training over de halve hekstelling. 
Dit is een hekstelling zonder een witte schijf op 26, of als zwart de opsluiting inneemt, zonder schijf op 25. 
Dit verschil maakt dat de opsluitingsvorm beweeglijker is dan de hekstelling zelf. De opsluiter kan 
gemakkelijk de opsluiting verbreken door met 31-26 (of 20-25) te ruilen, terwijl de opgesloten partij de 
gelegenheid heeft om met 17-21 (34-30) de opsluitingsformatie aan te vallen. Al met al een spelvorm 
waarin heel wat aan de hand is. Ook nu weer is kennis van de meest gangbare combinaties van het 
grootste belang.  
D‟Amateurs kreeg vooraf als huiswerk de volgende diagrammen voorgeschoteld: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor deze zes opgaven geldt: wit speelt en wint 

Waarom mag 
de zet 17-21 niet? 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Voor deze drie diagrammen geldt: zwart speelt en wint 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

De uitspeelstand komt uit de partij tussen de nummers 1 en 2 van het NK 1992. 
Karen van Lith – E. Wanders NK 1992 dames 

 
 
 
 
Na 13. 28x19 (13x24) is de uitspeelstand ontstaan en ging het verder met 
 
 
 
 
 

 
Na de 37

e
 zet had wit voordeel opgebouwd. De partij eindigde alsnog in remise. 

1 34-29 17-21 4 41-37 19-23 7 31x22 18x27 10 39-33 14-19 
2 32-28 11-17 5 28x19 14x34 8 32x21 17x26 11 38-32 12-18 
3 37-32 06-11 6 40x29 22-27 9 33-28 10-14 12 44-39 19-23 

14 32-28 11-17 20 37-32 07-12 26 42-37 16-21 32 50-45 08-13 
15 42-38 17-21 21 41-37 12-17 27 37-31 12-18 33 49-44 05-10 
16 45-40 09-13 22 32-28 18-22 28 34-30 03-08 34 44-40 13-19 
17 40-34 18-22 23 37-31 26x37 29 30x19 13x24 35 34-30 25x34 
18 28x17 21x12 24 47-42 37-41 30 39-34 20-25 36 40x20 10-15 
19 46-41 12-18 25 36x47 08-12 31 29x20 15x24 37 20-14 19x10 
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Viering veertig jarig bestaan 
 
Op de vooravond van ons veertig jarig bestaan is dit jubileumboek gepresenteerd. Om die reden is de 
viering van het veertig jarig bestaan gedeeltelijk in de toekomstige tijd geschreven. 
Met zijn allen zullen we verder geschiedenis moeten maken, zodat het over tien jaar noodzakelijk is om 
een vervolg te schrijven op dit naslagwerk. 
Pas dan kan er volledig en in de verleden tijd zijn vastgelegd wat ons tijdens de viering van het veertig 
jarig bestaan is overkomen. Voor dit moment wordt gedeeltelijk volstaan met de toekomstplannen. 
 

D’Amateurs, een sociale vereniging 
De sociale kant van de vereniging blijkt uit de onderstaande foto, waarop vele droevige, maar ook blijde 
gebeurtenissen in de geschiedenis van D‟Amateurs zijn vastgelegd. 
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Felicitaties aan het bestuur en leden van D’Amateurs 
 
 
Tiny van den Oetelaar 
Van Tiny en Paula van den Oetelaar ontvingen we de onderstaande felicitatie: 
 

Damvereniging “ d’Amateurs “ Gefeliciteerd. 

Een jubileum.  
Ja, dat hadden we wel voorzien in 1970 toen we eigenlijk voor de gein gingen 
opstarten bij dat oergezellige en nostalgische café Victoria van eigenaar Huub en 

Riet  Immens – en later door Henny en Victoire Immens.  Want dat we het één jaar 
zouden volhouden dat stond wel vast. Eigenlijk hadden we dat al met eerste 

voorzitter Hermus Verhoeven afgesproken. We zouden onze interne en eerste 
competitie afwerken, en dan was de prijsuitreiking gelijk dus ook ons eerste 
jubileum. Het eerste jaar van het bestaan. 

Dat daarna het 10e  – en later het 12½ - jaar in een jubileum werd verwerkt was 
alleen al bewonderenswaardig. Tenslotte was het café-groepje toch uitgegroeid met 

meerdere leden en was de aansluiting met de P.N.D.B. een feit en de contacten met 
Regio-verenigingen dusdanig gegroeid dat d’Amateurs wel degelijk meetelde. En 

dat hadden de oprichters zeer zeker bij deze opstart niet verwacht. 
 
Een mijlpaal als het 25 jaar bestaan verklaarde je destijds eind 1969 – begin 1970  

als voor gek. Dat was alleen maar weggelegd voor gerenommeerde verenigingen en 
/ of clubs.  

Nu anno 2010 bestaat de vereniging 40 jaar. 
Moet je nagaan als je bij de oprichting gezegd zou hebben: “ Over 40 jaar bestaan 
we nog, en dan is het 2010 “ !!   In de volksmond zei je toen: TWE-DUUZEND TIEN 

……………… 
“ TWEEDUUZEND ………….  Die is gek !!!   Vat nie zoveul !!!! 

 
Maar het is realiteit, het is een vaststaand feit. 
Daarom chapeau voor bestuur en leden. En enig chauvinisme geeft weer dat de 

zegswijze hierop volgt: Op naar goud !!!  Gezien de capaciteit van bestuur en leden 
behoord dit zeker tot de mogelijkheden en hopelijk kan dan ook weer gezegd 

worden dat door een eenvoud van het opzoeken van wat gezelligheid en daarnaast 
enige ontspanning destijds opgepakt en ontstaan in 1969,  tot een Gestels Unicum 
mag behoren.  We wachten af …………….. 

Maar voor nu: Alsnog gefeliciteerd met dit behaalde succes. En ben eigenlijk toch 
een beetje trots dat ik destijds mede-oprichter ben geweest in een tijd die 

weliswaar anders was. Maar dat neemt niet weg dat “ Toen Dammen gelijk is aan 
Nu Dammen “ 
 

Sint-Michielsgestel   december 2009. 
Tiny en Paula van den Oetelaar 
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Jos van Pinxten 
Onze geëmigreerde damvriend Jos van Pinxten gaf ons vanuit Amerika de onderstaande felicitatie: 
 
Aan het Bestuur en Leden van D'Amateurs ter ere van het 40-jarig bestaan, 
  
Mijn grote dank gaat uit naar het bestuur van de Gestelse damvereniging voor de uitnodiging om mijn 
gedachten in het kort uit te wisselen rondom deze bijzondere dag en zodoende mijn {dam}steentje bij te 
dragen in de viering van het 40 jarig Jubileum van D'Amateurs.  Toen een kleine vriendengroep op die 
bewuste avond eind december 1969 plaats nam rond de grote tafel in cafe Victoria was ik inderdaad een 
van hen. 
Het idee voor de oprichting van de damclub was die avond geboren en werd gevolgd door de officiele 
oprichtingsvergadering op 7 januarie 1970. 
Gestel had er weer een sportvereniging bijgekregen. Deze keer was het een populaire denksport en, 
gezien het grote sukses dat deze vereniging heeft genoten, is het nu wel duidelijk dat er inderdaad een 
grote behoefte bestond aan een dergelijke sportieve ontspanning met competitie en gezellig samen zijn. 
Door mijn vertrek naar het buitenland ben ik slechts 3 jaren lid geweest maar in die tijd heb ik genoten 
van de buitengewoon gezellige sfeer die er rondom deze vereniging hing. Volgens Ad Rovers, de huidige 
voorzitter, is er aan die sfeer op de donderdagavonden nooit iets veranderd. 
Hulde daarom aan alle bestuurders en aan alle werkende en rustende leden die deze vereniging door de 
jaren heen een warm hart hebben toegedragen. Zonder twijfel gaat D'Amateurs nog een lange 
en gezonde toekomst tegemoet met vele gezellige avonden voor jullie allen om van te genieten. Te 
beginnen met de viering op 7 januarie. Als een van de "leden van het eerste uur" is dat dan ook wat ik en 
mijn vrouw Marilyn jullie allen toewensen.   
  
Proficiat en Vriendelijke Groeten, 
  
Jos van Pinxten  
South Carolina,  Amerika.  
 
 

De jubileumavond ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan 
 
 
Op vrijdag 8 januari 2010 bestond onze vereniging 40 jaar. 
De avond ervoor hebben we ons 39

e
 jaar uitgeluid en ‟s-nachts 

om 0:00 uur werd ons veertig jarig bestaan begroet. 
We hebben ons jubileum in besloten kring gevierd onder het 
genot van een hapje en een 
drankje met onze eigen leden 
en hun partners. Ook 
 waren er enkele speciale 
 gasten uitgenodigd. 

 

 

 

 

 
 

De speciale gasten van de avond 
Van links naar rechts: 

Victoire Immens, Henny Immens, Tiny v/d Oetelaar, Paula v/d Oetelaar en Gerrit Venrooy 
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Voorzitter Ad Rovers heette tijdens zijn formele openingswoord alle aanwezigen van harte welkom. 
Hieronder bevonden zich drie van de medeoprichters van D‟Amateurs. 
 

Eerste secretaris Tiny v/d Oetelaar met echtgenote 
Paula, ex-kastelein Henny Immens met echtgenote 
Victoire en eerste clubkampioen Gerrit Venrooy 
genoten van het feit dat de door hun opgerichte 
vereniging nog springlevend is. 
 
Tiny bracht voor velen het nieuwtje dat de naam 
D‟Amateurs oorspronkelijk door Paul Minkels is 
bedacht. Dat in de tijd dat er door een groepje van 
soms wel twaalf personen ten huize van de familie 
v/d Oetelaar werd gedamd. De damstenen vlogen 
er letterlijk om je oren, aldus de trotse 
medeoprichter. 
 

De combinatienaam van Dam en Amateur doet het na veertig jaar nog steeds goed. 
Onze club geniet landelijke bekendheid. 
 
Tijdens de feestelijke gebeurtenis werd ook nog even stil gestaan bij de overledenen die D‟Amateurs in 
zijn veertig jarig bestaan heeft moeten betreuren. Voor hun werd een minuut stilte gehouden. 
 
Met een dankwoord aan samensteller Wim van 
Kasteren presenteerde voorzitter Ad Rovers het 
speciaal voor deze gelegenheid geschreven 
jubileumboek van D‟Amateurs. 
 
Onze voorzitter memoreerde dat hij blij was met 
het aanbod van Wim om dit te verzorgen. Wie 
immers, zo stelde hij, zou dat beter kunnen dan 
Wim die zelf al 34 jaar lid is van de vereniging, tien 
jaar als jeugdleider actief is geweest en nu al weer 
ruim 23 jaar secretaris is. 
 
Wim heeft de beschikking over het archief maar 
heeft ook de leden bestookt met vragen om 
informatie en/of afbeeldingen en stoffelijke herinneringen aan gedenkwaardige feiten. 
Langzamerhand werd duidelijk dat het jubileumboek meer werd dan een normaal jubileumboekje. 
Het is een naslagwerk geworden waaraan de leden veel plezier kunnen beleven. 
 

Met een beamer werden 
er 327 speciaal voor 
deze gelegenheid 
geselecteerde 
afbeeldingen vertoond. 
Naast vele herkenningen 
waren er ook regelmatig 
verbaasde gezichten 
waarneembaar.  

 
 
 
 
 
 
 

Blijkbaar zat niet alles nog  
actief in het geheugen 
opgeslagen. 
 
Nog lang werd er nagepraat  
over het rijke verleden van 
 D‟Amateurs. 
 

 
 
Veelvuldig werd er gegokt 
hoe oud iemand was ten 
tijde van de origineel 
gemaakte foto.  
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Groepsfoto D’Amateurs ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan in ‘t Vertier 

De laatste staatsiefoto van vriendenclub D‟Amateurs. 
Van links naar rechts: 
Pierre de Werdt, Willem-Peter Berkelmans, Antoon van Zandvoort, Rob Pijnenburg, John Wilsens, 
Ad Boeren, Theo v/d Westelaken, Hans van Eijndhoven, Peter van Rijsbergen, Kees Sterken, 
Mari v/d Oetelaar, Gerard Baltussen, Alouis v/d Oetelaar, Jos van der Wielen, Antoine van Zandvoort, 
Jan v/d Westelaken, Barend van Amerongen, Ad Rovers, Wim van Kasteren en Lambert van Vught. 
 
 

Feestweekend 
Voor het eerst in de geschiedenis van onze damclub gaan we overnachten in een prima hotel.  
D‟Amateurs heeft geboekt in hotel Ehzerwold  te Almen, in de Gelderse Achterhoek.  
Het hotel is rustig gelegen in het landgoed Ehzerwold, een prachtig natuurgebied aan het riviertje  
de Berkel. Het hoofdgebouw dateert uit 1911 en is geheel gerenoveerd. Het restaurant is  
ondergebracht in een prachtige serre met uitzicht op de tuin. Er zijn twee aparte hotelvleugels  
met in totaal meer dan 100 luxe kamers. We zullen ons er goed vermaken. 

 
Op zaterdag gaat de reis naar het Openlucht Museum, dat gelegen is op het landgoed de Waterberg in  
Arnhem. Hier vinden we een unieke verzameling van oude boerderijen, arbeiderswoningen,  
winkeltjes, wasserij, brouwerij, café, teveel om op te noemen. Steen voor steen afgebroken op  
de oorspronkelijke plaats en weer als een exacte kopie opgebouwd in Arnhem. En dat alles  
compleet ingericht met originele oude meubels, gebruiksvoorwerpen, gereedschappen en kleding.  
Niet voor niets is dit Museum in 2005 onderscheiden als Europees Museum van het Jaar en dit  
jaar verklaard tot winnaar van BankGiro Loterij Museumprijs 2009. 

 
We worden er ontvangen met koffie en thee met appelgebak. ‟s Middags staat er voor ons een 
uitgebreide Oud-Hollandse koffietafel klaar, welke ons zeker goed zal smaken. 
Tussentijds kan iedereen op eigen gelegenheid genieten van al het moois dat er te zien is.  
Handig is om hierbij gebruik te maken van de tram, ook origineel uit 1929.  
 
Op het eind van de middag gaan we op weg naar ons hotel. We zullen daar genieten van het royale 
dinerbuffet. In de gezellige lounge met bar zullen we daarna de rest van de avond doorbrengen. 
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Simultaan 
Tegen het eind van het jubileumseizoen zal Ton Sijbrands trachten om zijn resultaat uit 1984 te 
verbeteren. Daarvoor behoeft hij slechts een score van 96% te behalen. D‟Amateurs zal hierbij gebruik 
maken van het intern gehanteerde driepuntensysteem, zodat de lat voor Ton iets hoger zal liggen. 
 
 
 
 
 
 

Komt hier jouw verhaal 

te staan? 
 
 
 
 
 
 
 

Wie 

schrijft hieronder 

het vervolg?  
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Seizoen 2009-2010 
 

Onderlinge wedstrijden 
D‟Amateurs heeft weer besloten om een enkele competitie te houden. Het seizoen is te kort om meer 
wedstrijden te kunnen spelen. Er zijn veel bondswedstrijden te spelen. Ook de viering van het veertig 
jarig bestaan zal mogelijk nog enkele clubavonden kosten. 
Op het moment van de totstandkoming van dit naslagwerk is ongeveer de helft van de wedstrijden 
gespeeld. De uitslagen van de geregistreerde partijen zijn hieronder weergegeven. De regerend 
kampioen Antoine heeft een goed uitgangspunt voor prolongatie van zijn titel. Hij won 10 partijen, 
waaronder die tegen zijn naaste concurrenten. Juist voor het verschijnen van dit jubileumboek speelde 
Antoine tegen Kees zijn eerste remise in de onderlinge competitie.  

 
 
Bekercompetitie 
Vanwege het succes van vorig seizoen heeft D‟Amateurs weer gebruik gemaakt van een systeem waarin 
de onderlinge ratingverschillen voor- of nadeel kunnen betekenen voor de spelers. Aan de hand van de 
uitslagen van het seizoen 2007-2008 is ieders rating aangepast.  
Als basis gaat het om ratingverschillen en niet om een vastgesteld absoluut getal. Richtlijn is een waarde 
die ongeveer 10% is van het verschil tussen de hoogst geplaatste en de laagst geplaatste dammers. 
Besloten is dit seizoen dat een speler voordeel krijgt indien zijn rating meer dan 62 punten lager is dan de 
rating van zijn tegenstander.  

 
Dit seizoen kon niemand van de 
“voordeelspelers” zich direct plaatsen met een 
remise. Er was namelijk slechts plaats voor 
zeven extra spelers en er waren acht 
kandidaten. Daarom hebben deze spelers 
zich nog onderling moeten meten met een 
sneldamcompetitie. 
De regel zorgde wel meteen voor een aantal 
afvallers. Peter zette zijn traditie voort. Weer 
wist hij niet te winnen van Ad Boeren. 

Andere slachtoffers van de regel waren de oud bekerkampioenen Wim, Rob, en Antoine. 
 
Het beslissende sneldammen 
kostte Ad Boeren de kop. 
 
Hij kon zich niet handhaven en 
verloor daarmee het zicht op de 
tweede bekerronde. 
 

Enkele competitie B
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 Barend van Amerongen ᴥ - - - 1 3 1 1 - 3 1 - 3 - - 3 - - - 3 
 Pierre de Werdt - ᴥ - 0 3 3 - 1 1 - - 0 3 - 3 - - - - - 
 Willem-Peter Berkelmans - - ᴥ 1 1 3 - 0 3 - 1 3 - - - 1 - - 0 3 
 Jos van der Wielen - 3 1 ᴥ - - 3 - 3 3 1 - 1 - - - - - 0 3 
 Hans van Eijndhoven 1 0 1 - ᴥ 1 - - 0 1 - 3 - 3 1 - 0 - - 3 
 Wim van Kasteren 0 0 0 - 1 ᴥ - 0 0 - 0 - - 1 - 0 - 1 0 - 
 Alouis v/d Oetelaar 1 - - 0 - - ᴥ 0 - 1 - - 3 - 3 1 1 0 0 3 
 Mari v/d Oetelaar 1 1 3 - - 3 3 ᴥ 0 - - - - 3 - - 3 0 0 - 
 Rob Pijnenburg - 1 0 0 3 3 - 3 ᴥ - 0 - 3 - - 0 3 - - 3 
 Peter van Rijsbergen 0 - - 0 1 - 1 - - ᴥ - 1 - 1 1 1 1 - 0 - 
 Ad Rovers 1 - 1 1 - 3 - - 3 - ᴥ - 3 3 3 1 3 3 0 3 
 Kees Sterken - 3 0 - 0 - - - - 1 - ᴥ 3 3 3 - 3 0 1 3 
 Lambert van Vught 0 0 - 1 - - 0 - 0 - 0 0 ᴥ 3 - 3 3 - - 3 
 Gerard Baltussen - - - - 0 1 - 0 - 1 0 0 0 ᴥ - 0 - - 0 3 
 Jan v/d Westelaken - 0 - - 1 - 0 - - 1 0 0 - - ᴥ - - 0 0 - 
 Theo v/d Westelaken 0 - 1 - - 3 1 - 3 1 1 - 0 3 - ᴥ 3 0 - 3 
 Ad Boeren - - - - 3 - 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 ᴥ - 0 3 
 John Wilsens - - - - - 1 3 3 - - 0 3 - - 3 3 - ᴥ - - 
 Antoine van Zandvoort - - 3 3 - 3 3 3 - 3 3 1 - 3 3 - 3 - ᴥ - 
 Toon van Zandvoort 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 - - ᴥ 

Ad Boeren -  Peter van Rijsbergen 1-1 
Kees Sterken -  Toon van Zandvoort 3-0 
Wim van Kasteren -  Hans van Eijndhoven 1-1 
Willie Berkelmans -  Mari v/d Oetelaar 0-3 
Rob Pijnenburg -  Jan v/d Westelaken 1-1 
Lambert van Vught -  Jos van der Wielen 0-3 
Pierre de Werdt -  Ad Rovers 1-1 
Alouis v/d Oetelaar -  Barend van Amerongen 0-3 
Theo v/d Westelaken -  Antoine van Zandvoort 1-1 
John Wilsens -  vrijgeloot  

 
HE PW AR TW JWE AB 

Hans van Eijndhoven x 3 3 0 3 3 

Pierre de Werdt 0 x 3 1 3 3 

Ad Rovers 0 0 x 3 3 3 

Theo v/d Westelaken 3 1 0 x 1 3 

Jan v/d Westelaken 0 0 0 1 x 3 

Ad Boeren 0 0 0 0 0 x 
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Opvallend in de tweede bekerronde was het dat Pierre de Werdt en Ad Rovers elkaar voor de derde keer 
troffen. Weer kregen ze het voor elkaar om remise te spelen. De dreiging dat beiden het risico liepen om 
te worden uitgeschakeld heeft geholpen. In de beslissingswedstrijd bleek Pierre zijn schijven het best te 
verplaatsen. Hij schakelde Ad Rovers uit en mag het tegen John Wilsens opnemen in de halve finale. 

 
De overige spelers schoten niets op met 
het feit dat er een voordeelregel van 
kracht was. 
 

Jos kreeg het niet voor elkaar om voldoende voordeel 
tegen Kees te verkrijgen. Hij forceerde de stand 
waardoor de partij voor hem zelfs verloren liep. 

De winnaar van de partij tussen Pierre en John mag tegen Kees spelen om het bekerkampioenschap. 
 
 
Kerstdamtoernooi 

Kerstdamtoernooi 2009 
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 Jan v/d Westelaken ᴥ 0 3 0 0 3 3 3 0 1 3 1 1 1 3 0 3 3 
 Antoine van Zandvoort 3 ᴥ 3 3 1 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 1 1 
 Toon van Zandvoort 0 0 ᴥ 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 
 Wim van Kasteren 3 0 1 ᴥ 0 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 
 Jos van der Wielen 3 1 3 3 ᴥ 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
 Theo v/d Westelaken 0 0 3 0 1 ᴥ 0 3 0 3 1 0 0 0 3 0 1 0 
 Kees Sterken 0 3 3 1 1 3 ᴥ 1 0 0 0 1 0 0 3 1 3 3 
 Lambert van Vught 0 0 3 3 0 0 1 ᴥ 1 0 3 0 1 3 3 0 3 0 
 Ad Rovers 3 0 1 3 1 3 3 1 ᴥ 1 1 3 0 3 1 1 3 0 
 Peter van Rijsbergen 1 0 3 0 0 0 3 3 1 ᴥ 1 1 1 3 3 1 3 0 
 Rob Pijnenburg 0 0 1 3 0 1 3 0 1 1 ᴥ 3 0 1 1 0 1 3 
 Alouis v/d Oetelaar 1 0 3 1 0 3 1 3 0 1 0 ᴥ 0 3 1 0 0 0 
 John Wilsens 1 3 3 3 0 3 3 1 3 1 3 3 ᴥ 3 3 3 3 3 
 Hans van Eijndhoven 1 0 3 3 0 3 3 0 0 0 1 0 0 ᴥ 1 0 3 3 
 Ad Boeren 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 ᴥ 0 3 0 
 Willem-Peter Berkelmans 3 0 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 0 3 3 ᴥ 3 0 
 Gerard Baltussen 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 ᴥ 0 
 Barend van Amerongen 0 1 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 ᴥ 

 
 
 
Op 29 december 2009 traden 18 
dammers aan voor de strijd om de 
titel. Het werd een plezierige dag 
waarbij vele verrassende uitslagen 
waren te vermelden. Er is flink strijd 
geleverd. Maar ook was er ruimte 
voor gezellige onderonsjes. 
  

 
John veroverde voor de zesde keer het sneldamkampioenschap van D‟Amateurs. 
Met zijn remise in de vijfde ronde liet hij het even liggen. Maar vanaf de zesde ronde stond hij weer aan 
kop en liet die positie niet meer los. Jos was de enige die John in een rechtstreeks duel wist te kloppen. 
Zelf leed hij echter een nederlaag tegen Antoine. Jos eindigde als tweede en Antoine als derde. 

 
 
 
  

Kees Sterken -  Hans van Eijndhoven 3-0  
Mari v/d Oetelaar -  Jos van der Wielen 0-3  
Ad Rovers -  Pierre de Werdt 1-1 0-3 
Barend van Amerongen -  John Wilsens 0-3  

Kees Sterken -  Jos van der Wielen 3-0 
Pierre de Werdt -  John Wilsens  
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Externe wedstrijden 
 
Bondscompetitie 
D‟Amateurs heeft ervoor gekozen om alleen in de viertallencompetitie deel te nemen aan de provinciale 
competitie. Antoine van Zandvoort en Willem-Peter Berkelmans spelen voor T.D.V. uit Tilburg mee in de 
zestallencompetitie. Ze zijn niet gerechtigd om in dezelfde klasse voor D‟Amateurs uit te komen. 
Ook hebben onze opa‟s aangegeven er op te staan om gezamenlijk weer een team te vormen. 
De combinatie van een zestal en een viertal leek daarmee zo goed als onmogelijk. Doordat Jos van der 
Wielen niet meer landelijk damt bij Hardinxveld-Giessendam, heeft hij zich bereid getoond om voor 
D‟Amateurs uit te komen in het eerste team. Gezien zijn rating van meer dan 1100 heeft D‟Amateurs voor 
hem ontheffing aangevraagd en gekregen. 
Hierdoor werd het mogelijk om met drie viertallen te spelen in de provinciale competitie. De damsport 
vaart er wel bij. Zoveel mogelijk dammers van D‟Amateurs komen in actie. 
 
Bij de totstandkoming van dit naslagwerk is de competitie half gevorderd. Het eerste team van 
D‟Amateurs heeft een achterstand op PSV Dammen, maar heeft ook een wedstrijd minder gespeeld. 
Er wordt dus nog volop meegedaan voor het kampioenschap.  
Alle uitslagen zullen worden opgenomen in het naslagwerk ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan 
van D‟Amateurs. Dus zult u als lezer nog even geduld moeten hebben. 
Op www.damateurs.nl zullen de toekomstige prestaties van D‟Amateurs worden opgenomen. 
Steeds kunt u daar de actuele stand van zaken bezien. 
 
   Team   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13    W   Pnt Bpnt 
    1     1  P.S.V. Dammen   •  .  .   5    6   .   4    8   .  .   6   .   5    6  -  11    34  
    2     2  d' Amateurs 1  .   •  .  .   6   .   6   .  .   6    5    7   .   5  -  10    30  
    3     3  R.D.S. 1  .  .   •   4    5    4   .   6   .  .   7   .   6    6  -  10    32  
    4     4  OSDO D.A.M. Dongen   3   .   4    •  .   5   .  .   5   .  .  .   7    5  -   7    24  
    5     5  Micone   2    2    3   .   •  .  .  .   5    5   .   8   .   6  -   6    25  
    6     6  H.S.D.V.  .  .   4    3   .   •  .  .  .  .   6   .   8    4  -   5    21  
    7     7  d' Amateurs 3   4    2   .  .  .  .   •  .   3    6   .   6   .   5  -   5    21  
    8     8  Heijmans Excelsior 2   0   .   2   .  .  .  .   •   4   .  .   6    5    5  -   5    17  
    9     9  Heijmans Excelsior 1  .  .  .   3    3   .   5    4    •   3    5   .  .   6  -   5    23  
   10    10  E.A.D.  .   2   .  .   3   .   2   .   5    •  .   6   .   5  -   4    18  
   11    11  d' Amateurs 2   2    3    1   .  .   2   .  .   3   .   •   4   .   6  -   1    15  
   12    12  B.D.O.  .   1   .  .   0   .   2    2   .   2    4    •  .   6  -   1    11  
   13    13  R.D.S. 2   3   .   2    1   .   0   .   3   .  .  .  .   •   5  -   0     9  

 
 

Wordt vervolgd 
  

http://www.damateurs.nl/


Pagina 247 
 

Anekdotes 
o Hermus Verhoeven speelde mee in een toernooi van Excelsior uit 's-Hertogenbosch. Hij dronk 

limonadeglazen jonge jenever. Toch was dat aan zijn damspel niet te merken. 

Hermus kwam een schijf voor, was aan zet en kon weer slaan. Sociaal voelend als hij was, kon hij 

dat zijn tegenstander niet aandoen. Hij zei tegen zijn tegenstander: "Ik sta al een schijf voor, sla jij 

maar een schijf van mij." Daardoor was de stand weer gelijk. Hermus speelde de partij remise. 

Uiteraard reed Hermus niet zelf naar huis. Jan v/d Westelaken bestuurde de auto van Hermus, en 

Hermus reed met Wim van Kasteren mee. Dat ontlokte Hermus de uitspraak: "Dat is nou de eerste 

keer dat ik achter mijn eigen auto aan rij."  

 

o Jan Vermeulen was als begeleider meegegaan naar een landelijk jeugdtoernooi. Hij vond de 

accommodatie maar niets. Er kon niet rustig gespeeld worden. Hij deed zijn beklag bij de landelijke 

coördinator. Deze gaf aan dat er geen betere alternatieven waren. Daarop antwoordde Jan dat 

D'Amateurs het veel beter konden. Het jaar daarna werd in Sint-Michielsgestel de landelijke halve 

finale gespeeld! 

 

o Excelsior uit 's-Hertogenbosch kwam naar D'Amateurs voor de bondscompetitie. Ze hadden enkele 

gerenommeerde spelers meegebracht, die als invaller moesten fungeren. Dat ontlokt één van onze 

spelers (Giel de Hommel?) de uitspraak: "Dan hebben jullie betere invallers als uitvallers." 

 

o We reden terug vanaf het Stef Peeters toernooi in Schijndel. Hermus Verhoeven bestuurde de auto. 

Op een gegeven moment lag er de vraag of de auto ook kon rijden zonder de sleutels in het 

contactslot. Hermus was niet te lui, dus het werd meteen uitgeprobeerd. Ik heb nog nooit iemand zo 

snel zijn sleutels weer in het contactslot zien steken! 

 

o Theo v/Linde heeft regelmatig geholpen t.b.v. de jeugd. De jeugd heeft veel met hem afgelachen. 

Zoals die keer dat hij ons de weg naar Haghorst zou wijzen. De weg die Theo koos, was bij niemand 

bekend. Dat was niet zo verwonderlijk, want we kwamen midden in een wei tussen de koeien uit.  

 

o Tijdens de halve finale schooldammen op 15 mei 1982 in Schagen verloor Willem-Peter 

Berkelmans aan bord 3. 

 Hij zei dat het de schuld was van de begeleiding omdat hij aan bord 1 of 2 veel beter speelt. 

 

o Tijdens een simultaan van Ton Sijbrands in Oisterwijk zegt Rik Berkelmans:  

Ik speel anders dan gewoon want hij kent de gewone zetten zo goed.  

 

o Op 18 mei 1981 bestond D‟Amateurs uit 19 leden met een totale leeftijd van 592 jaar. Nu, ten 

tijde van het veertig jarig jubileum, heeft D‟Amateurs al 7 leden die langer lid zijn. De 22 leden 

zijn op dit heuglijke moment gemiddeld 23 jaar en 10 maanden lid van onze vriendenclub. De 

gemiddelde leeftijd is in die bijna 29 jaar gestegen van ruim 31 jaar naar ruim 57 jaar.  

 
o Met de jeugd werd altijd vroeg vertrokken als er in Vught gedamd moest worden voor de 

bondscompetitie. Nee, niet om ruim op tijd aanwezig te zijn. Maar wel omdat chauffeur Rob onze 
spelers wilde trakteren op een rondje ronddom “De dikke boom” achter Halder. 

 
o In het seizoen 1982-1983 gooiden de jeugdleden van D‟Amateurs hoge ogen tijdens het open 

kampioenschap van Rosmalen. In alle poules werd een lid van D‟Amateurs poulewinnaar, zodat de 
finalepoule meer op een intern onderonsje leek. Jammer genoeg kon de postbode in het seizoen 
erop ons adres niet meer vinden. Er werd geen uitnodiging ontvangen en de behaalde titels konden 
daardoor niet worden verdedigd. 
 

o Op 23 november 1983 stuurde Jan Vermeulen namens D‟Amateurs een opmerkelijke uitnodiging 
naar een ex-wereldkampioen. Hij nodigde niet Ton Sijbrands uit voor een simultaanwedstrijd, maar 
(zijn broer?) Tom Sijbrands. 
Mogelijk was de simultaangever  zo onder de indruk van zijn onbekendheid dat hij daardoor twee 
partijen verloor. Of zou het komen door het aangeboden etentje? 
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o Bericht van één van onze leden: Na 40 jaar geboren en getogen in het mooie Renkum was het 

besluit genomen in familie van Amerongen om naar het zuiden te verhuizen. Zelf ben ik zeker 25 

jaar lid geweest van een gezelligheidsdamvereniging, Verenigde Renkumse Dammers. Nadat we 

verhuisd zijn naar Den Bosch ben ik op zoek gegaan naar een vergelijkbare gezellige 

damvereniging in het Zuiden. Ik ben bij verschillende verenigingen op bezoek geweest op te 

bezien welke vereniging mij het meeste aansprak. Zo kwam ik bij de D'Amateurs terecht en wilde 

na nog een extra toets lid worden. Maar dat ging zo maar niet. Nu werden de rollen opgedraaid. 

Om lid te kunnen worden bij D'Amateurs moest de ballotagecommissie eerst groen licht geven. Ik 

werd keurig door de voorzitter Ad Rovers ingelicht. Ballotagecommissie? , ja : D'Amateurs is niet 

zo maar een vereniging. Het is een vriendenclub waar geen stoorzenders in horen. Na een extra 

vergadering kreeg ik het bericht dat er gewikt en gewogen was en dat er groen licht was. Vanaf 

dat moment was ik officieel lid van de vriendenclub. Toen ik te horen kreeg van die 

ballotagecommissie was mijn eerste reactie: wat een vreemde snuiters die Brabanders!!!!!!  

Maar tot de dag van vandaag heb ik er geen seconde spijt van gehad 

om mij aan te sluiten bij die Brabanders.  

 
o Jan v/d Westelaken speelde een partij tegen Cor v/d Westelaken. Hij 

stond goed en het kwam hem goed uit dat de partij werd afgebroken. De 
hele week werkte hij alle varianten door om ervoor te zorgen dat hij de 
partij kon winnen. Alle varianten op één na. Die zet van Cor schatte hij zo 
slecht in dat hij die niet verder had uitgewerkt. Wat schetste zijn 
verbazing: Cor deed de week erna de zet die hij niet had uitgewerkt. Zou 
Jan toch nog iets over het hoofd hebben gezien? Jan spoedde zich met 
zijn aantekeningen naar het toilet, maar kwam er niet uit. Bij terugkomst 
zat Cor al te lachen. “Jan, ik stond helemaal verloren” zei Cor waarna hij 
de partij opgaf. 
 

o Hermus Verhoeven was bij kastelein Henny Immens kind aan huis. Zelfs 
de hond van Henny mocht Hermus graag. Op een avond, na het 
dammen liep die hond dus gezellig met Hermus mee naar huis. Wat nu 
te doen? De oplossing was simpel. Hermus belde een taxi om de hond 
terug naar huis te brengen. 
 

o We weten allemaal dat Jannes v/d Wal zich versliep in de trein. Minder bekend is dat wij zelf ook een 
talent in ons midden hebben. Hij versliep zich niet, maar dacht dat de wedstrijd om 14:00 uur begon 
in plaats van om 13:00 uur. Tijdens het opeten van de soep werd hij gebeld en haastte zich naar het 
wedstrijdlokaal. Erg onder de indruk maakte hij een fout in de opening en verloor in de kortste partij 
van het toernooi. We hebben het over de halve finale van het Nederlands kampioenschap voor 
aspiranten. De wedstrijden werden in 1987 in Wamel gespeeld. 
Het betreft onze sterspeler Antoine van Zandvoort. 
 

o We kwamen er tijdens de viering van ons 10-jarig bestaan achter dat we bijna een nieuwe voorzitter 

hadden, zonder dat we daar zelf erg in hadden. Nadat het bij de aspirant voorzittersvrouw duidelijk 

was geworden hoe groot de kansen op dat voorzitterschap waren, hebben we even later van Paul 

Minkels weer afscheid moeten nemen. 
 

o Willem v/d Oetelaar vroeg in de jaarvergadering van 

1988 om een regeling waarbij mensen boven de 60 jaar 

na drie uur spelen remise mochten aanbieden. 

Uiteindelijk bleek dat er drie leden waren die korter 

wilden dammen. Afgesproken werd dat die leden na drie 

uur hun partij mochten afbreken. Er hebben D‟Amateurs 

nooit berichten bereikt dat Willem vanwege deze 

regeling op een vroeger tijdstip thuis is gekomen. 
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Dankwoord 
 
Wat als een rode draad door onze geschiedenis loopt is de saamhorigheid van de leden. In de 80-er 
jaren hebben we een uitstapje gemaakt, waarin de goede resultaten erg belangrijk werden, maar er 
tegelijkertijd ook nog aan de sfeer werd gedacht. We zien nu weer een verschuiving naar het sociale 
gebeuren. Zaken zoals het Kerstdamtoernooi worden als erg belangrijk gezien. De opa‟s gaan ieder jaar 
een keer met elkaar op vakantie. We trachten zo weinig mogelijk gebruik te maken van onnodige 
regelgeving. En toch kijken we met een schuin oog nog steeds naar de resultaten die er ook mogen zijn. 
Een grotere basis voor de naderende viering van ons vijftig jarig bestaan zullen we nimmer kunnen 
krijgen. Een dankwoord aan alle leden met partners is daarom in dit naslagwerk zeer op zijn plaats. 
 
Zoals een ieder zal begrijpen is het onmogelijk om een volledig naslagwerk te maken. Niet alles uit het 
verleden is bewaard gebleven. Ook zijn er keuzes gemaakt tussen het volledig opnemen van zaken en 
de belangen die de lezers erbij hebben. Ik heb daarbij gekozen om aan de weergave van onderlinge 
uitslagen een grotere prioriteit toe te kennen dan aan de weergave van totaalstanden. Die laatste zijn 
immers al opgenomen in de diverse jaarverslagen die op de website www.damateurs.nl toegankelijk zijn. 
Nadeel is dat het met alleen dit naslagwerk in de hand moeilijker is na te gaan wie op welke plaats is 
geëindigd in een competitie. Voordeel is dat veel onderlinge uitslagen direct zichtbaar zijn. 
Getracht is een mix te presenteren waarin leden en ex-leden van D‟Amateurs veel feitelijke gegevens 
kunnen vinden. Maar tegelijkertijd is het doel om een naslagwerk te verstrekken wat voor een breder 
publiek ook de moeite waard is om eens door te lezen. Daarvoor waren uiteraard veel gegevens nodig. 
Aan de heren Peter Arts en Jo Peeters van de Provinciale Noord-Brabantse Dam Bond ben ik veel dank 
verschuldigd. Beiden hebben veel informatie aangeleverd, waardoor het voor mij mogelijk werd om alle 
formele uitslagen van de diverse teams van D‟Amateurs uit de provinciale competitie op te nemen. 
De historische betekenis wordt daarmee voor D‟Amateurs sterk vergroot. 
Vermeldenswaardig is de extra moeite die Peter Arts zich heeft getroost om de uitslagen om te zetten 
naar een lay-out die zonder verdere bewerkingen was op te nemen. Hulde! 
 
De burgemeester van Sint-Michielsgestel, de heer mr. J.C.M. Pommer, bedank ik voor zijn voorwoord. 
Een dergelijk meeleven vanuit de vertegenwoordiging van de Gestelse gemeenschap geeft toch weer net 
dat extra stukje glans dat bij een jubileum welkom is. 
 
Een persoon die niet vergeten mag worden is Jop van Gerven. 
Jop heeft niet alleen gezorgd voor het ontwerp van het voorblad van dit 
naslagwerk. Ook heeft hij het nieuwe logo van damclub D‟Amateurs 
geheel belangeloos ontworpen. Daarmee kan D‟Amateurs zich op geheel 
eigentijdse wijze weer profileren in al zijn contacten. 
 
Uiteraard zijn er veel mensen die op de achtergrond een bijdrage hebben geleverd aan de 
totstandkoming van dit naslagwerk. Denk aan de anekdotes, aan de aangeleverde partijfragmenten, en 
niet te vergeten aan alle leden die historie hebben geschreven. Zonder hen zou er niets zijn te 
vermelden. Het is ondoenlijk om alle mensen in het zonnetje te zetten. Daarom wil ik er drie vernoemen 
en volstaan met de woorden dat ik daarmee ook mijn dank betuig aan alle overige betrokkenen. 
De eerste is Antoine van Zandvoort die al jaren op de achtergrond actief is. Hij zit niet in het bestuur van 
D‟Amateurs. Toch heeft hij al vele jaren extra inspanningen gedaan die het functioneren van de zittende 
bestuursleden vereenvoudigt. De andere persoon is, hoe kan het ook anders, onze voorzitter Ad Rovers. 
Al ruim 23 jaar geeft hij sturing aan onze vriendenclub. D‟Amateurs heeft in zijn periode als voorzitter ups 

en downs gekend, zoals dat bij elke club het geval zal zijn. Maar wij verheugen ons 
op een situatie waar veel damclubs jaloers op zijn. De vriendenband is altijd in 
stand gebleven, terwijl de resultaten in die jaren sterk zijn verbeterd. 
De derde persoon is Barend van Amerongen die mij heeft geholpen om de kwaliteit 
van dit naslagwerk op een hoger plan te tillen. 
Tot slot bedank ik de sponsors voor hun bijdrage aan dit naslagwerk. 
 

Alle betrokkenen: BEDANKT! 
 

 
 

 
  

De auteur, Wim van Kasteren 
 Mozartstraat 92 
 5481 LD  Schijndel 
 Secretaris damclub D‟Amateurs 

http://www.damateurs.nl/
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Bijlage 1   Overzicht bestuursleden D’Amateurs 
 

 

Huidig bestuur 

Voorzitter  Ad Rovers 

Penningmeester  Lambert van Vught 

Secretaris  Wim van Kasteren 

Lid   Hans van Eijndhoven (tevens wedstrijdleider) 

Lid   Jan v/d Westelaken 

 

Voorzitters D'Amateurs 

van 08-01-1970 tot 10-08-1978 Hermus Verhoeven 

van 10-08-1978 tot 10-06-1986 Giel v/d Oetelaar 

van 10-06-1986 tot heden  Ad Rovers 

 

Penningmeesters D'Amateurs 

van 08-01-1970 tot 30-05-1974 Tiny v/d Oetelaar 

van 30-05-1974 tot 10-06-1986 Thijs Reurings 

van 10-06-1986 tot 27-07-1987 Jan Vermeulen 

van 27-07-1987 tot 23-08-2007 Jan v/d Westelaken 

van 23-08-2007 tot heden  Lambert van Vught 

 

Secretarissen D'Amateurs 

van 08-01-1970 tot 17-06-1971 Gerrit Venrooy 

van 17-06-1971 tot 30-05-1974 Ad Rovers 

van 30-05-1974 tot 01-05-1983 Tiny v/d Oetelaar 

van 01-05-1983 tot 10-06-1986 Jan Vermeulen 

van 10-06-1986 tot heden  Wim van Kasteren 

 

Overige bestuursleden D'Amateurs 

van 10-06-1986 tot 27-07-1987 Jan v/d Westelaken 

van 10-06-1986 tot 25-02-1987 Mari van Zandvoort 

van 09-06-1987 tot heden  Hans van Eijndhoven 

van 27-07-1987 tot 15-06-1989 Jan Vermeulen 

van 15-06-1989 tot 24-08-1995 Rob Pijnenburg 

van 24-08-1995 tot 23-08-2007 Lambert van Vught 

van 23-08-2007 tot heden  Jan v/d Westelaken 

 

Commissaris D'Amateurs 

van 17-06-1971 tot 01-10-1973 Jos van Pinxten 

 

Wedstrijdleiders onderlinge competitie D’Amateurs 

van 17-06-1971 tot 10-07-1980 Tiny v/d Oetelaar 

van 10-07-1980 tot 10-06-1986 Ad Rovers 

van 10-06-1986 tot 23-05-1991 Albert v/d Dungen 

van 29-08-1991 tot heden  Hans van Eijndhoven 

 

 

Wedstrijdleiders bondscompetitie D’Amateurs 

Ad Rovers 

Cor v/d Westelaken 

Albert v/d Dungen 

Hans van Eijndhoven 

Ronald Mauriks 

Theo v/d Westelaken 

Barend van Amerongen 

Antoine van Zandvoort 

Alouis v/d Oetelaar 
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Jeugdleiders D'Amateurs 

van 04-11-1979 tot 30-06-1989 Wim van Kasteren 

van       1981 tot 30-06-1989 Jan Vermeulen 

van       1982 tot 30-06-1989 Rob Pijnenburg 

 

Arbiters D'Amateurs 

Rob Pijnenburg  vanaf 24-08-1985 

Wim van Kasteren vanaf 24-08-1985 

 

Ereleden D'Amateurs 

Henny Immens  vanaf 1980 

Tiny v/d Oetelaar vanaf 08-06-1984 

 

Materialenbeheerders D’Amateurs 

Albert v/d Dungen 

Wim van Kasteren 

Ad Boeren 

Barend van Amerongen 

Ad Rovers 

Theo v/d Westelaken 

 
Kasteleins en clublokalen 
Henny en Victoire Immens  Cafe‟Victoria  08 januari 1970 – augustus 1980 
Rien en Marijke van den Bosch  De Drie Zwaantjes september 1980 - mei 1988 
Hans en Lia van Pinxten  ‟t Stuupke  juni 1988 – augustus 1998 
Riet van Lieshout en Emile Gouverneur ‟t Krukske  september 1998 – september 2001 
Tom Fonken    ‟t Krukske  september 2001 - 12-september-2002 
Jan Mettler    ‟t Vertier  26 september 2002- heden 
 

De eerste damklokken geschonken aan D’Amateurs 

Henny Immens 

Tiny v/d Oetelaar 

Thijs Reurings 

Hermus Verhoeven 

één klok aangekocht door D'Amateurs - dit alles in 1971 

 

Mari v/d Oetelaar 

Gerrit Venrooy 

Cor v/d Westelaken 

Jan v/d Westelaken - dit alles in seizoen 1972 / 1973 
 
Elektronische damklokken bij aanvang seizoen 2004-2005 geschonken aan D’Amateurs 
Pierre de Werdt 
Willem-Peter Berkelmans 
Rob Pijnenburg (2stuks) 
Willie Berkelmans 
Ad Rovers 
Mari v/d Oetelaar 
Alouis v/d Oetelaar 
Vanuit de kas (4 stuks) 
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Bijlage 2   Overzicht kampioenen D’Amateurs 
 

Senioren 

 

 
Jaar Clubkampioenen Bekerkampioenen Sneldamkampioenen 

1970 Gerrit Venrooy ….. ….. 

1971 Cor v/d Westelaken Hermus Verhoeven  ….. 

1972 Ad Rovers Ad Rovers  ….. 

1973 Jan v/d Westelaken Ad Rovers  ….. 

1974 Jan v/d Westelaken Jan v/d Westelaken ….. 

1975 Ad Rovers  Hermus Verhoeven  ….. 

1976 Ad Rovers  Ad Rovers  ….. 

1977 Mari van Zandvoort Mari van Zandvoort ….. 

1978 Jan v/d Westelaken Hermus Verhoeven  ….. 

1979 Ad Rovers Ad Rovers ….. 

1980 Ad Rovers  Mari van Zandvoort ….. 

1981 Ad Rovers  Jo Hobbelen ….. 

1982 Ad Rovers  Jan v/d Westelaken ….. 

1983 Ad Rovers  Hermus Verhoeven  Ad Rovers  

1984 Mari van Zandvoort Thijs Reurings Mari van Zandvoort 

1985 Mari van Zandvoort Rob Pijnenburg Hermus Verhoeven  

1986 Lambert van Vught Ronald Mauriks Willem-Peter Berkelmans 

1987 Alouis v/d Oetelaar Albert v/d Dungen Mari v/d Oetelaar 

1988 Rob Pijnenburg Giel de Hommel ….. 

1989 Mari v/d Oetelaar Antoon Lammers ….. 

1990 Henk Schuurmans Antoine van Zandvoort ….. 

1991 Ad Rovers  Rob Pijnenburg ….. 

1992 Rob Pijnenburg Henk Schuurmans ….. 

1993 Ad Rovers  Rob Pijnenburg Antoine van Zandvoort 

1994 Pierre de Werdt Pierre de Werdt Pierre de Werdt 

1995 Pierre de Werdt Willem-Peter Berkelmans Ad Rovers  

1996 Ad Rovers  Ad Rovers Antoine van Zandvoort 

1997 Pierre de Werdt Barend van Amerongen Barend van Amerongen 

1998 Ad Rovers  Pierre de Werdt John Wilsens 

1999 John Wilsens Antoine van Zandvoort Pierre de Werdt 

2000 Rob Pijnenburg Pierre de Werdt Antoine van Zandvoort 

2001 Antoine van Zandvoort Rob Pijnenburg John Wilsens 

2002 John Wilsens Antoine van Zandvoort John Wilsens 

2003 Willem-Peter Berkelmans Antoine van Zandvoort Barend van Amerongen 

2004 John Wilsens Antoine van Zandvoort John Wilsens 

2005 Barend van Amerongen Peter van Rijsbergen Willem-Peter Berkelmans 

2006 Jos van der Wielen John Wilsens Antoine van Zandvoort 

2007 Willem-Peter Berkelmans Willem-Peter Berkelmans Antoine van Zandvoort 

2008 Jos van der Wielen Wim van Kasteren John Wilsens 

2009 Antoine van Zandvoort Mari v/d Oetelaar Jos van der Wielen 

2010 
  

John Wilsens 
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Jeugd 
 
 

 

 
 
 
Overige kampioenen 

 

 
  

Jaar Clubjeugdkampioen Sneldamjeugdkampioen 

1980 Lambert van Vught n.v.t. 
1981 Lambert van Vught n.v.t. 
1982 Gert-Jan Bijnen n.v.t. 
1983 Willem-Peter Berkelmans Rik Berkelmans 
1984 Willem-Peter Berkelmans 

 1985 Willem-Peter Berkelmans Ronnie Bal 
1986 Willem-Peter Berkelmans Willem-Peter Berkelmans 
1987 Carlo Kapteijns Antoine van Zandvoort 
1988 Carlo Kapteijns Willem-Peter Berkelmans 
1989 Antoine van Zandvoort n.v.t. 

Jaar senioren B Jaar Kerstdammen 
1973 Tiny v/d Oetelaar 1988 Albert v/d Dungen 
1975 Bart Schellekens 1989 Ad Rovers  
1976 Giel v/d Oetelaar 1990 Hermus Verhoeven  
1981 Giel de Hommel 1991 Henk Schuurmans 
1982 Jan v/d Westelaken 1992 onbekend 
1983 Wim van Kasteren 1993 Pierre de Werdt 
1986 Wim van Kasteren 1994 Hans van Eijndhoven 
1987 Hans van Eijndhoven 1995 Jan v/d Westelaken 
1988 Theo v/d Linde   
1990 Mari v/d Oetelaar Jaar senioren B sneldammen 
1994 Ad Boeren 1983 Wim van Kasteren 
1995 Antoine van Zandvoort   
1998 Rob Pijnenburg Jaar jeugd B 
1999 Mari v/d Oetelaar 1983 Ronnie Bal 
2000 Jan v/d Westelaken 1984 Roger van Groesen 
2001 Alouis v/d Oetelaar 1985 Rene Lammers 
2002 Alouis v/d Oetelaar 1986 Ronald Mauriks 
2003 Hans van Eijndhoven   
2004 Peter van Rijsbergen Jaar jeugd C 
2005 Wim van Kasteren 1983 Roger van Boxtel 
2006 Willem-Peter Berkelmans 1984 Rene Lammers 
2007 John Wilsens   
2008 Barend van Amerongen Jaar Grootste progressie 
  1984 Willie Berkelmans 
Jaar senioren C 1985 Giel de Hommel 
1986 Cor v/d Westelaken 1986 Willem-Peter Berkelmans 
1990 Theo v/d Linde 1987 Theo v/d Westelaken 
1994 Albert v/d Dungen 1988 Ad Boeren 
1995 Wim van Kasteren   
2006 Hans van Eijndhoven Jaar Herfstkampioen 
2007 Kees Sterken 1986 Rob Pijnenburg (A-poule) 
   Giel de Hommel (B-poule) 
Jaar senioren D  Cor v/d Westelaken (C-poule) 
1990 Jan v/d Westelaken   
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Bijlage 3   Overzicht leden D’Amateurs 
 
Naam Voornaam Lid vanaf Lid tot Bijzonderheden 
Amerongen van Barend 07-09-1995 nog lid  
Baltussen Gerard 11-06-1985 nog lid  
Berkelmans Willem-Peter 01-07-1981 nog lid  
Berkelmans Willie 20-02-1975 nog lid  
Boeren Ad 01-05-1983 nog lid  
Eijndhoven van Hans 01-11-1979 nog lid  
Kasteren van Wim 01-01-1976 nog lid  
Oetelaar v/d Alouis 01-08-1978 nog lid  
Oetelaar v/d Giel 01-10-1971 nog lid  
Oetelaar v/d Mari 01-01-1972 nog lid  
Pijnenburg Rob 01-07-1982 nog lid  
Rijsbergen van Peter 01-06-2003 nog lid  
Rovers Ad 01-06-1971 nog lid  
Sterken Kees 07-07-2005 nog lid  
Vught van Lambert 01-11-1979 nog lid  
Werdt de Pierre 18-09-1992 nog lid  
Westelaken v/d Jan 01-12-1970 nog lid  
Westelaken v/d Theo 01-08-2000 nog lid 4

e
 periode 

Wielen van der Jos 07-07-2005 nog lid  
Wilsens John 01-07-1997 nog lid  
Zandvoort van Antoine 01-07-1982 nog lid  
Zandvoort van Toon 15-07-2004 nog lid  
Dungen v/d Albert † 10-07-1980 15-08-1998 Overleden als lid 
Schellekens Bart † 08-01-1970 06-09-1978 Overleden als lid 
Vermeulen Jan † 04-10-1973 23-05-1991 Overleden als lid 
Westelaken v/d Cor † 01-11-1970 29-06-1993 Overleden als lid 
 
 

 
 

Bijlage 4   Overzicht exleden D’Amateurs 
Naam Voornaam Lid vanaf Lid tot Bijzonderheden 
Aarssen Dennis    
Bal Ronnie 01-11-1979 01-07-1988  
Berkelmans Rik  09-06-1987  
Bijnen Gert-Jan 01-11-1979   
Bosch v/d Jan-Willem    
Boven van Roger    
Boven van Ronnie    
Boxtel van Gerrie    
Boxtel van M. 08-01-1970 01-03-1970  
Boxtel van Roger  01-07-1988  
Boxtel van Tom    
Breugel van André  29-06-1986  
Denken van Marcel    
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Naam Voornaam Lid vanaf Lid tot Bijzonderheden 
Diesbergen Max    
Doremalen van Maarten    
Eijndhoven van Jolanda    
Ekart v/d Albert 01-08-1974  1

e
 periode 

Ekart v/d Albert 01-09-1975  2
e
 periode 

Ekart v/d Frank    
Ekart v/d Martien 06-01-1977 1979/1980  
Engeland van A. 01-05-1970 01-09-1970  
Erp van John  09-08-1984  
Groesen van Roger    
Hommel de Giel sept 1977 ?   
Houdijk Henny 06-01-1977   
Hout van Gijs 01-03-1976 1978 / 1979  
Hout van Willie   29-06-1986  
Immens Henny 08-01-1970 1996 1980 erelid 
Kapteijns Carlo   01-07-1988  
Kasteren van Carla 01-11-1979   
Kivits Wim 08-01-1970 01-04-1970 1

e
 periode 

Kivits Wim 01-07-1971 01-01-1973 2
e
 periode 

Kuipers Gerrie    
Kuringe van Tonnie 01-11-1979   
Lammers Antoon 01-02-1974 01-09-1976 1

e
 periode 

Lammers Antoon 09-08-1984 01-01-1992 2
e
 periode 

Lammers René    
Langenhuizen Paul    
Leest v/d Johnny  01-07-1991  
Ligt v/d P. jr 01-09-1973 01-10-1974  
Ligt v/d P. sr 01-09-1973 20-02-1975  
Linde v/d Hans    
Linde v/d Theo 1978/1979 2005/2006  
Loo v/d Harrie 01-11-1970 17-05-1990  
Loijens Wilbert 1986/1987 1986/1987  
Mauriks Christ     
Mauriks Ronald    
Meijer Auke    
Minkels Paul    
Moonen Jolanda 1982/1983 1982/1983  
Moonen Mariska 1982/1983 1982/1983  
Oetelaar v/d Tiny 08-01-1970 1996 08-06-1984 erelid 
Oetelaar v/d Tonnie 1979/1980   
Oetelaar v/d Willem 01-10-1971 30-06-1994  
Oever v/d Ronnie    
Otter den Annemieke 1982/1983 1982/1983  
Pinxten van Jos 08-01-1970 01-10-1973  
Reurings Thijs 08-01-1970 17-09-1989  
Rietveld Guido    
Sanders Rob    
Schuurmans Henk 01-09-1983 03-07-2008  
Smits Ronnie    
Souer Th. 01-09-1973 01-10-1973  
Ven v/d Bart    
Ven v/d Koen    
Venrooy Gerrit 08-01-1970 01-09-1976  
Verhoeven Hermus 08-01-1970 ?  
Vos P. 01-02-1970 01-03-1970  
Wal v/d Frans 08-01-1970 01-11-1970  
Wal v/d J. 01-03-1970 01-04-1970  
Westelaken v/d Theo 01-11-1971 01-09-1974 1

e
 periode 

Westelaken v/d Theo 1978/1979 09-06-1987 2
e
 periode 
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Naam Voornaam Lid vanaf Lid tot Bijzonderheden 
Westelaken v/d Theo 01-08-1990 01-07-1996 3

e
 periode 

Wordragen van Robert  29-06-1986  
Zandvoort van Mari 01-08-1978? 25-02-1987  
Zon van A.  01-02-1974  
     

Bijlage 5   Overzicht (ex)bondslidmaatschappen leden D’Amateurs 
 

NAAM GEB-DTM OVERLEDEN VAN TOT 

Ad Boeren 6-3-1940 
 

1-10-1983 heden 

Ad Rovers 2-5-1947 
 

1-7-1975 1-7-2005 

 
  

1-7-2008 heden 

Albert v/d Dungen † 23-10-1926  15-8-1998 1-10-1980 1-1-1999 

Albert v/d Ekart 23-9-1939 
 

1-7-1975 1-7-1976 

 
  

1-4-1977 1-7-1983 

Alouis v/d Oetelaar 4-1-1940 
 

1-7-1978 1-7-1987 

 
  

1-10-1987 1-10-1988 

 
  

1-7-1990 1-1-1996 

 
  

1-7-1996 1-7-2005 

 
  

14-07-2009 heden 

André van Breugel 13-9-1969 
 

1-7-1982 1-10-1986 

Antoine van Zandvoort 31-10-1973 
 

1-7-1982 1-7-1988 

 
  

1-7-1990 heden 

Antoon Lammers 26-1-1946 
 

1-7-1985 1-10-1987 

 
  

1-10-1989 1-7-1992 

Auke Meijer 23-9-1971 
 

1-7-1982 1-7-1983 

Barend van Amerongen 20-4-1952 
 

1-1-1996 1-7-2005 

 
  

1-7-2007 heden 

Bart Schellekens † 14-8-1939  6-9-1978 1-10-1975 1-7-1976 

 
 

  1-7-1977 1-10-1978 

Bart v/d Ven 15-1-1972 
 

1-7-1982 1-7-1985 

Carlo Kapteijns 30-11-1971 
 

1-7-1981 1-7-1988 

Christ Mauriks 16-6-1969 
 

1-7-1980 1-7-1982 

Cor v/d Westelaken † 16-10-1918 29-6-1993 1-7-1975 1-10-1978 

 
 

  1-7-1981 1-10-1984 

 
 

  1-7-1986 1-10-1988 

Frank v/d Ekart 29-4-1968 
 

1-7-1982 1-1-1985 

Gerard Baltussen 6-9-1963 
 

1-7-1987 1-7-1989 

 
  

1-7-1990 1-1-1996 

Ger van Boxtel 20-9-1968 
 

1-7-1983 1-7-1984 

Gerrit Venrooy  7-6-1938 
 

1-7-1975 1-7-1976 

Gert-Jan Bijnen 10-10-1966 
 

1-7-1980 1-10-1982 

Giel de Hommel † 6-6-1923  ? 1-10-1978 1-1-1987 

 
 

  1-10-1990 1-1-1996 

Giel v/d Oetelaar 23-11-1924 
 

1-7-1975 1-7-1988 

Guido Rietveld 26-4-1972 
 

1-4-1984 1-7-1987 

Hans v/d Linde 8-11-1973 
 

1-7-1985 1-7-1988 

Hans van Eijndhoven 15-3-1967 
 

1-7-1980 1-7-2005 

Henk Schuurmans 25-5-1946 
 

1-10-1983 1-7-2005 

Hermus Verhoeven † 8-5-1945  27-1-1991 1-7-1975 1-7-1985 

Jan v/d Westelaken 24-4-1938 
 

1-7-1975 1-7-2005 

 
  

1-7-2008 heden 

Jan Vermeulen † 31-8-1937  23-5-1991 1-7-1983 1-10-1987 

Jan-Willem v/d Bosch 24-12-1972 
 

1-7-1982 1-10-1986 
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John van Erp 25-4-1966 
 

1-7-1981 1-10-1984 

John v/d Leest 12-7-1973 
 

1-10-1985 1-7-1988 

John Wilsens 14-4-1955 
 

1-7-1997 heden 

Jos van der Wielen 12-6-1963 
 

14-07-2009 heden 

Kees Sterken 18-11-1953 
 

1-7-2006 heden 

Lambert van Vught 26-8-1965 
 

1-7-1980 1-7-1989 

 
  

1-10-1990 heden 

Maarten van Doremalen 14-1-1971 
 

1-7-1982 1-10-1983 

Mari v/d Oetelaar 16-3-1945 
 

1-7-1975 heden 

Mari van Zandvoort 22-3-1956 
 

1-7-1976 1-1-1987 

Max Diesbergen 12-12-1965 
 

1-7-1981 1-4-1982 

Peter van Rijsbergen 20-1-1954 
 

1-7-2003 heden 

Pierre de Werdt 23-3-1941 
 

1-7-1992 1-7-2005 

 
  

1-7-2008 heden 

René Lammers 17-8-1972 
 

1-10-1983 1-7-1988 

 
  

1-10-1992 1-10-1993 

Rik Berkelmans 02-9-1970 
 

1-7-1981 1-7-1987 

Rob Pijnenburg 19-11-1962 
 

1-7-1982 1-7-1987 

 
  

1-10-1987 1-7-1989 

 
  

1-10-1992 heden 

Robert van Wordragen 10-6-1970 
 

1-10-1983 1-7-1985 

Roger van Boxtel 4-10-1971 
 

1-7-1981 1-7-1988 

Roger van Groesen 23-3-1972 
 

1-7-1982 1-7-1985 

Ronald Mauriks 17-5-1968 
 

1-7-1982 1-7-1989 

 
  

1-7-1990 1-1-1996 

Ronnie Bal 10-1-1969 
 

1-7-1980 1-7-1988 

Ron Smits 27-9-1965 
 

1-7-1981 1-4-1982 

Ron v/d Oever 9-10-1965 
 

1-10-1981 1-7-1983 

Ron van Boven 16-6-1966 
 

1-7-1981 1-4-1982 

Theo v/d Linde 25-2-1932 
 

1-7-1981 1-10-1993 

Theo v/d Westelaken 11-9-1956 
 

1-10-1980 1-7-1987 

 
  

1-10-1990 1-7-1996 

 
  

1-1-2001 1-7-2009 

 
  

1-1-2010 heden 

Thijs Reurings † 31-8-1911 12-10-2000  1-7-1975 1-7-1976 

Tiny v/d Oetelaar 19-7-1945 
 

1-7-1975 1-7-1976 

 
  

1-7-1977 1-7-1983 

Ton van Kuringe 11-1-1967 
 

1-7-1980 1-7-1982 

Wilbert Loijens 7-7-1973 
 

1-7-1986 1-10-1987 

Willem v/d Oetelaar † 20-7-1920  ? 1-7-1976 1-10-1978 

 
 

  1-7-1981 1-7-1987 

 
 

  1-10-1988 1-10-1989 

Willem-Peter Berkelmans 12-7-1971 
 

1-7-1981 1-7-1989 

 
  

1-7-1990 1-7-1997 

 
  

1-10-2000 heden 

Willie Berkelmans 11-11-1940 
 

1-7-1976 1-10-1981 

 
  

1-10-1983 1-10-1986 

 
  

1-7-1988 1-7-1993 

Willie van Hout 26-9-1971 
 

1-7-1983 1-10-1986 

Wim van Kasteren 13-6-1955 
 

1-4-1977 1-7-2005 

 
  

21-10-2009 heden 

 


