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Jaarverslag D'Amateurs seizoen 2001 / 2002 
 
 
 
 
 
 
Start seizoen 2001 / 2002 
Het seizoen is op 16 augustus begonnen met de jaarvergadering. In deze vergadering 
werden nog diverse prijzen uitgereikt omdat de winnaars niet aanwezig waren tijdens het 
uitstapje. Om de prijsuitreiking van de komende Bekercompetitie nog even te kunnen 
uitstellen, werd besloten dat alsnog ook de overige leden zich mochten aanmelden voor 
deelname. Mede vanwege de avontuurlijke tocht naar Brussel, kreeg Wim de lachers op 
zijn hand. Ad moest hem zelfs de helpende hand bieden bij het voorlezen van het 
jaarverslag. 
De leden hadden veel moeite om uit de lange lijst met kandidaten de minst pijnlijke keuze 
te maken. Uiteindelijk werden Lambert en Wim herkozen als bestuurslid. 
Tijdens de rondvraag werd aandacht gevraagd voor het niet beïnvloeden van elkaars 
partijen. Daarmee is aangetoond dat de bedoelingen weer eens goed waren. Het 
krantenbericht dat na de laatste bondscompetitiewedstrijd verscheen kan daar niets op 
afdingen. 
 
 
 
 
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. 
De individuele uitslagen waren als volgt: 
 

Oefenwedstrijd 28-8-01  

D'Amateurs VRD Renkum  

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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Bondscompetitie 
D’Amateurs heeft onder de nieuwe coach Antoine een zwakke start gekend. Tegen BDO werd met 
maar liefst 13-7 verloren. Gelukkig werd daarna tegen DOG gelijkgespeeld. Er volgde een grote 15-6 
nederlaag tegen De Variant. In de vierde ronde kwam D’Amateurs weer 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. Gijs v/d Poorte wist hier in de laatste partij van Barend te 
winnen en daardoor een nederlaag voor HED 2 te voorkomen. Tevens zette hij zijn score in twee 
wedstrijden (HED 2 en HED 3 op 6 punten. Daarmee bleef hij teamsgenoot Boersma voor. Die kwam 
niet verder dan twee punten. 
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 deelneemt aan de competitie. 
Aansluitend werd in Eindhoven een moeizame winst behaald op PSV Dammen 2. Hier was het Barend 
die er in de laatste partij in slaagde om de winst veilig te stellen. 
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 drie punten op, maar was tevens 
oorzaak van een artikel in Het Brabants Dagblad. De kop Hoempapamuziek liet aan duidelijkheid 
niets te wensen over. Toch zal d’Amateurs moeten pogen om dergelijke artikelen in de toekomst te 
voorkomen. 
Al met al werd een verdienstelijke vijfde plaats behaald. Als de lijn wordt doorgezet ligt er voor het 
komend seizoen wellicht een vierde plaats in het verschiet. 
Antoine, en volgelingen, gefeliciteerd met dit resultaat en veel succes in het komende seizoen. 
 

Eindstand Hoofdklasse 

                            1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  We Pt  Bordpt 

----------------------------------------------------------------------- 

 1  1 DC Oisterwijk        ** 13 14 13 11 13 18 13 17 19   9-18 131- 53 

 2  2 De Schuivers          7 ** 13 13 12 10 15 15 12 14   9-14 111- 81 

 3  3 Heijmans Excelsior 2  5 10 ** 15 10 16 10 10 13 17   9-11 106- 85 

 4  5 De Variant            7  7  6 ** 15  8 14 11 15 16   9- 9  99- 87 

 5  6 D'Amateurs            8 12 10  6 **  7 14 13 10 12   9- 9  92- 98 

 6  4 B.D.O.                7 10  7 11 13 **  7 15  7 13   9- 9  90- 96 

 7  7 S&A/D.A.M.            3  6 10  5  8 16 **  8 13 15   9- 7  84-105    

 8  8 PSV Dammen 2          7  6 10 11 10  6 14 ** 13  9   9- 6  86-104    

 9  9 D.O.G.                5  9 10  6 10 13  7  7 ** 12   9- 5  79-109 

10 10 Heijmans Excelsior 3  4  8  5  7  9  7  6 12  9 **   9- 2  67-127 
 

 
De strijd om de felbegeerde prijs voor de beste prestatie in de bondscompetitie ging deze keer naar 
Barend. 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. 
Proficiat! 
 

Deelnemers aantal score bord gemiddelde 

    

B. van Amerongen (1051)  9 21 6,67 

R. Pijnenburg 9 15 4,89 

A. van Zandvoort (1087) 9 14 2,56 

A. Rovers (1087) 6 8 4,33 

J. Wilsens (1198) 8 8 2,88 

H. Schuurmans (1062) 8 7 2,00 

M. v/d Oetelaar (804) 5 5 7,80 

L. van Vught 4 4 6,75 

H. van Eijndhoven 1 3 8,00 

P. de Werdt (1071) 8 3 3,50 

T. v/d Westelaken 2 2 7,00 

A. Boeren 3 2 5,33 
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Onderlinge competitie, het eerste gedeelte: 
De competitie is weer erg spannend verlopen. 
In de eerste ronde kwam Gerard op kop door van de juist gehuldigde Alouis te winnen. Lang mocht dit 
niet duren, 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, die hij echter niet lang kon 
vasthouden. Lambert was zijn opvolger. Op dat moment stond Rob vier punten los. 
Pierre gaf alvast een voorproefje van de bondscompetitie en bracht het tot de onderste plaats op de 
ranglijst. Toch was dit vertekend, want hij was zo slim om nog maar twee wedstrijden gespeeld te 
hebben, terwijl Rob er al vijf op zijn naam had staan. Niettemin, Pierre keek op tegen een achterstand 
van maar liefst 12 punten. 
Na zes ronden stond Rob nog steeds fier bovenaan. John deelde de tweede plaats met Lambert op 
een achterstand van vier punten. Pierre had na drie wedstrijden al één punt weten te behalen. 
Lange tijd leek het goed te gaan met Rob. De stand was wat vertekend omdat Rob meer wedstrijden 
had gespeeld als zijn directe rivalen. Na het verliezen van zowel zijn negende als zijn tiende partij, 
gevolg 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, die inmiddels enkele succesvolle partijen achter de rug had, stond inmiddels op de vierde 
plaats. 
Rob deed wat hij kon en won zijn twaalfde wedstrijd. Pierre rukte verder op en wist zelfs Rob voorbij te 
streven na diens verlies in de dertiende ronde. 
Rob haakte goed aan en eindigde op 30 punten. Pierre had inmiddels 33 punten met nog één wedstrijd 
te gaan. Veel later bleek dat dit ook zijn totaal zou zijn. John wist de inhaalwedstrijd te winnen en 
eindigde op een goede uitgangspositie met een totaal van 31 punten. 
Vanwege het terugtreden van Willem Peter zou de A-poule maar uit 8 personen bestaan. 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. 
 

STAND SPELER 
Aantal 
gespeeld Aantal punten SB punten 

  1 Pierre de Werdt 16 33 646 

  2 John Wilsens 16 31 605 

  3 Rob Pijnenburg 16 30 610 

  4 Barend van Amerongen 16 28 539 

  5 Jan v/d Westelaken 16 26 499 

  6 Antoine van Zandvoort 16 26 488 

  7 Hans van Eijndhoven 16 25 442 

  8 Lambert van Vught 16 24 397 

  9 Henk Schuurmans 16 22 439 

10 Ad Rovers 16 21 421 

11 Willem-Peter Berkelmans 16 20 400 

12 Wim van Kasteren 16 18 349 

13 Alouis v/d Oetelaar 16 17 373 

14 Mari v/d Oetelaar 16 15 288 

15 Ad Boeren 16 14 266 

16 Theo v/d Westelaken 16 13 192 

17 Gerard Baltussen 16 4 65 
 
Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep A: 
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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. 
Toch bleef het spannend tot de laatste partij. 
Jammer genoeg voor Pierre, die moest winnen, werd de uitermate spannende partij 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 
hetgeen door Pierre dankbaar werd aanvaard. John behaalde daarmee in stijl het felbegeerde 
kampioenschap. Omdat dit voor hem zowel de eerste dubbel als het vijfde kampioenschap in vijf 
seizoenen (2x onderling en 3x sneldamkampioen) bij D'Amateurs betekende, zette hij daarmee de 
kroon op het seizoen. John, proficiat! 
Rob profiteerde van het onverwachte verlies van Antoine tegen Hans. Hij behaalde de derde plaats. 
 
 

D'Amateurs                groep A            
Onderlinge competitie                                 

2001-2002   
2e gedeelte competitie 

1e gedeelte 
competitie 

Eindstand competitie  

STAND SPELER 

Aantal 
gespeeld 

Aantal 
punten 

SB punten 
Aantal 
punten 

SB 
punten 

Totaal aantal 
punten 

Totaal aantal  
SB punten 

  1 John Wilsens 7 14 111 31 605 45 716 

  2 Pierre de Werdt 7 9 77 33 646 42 723 

  3 Rob Pijnenburg 7 9 67 30 610 39 677 

  4 Antoine van Zandvoort 7 12 102 26 488 38 590 

  5 Barend van Amerongen 7 8 55 28 539 36 594 

  6 Jan v/d Westelaken 7 7 69 26 499 33 568 

  7 Hans van Eijndhoven 7 6 61 25 442 31 503 

  8 Lambert van Vught 7 7 56 24 397 31 453 
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Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep B: 
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. Hij wist deze 
achterstand nog even te verkleinen vanwege het verlies van Alouis tegen Wim. Alouis sloeg echter 
genadeloos toe in de onderlinge wedstrijd. Hij versloeg Henk in een enerverende partij en stond weer 
vier punten voor. Daarmee haalde hij zijn revanche voor de verloren gegane bekerwedstrijd. 
Henk, die twee wedstrijden achter lag, moest vol aan de bak. Dit bleek een te zware taak. Na het 
verlies tegen Theo v/d Westelaken had hij de zaken niet meer in eigen hand. 
Alouis profiteerde handig en wist zijn laatste partij tegen Ad Rovers te winnen. Hij prolongeerde 
daarmee zijn kampioenschap van de B-poule. Alouis, proficiat! 
Henk en Mari besloten om hun partij niet meer in te halen. De stand zou er niet door worden 
beïnvloed. 
 
 

D'Amateurs             groep B            
Onderlinge competitie                                 

2001-2002   
2e gedeelte competitie 

1e gedeelte 
competitie 

Eindstand competitie  

STAND SPELER 

Aantal 
gespeeld 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

Totaal aantal 
punten 

Totaal aantal  
SB punten 

  1 Alouis v/d Oetelaar 7 16 107 17 373 33 480 

  2 Ad Rovers 7 9 56 21 421 30 477 

  3 Henk Schuurmans 6 7 35 22 439 29 474 

  4 Wim van Kasteren 7 11 107 18 349 29 456 

  5 Mari v/d Oetelaar 6 8 61 15 288 23 349 

  6 Theo v/d Westelaken 7 9 64 13 192 22 256 

  7 Ad Boeren 7 4 33 14 266 18 299 

  8 Gerard Baltussen 7 4 32 4 65 8 97 
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Bekercompetitie seizoen 2000 / 2001 
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. 
Wim wist deze keer Pierre in de eerste partij op remise te houden. Pierre maakte echter gebruik van 
zijn routine en bekerde verder vanwege zijn winst in de sneldampartij. 
Ad Boeren zorgde voor een grote verrassing door favoriet Ad Rovers uit het toernooi te knikkeren. Ook 
hij moest echter een ronde later zijn meerdere erkennen in Pierre. 
Henk wist knap te winnen van Alouis. De wedstrijd tegen Willem Peter kreeg hij cadeau. Mede 
daardoor kwam hij in routine tekort tegen Pierre, die het bracht tot de finale. 
John won nog van Jan, maar moest afhaken in de wedstrijd tegen Antoine. 
Antoine liet het tegen Pierre niet op sneldammen aankomen en speelde op magistrale wijze naar zijn 
kampioenschap. Antoine, proficiat! 
 

Bekerwedstrijden D'Amateurs seizoen 2001 / 2002 

Theo 0 
Antoine 2 

Antoine 2 

Antoine 2 

Antoine 
kampioen 

Antoine 2 

    

Barend 1-1-2 
Barend 0 

Mari         1-1-0 

      

Rob           1-0 
John 2 

John 0 

John           1-2 

    

Lambert       1-0 
Jan 0 

Jan             1-2 

        

Pierre          1-2 
Pierre 2 

Pierre 2 

Pierre 0 

Wim           1-0 

    

Ad Boeren      2 
Ad Boeren 0 

Ad Rovers      0 

      

Willem Peter 2 
Willem Peter  0 

Henk 0 

Willie             0 

    

Alouis 0 
Henk 2 

Henk             2 
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Kerstdamtoernooi / Sneldamcompetitie 
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 ongeschonden uit. Toch was dit niet voldoende voor de 
winst. 
John verloor weliswaar van Henk, maar stond ook slechts remise toe aan Barend, Hans en Antoine. 
Uiteindelijk bleek dit voor hem voldoende om het sneldamkampioenschap van D’Amateurs te 
prolongeren. John, proficiat met deze titel. 
Opvallend was de prestatie van Ad Boeren. Hij wist van favoriet Antoine te winnen. 
Theo v/d Linde bemerkte het verschil aan routine. Mede vanwege de klok eindigde hij als 
hekkensluiter. 
 
 

STAND SPELER 
Aantal 
gespeeld Aantal punten SB punten 

  1 John Wilsens 14 33 567 

  2 Barend van Amerongen 14 30 515 

  3 Antoine van Zandvoort 14 28 485 

  4 Pierre de Werdt 14 26 428 

  5 Ad Rovers 14 24 353 

  6 Jan v/d Westelaken 14 21 325 

  7 Theo v/d Westelaken 14 21 307 

  8 Henk Schuurmans 14 19 303 

  9 Alouis v/d Oetelaar 14 18 320 

10 Rob Pijnenburg 14 18 265 

11 Hans van Eijndhoven 14 17 242 

12 Wim van Kasteren 14 14 203 

13 Lambert van Vught 14 11 119 

14 Ad Boeren 14 10 195 

15 Theo v/d Linde 14 1 10 
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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. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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%. Gefeliciteerd met dit resultaat. 
 
Onderstaand een overzicht van de uitslag op volgorde van de behaalde punten. 
 

D'Amateurs simultaan seizoen 2001 / 2002  

     

Ad Boeren 0 2 

John Wilsens 

1 

Rob Pijnenburg 1 1 2 

Ad Rovers 2 0 3 

Antoine van Zandvoort 1 1 4 

Henk Schuurmans 1 1 5 

Gerard Baltussen 1 1 6 

Jan van de Westelaken 1 1 7 

Pierre de Werdt 2 0 8 

Alouis v/d Oetelaar 0 2 9 

Lambert van Vught 0 2 10 

Antoon van Zandvoort 0 2 11 

Wim van Kasteren 0 2 12 

37,5%   9 15 62,5%  
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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 te overtreffen zal zijn. 
In het ooievaarsdorp was men gewaarschuwd voor D’Amateurs met zijn vogelbezitters. Reeds 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. 
Rest ons om Truus te bedanken voor de buitengewoon goed bevallen dagtocht. 
Er viel slechts één minpuntje te noteren; een verslag maken is zo veel moeilijker. 
 
 
 
 
Bedankje 
D'Amateurs heeft aan 't Krukske een clubhuis waar het altijd terecht kan. 
Ook voor een muzikale opluistering wordt gezorgd. 
Er wordt tot in de late uurtjes gedamd, maar er wordt ook veel afgelachen. 
De verzorging is goed te noemen. 
Tom, via deze weg nog eens van harte bedankt voor je gastvrijheid. 
 
 
 
 
 
 
Schijndel 23 juli 2002 
Wim van Kasteren, secretaris D'Amateurs 


