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Jaarvergadering 2004 
 
Tijdens de jaarvergadering op 15 juli worden de bloemen aan de kampioenen uitgereikt. 
Er worden afspraken gemaakt voor de definitieve aanschaf van elektronische klokken. 
Toon wordt formeel welkom geheten als nieuw lid van D’Amateurs. 
Wim en Lambert worden herkozen als bestuurslid. Er waren wederom geen tegenkandidaten. 
 
 
 
Start seizoen 2004 / 2005 
 
Het seizoen is op 24 augustus begonnen met onderlinge wedstrijden. 
Jan v/d Westelaken wist dit seizoen als eerste speler zijn partij in winst om te zetten. 
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. Feit is dat zowel Mari als Henk de eerste partij met dit speeltempo 
niet waren opgewassen tegen respectievelijk Willem Peter en Ad Boeren. Dat Ad geen problemen kende 
met de nieuwe tijdsindeling werd door iedereen als zeer verrassend ervaren. 
 
 
 
Oefenwedstrijd tegen VRD Renkum 
 

 
 
Eindelijk is het gelukt. 
D’Amateurs beleefde op 
31 augustus een 
heuglijke dag. 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. 
 

 Oefenwedstrijd 31-08-2004  

bord 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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Bondscompetitie 
 
Eerste klasse: 
 
   Team   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11    W   Pnt Bpnt 
    1     1  S&A/D.A.M. 1   •   4    5    4    7    5    5    8    8    6    6   10  -  18    58  
    2     2  H.S.D.V.   4    •   6    4    5    4    7    4    6    5    5   10  -  16    50  
    3     3  B.D.O. 1   3    2    •   6    7    5    3    6    8    6    7   10  -  14    53  
    4     4  De Schijf   4    4    2    •   5    5    3    5    7    4    7   10  -  13    46  
    5     7  S&A/D.A.M. 2   1    3    1    3    •   5    8    4    6    4    7   10  -  10    42  
    6     6  Angarde Informatica   3    4    3    3    3    •   5    4    6    5    5   10  -  10    41  
    7     5  De Schuivers   3    1    5    5    0    3    •   6    2    5    6   10  -  10    36  
    8     8  R.D.S.   0    4    2    3    4    4    2    •   2    4    5   10  -   6    30  
    9     9  DC Oisterwijk   0    2    0    1    2    2    6    6    •   4    3   10  -   5    26  
   10    11  D'Amateurs   2    3    2    4    4    3    3    4    4    •   3   10  -   4    32  
   11    10  B.D.O. 2   2    3    1    1    1    3    2    3    5    5    •  10  -   4    26  

 
 
Op het eerste gezicht heeft D’Amateurs mager gepresteerd. Toch is dat bedrog. 
Theo v/d Westelaken heeft dit seizoen met zijn team gemerkt dat je pas echt tegenstand krijgt als je in de 
eerste klasse speelt. De gemiddelde rating van de tegenstanders bedroeg 15 punten meer dan die van de 
hoofdklasse. 
Willem Peter was de meest gelukkige speler. Hij speelde slechts 2 wedstrijden. De gemiddelde rating van 
zijn tegenstanders bedroeg 1076. Jan met 1058 en Lambert met 1049 bleven niet veel achter. 
De klassering van de spelers was gemiddeld een 52

e
 plaats. Tegenover de 61

e
 plaats voor de spelers van 

het achttal is dit zeer verdienstelijk. D’Amateurs heeft het hoofd niet laten hangen en heeft vanwege de 
remise in de laatste ronde de onderste plaats nog kunnen verlaten. 
Theo, en je team, gefeliciteerd met dit resultaat!  
 
 
Hoofdklasse: 
 
   Team   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12    W   Pnt Bpnt 
    1     1  T.D.V.   •   8    9    6   10    8    9    9   14   10    9   14   11  -  18   106  
    2     2  DC Oisterwijk   8    •   8   11    8   14    7   12   15    9   13   12   11  -  17   117  
    3     5  P.S.V.-Dammen   7    8    •   8    6   11   11   13   14   13    9   12   11  -  16   112  
    4     3  D'Amateurs  10    5    8    •   9    8    9    7   11   10   15   10   11  -  16   102  
    5     4  Heijmans Excelsior 1   6    8   10    7    •   6   10    9   11    9   11   16   11  -  15   103  
    6     6  De Schuivers   8    2    5    8   10    •   7   10   13   13   14   13   11  -  14   103  
    7     7  S&A/D.A.M.   7    9    5    7    6    9    •   8   14   11   10   13   11  -  13    99  
    8     8  D.O.G.   7    4    3    9    7    6    8    •  13    8   11    9   11  -  10    85  
    9     9  Heijmans Excelsior 2   2    1    2    5    5    3    2    3    •   9   12   12   11  -   6    56  
   10    10  E.A.D.   6    7    3    6    7    3    5    8    7    •  13    8   11  -   4    73  
   11    11  DC Mensfort   7    3    7    1    5    2    6    5    4    3    •  12   11  -   2    55  
   12    12  R.D.S.   2    4    4    6    0    3    3    7    4    8    4    •  11  -   1    45  

 
Ook het achttal van Antoine heeft het 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 in het kader van het geweld van de grote verenigingen en 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. 
Een felicitatie voor Antoine en zijn team is daarom zeer op zijn plaats. 
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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 ook 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! 
 
 
 
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. 
 
Feit is dat de tegenstander handig gebruik wilde maken van de nieuwe regels als aanvulling op zijn 
positionele stand. Daarbij werden andere regels uit het wedstrijdreglement uit het oog verloren. 
Ook is het een feit dat D’Amateurs daarop heeft 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. 
Een situatie die D’Amateurs nooit meer hoopt mee te maken. 
 
Bijzonder vervelend is het daardoor, dat ondanks alle signalen, de algemene ledenvergadering van de 
PNDB heeft besloten om dit systeem te handhaven. 
Een aantal leden van D’Amateurs hebben dit als niet acceptabel beschouwd en hebben besloten om hun 
lidmaatschap van de PNDB / KNDB te beëindigen. 
De jaarvergadering zal moeten uitmaken of dit gevolgen heeft voor D’Amateurs en welke besluiten er 
eventueel genomen dienen te worden om de gevolgen te beperken. 
 
 
 
 
 

 Speler   W Pnt TSRt Bord 

8 W.P.  Berkelmans 10 16 959 4,9 

15 A. van Zandvoort 11 15 967 3 

22 A.  Rovers 11 14 969 4,5 

32 B. van Amerongen 9 11 901 6,9 

42 M. van de Oetelaar 9 10 895 7,9 

44 R.  Pijnenburg 7 9 949 5,9 

53 P. de Werdt 9 8 1073 2,4 

61 J.T.N.G.  Wilsens 7 7 958 1,7 

73 W.v.Kasteren 6 6 1046 4,5 

86 P. van Rijsbergen 7 5 1137 2,1 

145 T. van de Westelaken 1 1 606 8 

152 L. van Vught 1 0 1034 7 

61 gemiddeld  8,5 958  

 Speler   W Pnt TSRt Bord 

13 T. van de Westelaken 9 10 868 3,22 

23 A.  Boeren 10 8 969 3,3 

45 A. van Zandvoort 3 4 833 2,33 

50 W.P.  Berkelmans 2 3 1076 2,5 

52 W.v.Kasteren 3 3 983 1 

71 J.vd.Westelaken 5 2 1058 1 

78 B. van Amerongen 2 1 944 3 

85 L. van Vught 6 1 1049 2 

52 gemiddeld  4 973  
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Onderlinge competitie, het eerste gedeelte: 
 
De onderlinge competitie was weer moeilijk te volgen vanwege de veelvuldige afmeldingen. Hans werd 
danig op de proef gesteld. Blijkbaar hadden een aantal spelers niet in de gaten wat het voor een 
competitieleider betekent als er elke week bondswedstrijden zijn en er minimaal zes weken moeten worden 
ingelopen door een slimme planning. Feit is dat Hans een keer uit zijn slof schoot omdat door hem 
geplande wedstrijden niet werden gespeeld terwijl beide spelers beschikbaar waren.  

 
Jammer was het dat Henk al zo snel moest 
afhaken. De enkelen die van hem hadden 
gewonnen, vonden het sterk overdreven. 
Wie gaat er nou een nieuw bedrijf opzetten 
om van zijn verliespartijen af te komen? 
 
Voor veel dammers was het achteraf 
gezien mogelijk een gunstige ontwikkeling. 
Alleen doordat er elke week twee 
dammers vrij waren had Hans de 
mogelijkheid om het eerste gedeelte van 
de competitie volgens het gestelde 
tijdschema af te ronden. 
 
Barend heeft zich dit eerste gedeelte van 
de competitie niet sociaal opgesteld. 
Slechts drie remises stond hij toe. De 
tegenstanders waren gedesillusioneerd. 
Slechts Antoine en John konden nog 
enigszins volgen, zij het op een afstand 
van 8 punten. 
 
Veel socialer ging het er aan toe in de 
middenmoot. Het verschil tussen de 
nummer 4 en de nummer 8 bedroeg 
slechts 3 punten. 
Ook 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. Ook hiervan geven we Barend de schuld. Doordat de andere 
dammers hem wilden volgen, werd er bikkelhard gestreden om de punten. 
 
De eindstand was aanleiding voor een ex-kampioen om af te haken. Daarmee werd de opgave voor de 
overigen nog groter. Die hadden immers nog maar 7 wedstrijden om Barend te stoppen. 

Stand  Speler 
Aantal 

gespeeld 
Aantal 
punten 

SB 
punten 

1  Barend van Amerongen 17 45 931 

2  Antoine van Zandvoort 17 37 755 

3  John Wilsens 17 37 735 

4  Willem-Peter Berkelmans 17 32 605 

5  Pierre de Werdt 17 32 584 

6  Peter van Rijsbergen 17 30 533 

7  Ad Rovers 17 29 509 

8  Rob Pijnenburg 17 29 496 

9  Alouis v/d Oetelaar 17 27 462 

10  Wim van Kasteren 17 23 380 

11  Lambert van Vught 17 22 359 

12  Mari v/d Oetelaar 17 18 292 

13  Theo v/d Westelaken 17 18 249 

14  Hans van Eijndhoven 17 16 208 

15  Jan v/d Westelaken 17 13 262 

16  Ad Boeren 17 11 115 

17  Gerard Baltussen 17 4 25 

18  Toon van Zandvoort 17 3 39 
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Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep A: 
 
Barend had wederom geen medelijden. Hij gaf aan ernaar te streven dat hij geen nederlaag zou krijgen. 
Voor hem was dat doel nog belangrijker dan het behalen van de titel. Geloof je het zelf? 

 
 
 
Feit is dat Barend 
wederom slechts 
drie remises 
toestond. Het 
geluk bleef aan 
zijn zijde. Gelijk 
opgaande partijen 
kwamen tot winst 
en positioneel 
slechte standen 
resulteerden 
alsnog in remise.  
Eerlijk is eerlijk. 
Geluk kan worden 
afgedwongen.  
 
 

Barend heeft met overmacht zijn eerste clubkampioenschap van D’Amateurs behaald. Proficiat! 
 
De strijd om de overige podiumplaatsen bleek een farce. 
Of het aan de weersomstandigheden lag is niet zeker. Feit is dat alle wedstrijden op 23 juni erg snel 
eindigden in remise. Voor enkele spelers zelfs twee wedstrijden op één avond. 
John had het goed uitgerekend. Hij mag weer een beker gaan poetsen. 
En Pierre mag vermoedelijk weer een jaartje meerijden. 
 
 
Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep B: 
 
Wim startte met slechts één punt voorsprong op Lambert. Mari werd echter een grotere bedreiging. 

 
 
 
Hij gaf Wim in de 
onderlinge partij 
geen kans. Ook 
Lambert liet punten 
liggen. Wim werd 
door het trio Hans, 
Jan en Theo een 
handje geholpen. 
Die hielden Mari op 
afstand. Lambert 
had na de nederlaag 
tegen Wim de strijd 
opgegeven.  
 
 
 
 

Daardoor werd Wim in de voorlaatste ronde kampioen van de B-poule. Proficiat! 
 
Gerard zorgde in de slotfase nog voor een verrassing. Wim werd door hem kansloos verslagen. Proficiat!

D'Amateurs groep A 

Onderlinge competitie   

2e gedeelte 

competitie 

1e gedeelte 

competitie 

Eindstand 

competitie  

Stand  Speler 

Aantal 
gespeel

d 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

Totaal 
aantal 
punten 

Totaal 
aantal  

SB 
punten 

  1  Barend van Amerongen 7 15 108 45 931 60 1039 

  2  Antoine van Zandvoort 7 9 66 37 755 46 821 

  3  John Wilsens 7 8 42 37 735 45 777 

  4  Pierre de Werdt 7 13 100 32 584 45 684 

  5  Rob Pijnenburg 7 11 62 29 496 40 558 

  6  Peter van Rijsbergen 7 5 45 30 533 35 578 

  7  Ad Rovers 7 5 41 29 509 34 550 

  8  Alouis v/d Oetelaar 7 3 18 27 462 30 480 

D'Amateurs groep B 

Onderlinge competitie   

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  Wim van Kasteren 8 16 134 23 380 39 514 

  2  Mari v/d Oetelaar 8 18 171 18 292 36 463 

  3  Lambert van Vught 8 10 77 22 359 32 436 

  4  Jan v/d Westelaken 8 14 119 13 262 27 381 

  5  Hans van Eijndhoven 8 10 71 16 208 26 279 

  6  Theo v/d Westelaken 8 6 55 18 249 24 304 

  7  Ad Boeren 8 12 79 11 115 23 194 

  8  Gerard Baltussen 8 7 64 4 25 11 89 

9  Toon van Zandvoort 8 2 16 3 39 5 55 
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Bekercompetitie 
 

 
 
De afspraak dat een 
B-speler voldoende heeft 
aan remise is een gouden 
zet. 
 
 
De ex-kampioenen Pierre en 
Antoine behaalden hierdoor 
zelfs de tweede ronde niet. 
Een ronde later was voor de 
ex-kampioenen Barend en 
Rob hetzelfde lot beschoren. 
Zij kwamen niet in de halve 
finale. 
 
 
Nadat Peter overtuigend had 
gewonnen van Lambert, kon 
Henk niet achterblijven. 
Bijna het gehele seizoen 
had hij zich niet laten zien. 
Nog steeds is ongewis waar 
hij op training is geweest. 
Feit is dat Jan door hem 
werd weggespeeld. 
 
 

De finale tussen Peter en Henk werd een ware strijd. 
Voor Henk was het even slikken dat hij niet met zijn lievelingskleur mocht uitkomen. 
Hij wist zich hierover heen te zetten. Toch was het Peter die met aanvallend spel het voordeel naar zich toe 
wist te trekken. Dankzij een fout tempo van Peter wist Henk met een remise te ontsnappen. 
Een beslissingswedstrijd was een feit. 
Mogelijk lag het aan de eerdere ervaring van Peter. Die had immers bij het sneldammen al een 
beslissingswedstrijd achter de rug. Feit is dat hij geen fouten maakte. Positioneel kwam hij steeds sterker te 
staan. 
Er kwam een zeven om zeven op het bord waar Henk veel tijd aan besteedde. Toch mocht dit hem niet 
baten. Peter had voor de tweede keer voordeel behaald en deze keer liet hij de winst niet glippen. Daarmee 
werd hij verdiend bekerkampioen 2004-2005 van D’Amateurs. Proficiat! 
 
 
 

 Pierre 1 
 Lambert 3 

Lambert 0 

Peter 1-3 

Peter 
 

kampioen 
 

Proficiat! 

 Lambert 1 

    

 Alouis 1 
 Alouis 0 

 Antoine 1 

      

 Ad Boeren 1-0 
 Peter 1 

Peter 3 

 Peter 1-3 

    

 Mari 0 
 Barend 1 

 Barend 3 

        

 Henk 3 
 Henk 3 

Henk 3 

Henk 1-0 

 Toon 0 

    

 Ad Rovers 0 
 Theo 0 

 Theo 3 

      

 Jan 3 
 Jan 1 

Jan 0 

 Willem Peter 0 

    

 Wim 0 
 Rob 1 

 Rob 3 
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Kerstdamtoernooi / Sneldamcompetitie 
 
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. De 
deelnemers leken inmiddels gewend aan het snelle tempo. Alhoewel gestart werd met het bekende 
Brabants kwartiertje verliepen de wedstrijden zeer voorspoedig en werd de tijdplanning eenvoudig gehaald. 

 
Na drie ronden ging voorzitter Ad samen met 
Peter fier op kop.  
 
Peter plaatste echter een demarrage en kwam 
al in de vierde ronde alleen op kop. In de 
zesde ronde sloeg hij een gat van drie punten, 
maar wist dat niet vast te houden. Na ronde 8 
volgden John en Lambert op één punt en in 
de negende ronde nam John de koppositie 
over.. 
 
John vergrootte de afstand en kwam in de 
tiende ronde ook tot een voorsprong van drie 
punten. 
Antoine en Willem Peter waren zijn 
achtervolgers. 
 
Na ronde 13 had John een voorsprong 
opgebouwd van maar liefst 6 punten op 
Willem Peter. Antoine stond inmiddels op een 
achterstand van 8 punten. Peter was weer 
aan een opmars begonnen en klom van de 
vijfde naar de vierde plaats. 
 

Ronde 14 bleek voor John de ommekeer. Hij speelde remise. Dat lot was ook Willem Peter beschoren. 
Antoine en Peter maakten hiervan gebruik door naderbij te komen. 
Na John’s remise van ronde 15 en het verlies in ronde 16 werd de spanning te snijden. John stond nog 
steeds 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 en Willem Peter eindigden 
gezamenlijk op de eerste plaats. 
 
De beslissingswedstrijd voor het kampioenschap werd door Willem Peter gewonnen. 
Daarmee behaalde Willem Peter na een periode van 19 jaar voor de tweede maal het 
sneldamkampioenschap van D’Amateurs. Proficiat!   
 
Dat er in de onderste regionen ook 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. Ook Toon en 
Gerard boden veel meer tegenstand dan menigeen had durven vermoeden. 
 
 
 

Stand Speler 
Aantal 
gespeeld 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

  1  Peter van Rijsbergen 17 36 769 

  2  Willem Peter Berkelmans 17 36 700 

  3  John Wilsens 17 35 783 

  4  Antoine van Zandvoort 17 34 674 

  5  Rob Pijnenburg 17 29 698 

  6  Wim van Kasteren 17 29 562 

  7  Ad Rovers 17 28 544 

  8  Jan v/d Westelaken 17 26 563 

  9  Lambert van Vught 17 25 447 

10  Theo v/d Westelaken 17 24 554 

11  Ad Boeren 17 20 330 

12  Henk Schuurmans 17 19 359 

13  Hans van Eijndhoven 17 16 293 

14  Barend van Amerongen 17 14 380 

15  Alouis v/d Oetelaar 17 14 290 

16  Gerard Baltussen 17 14 198 

17  Toon van Zandvoort 17 13 246 

18  Jan Mettler 17 11 223 
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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. Dat hadden ze wel verdiend. 
Alle dammers hadden namelijk de taak gekregen om een prijs te regelen voor de groots opgezette bingo. 
Een aantal leden keken verontrust naar de vorm van de bingokaarten. Ze werden door Wim gerustgesteld 
met de opmerking dat hij voor iedereen voldoende kopieën had gemaakt. 
De bingo verliep wonder boven wonder zeer goed. Slechts één keer moesten de kaarten de uitkomst 
brengen. Tot slot gingen zelfs dammers naar huis met een prijs die ze een ander hadden laten winnen. Ook 
de chocola van Mari werd door velen genuttigd. Dat tekent weer de onderlinge kameraadschap, de pijler 
waaraan D’Amateurs haar successen te danken heeft. 
 
 
Simultaan - 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. 

 
Barend had zich goed voorbereid. Dat moest ook 
wel, want gezien de grote opkomst werd er op 
meerdere niveaus gedamd. De conditie van 
Barend werd zwaar op de proef gesteld en het 
was te merken dat de laatste loodjes echt zwaar 
waren. 
 
Het was bekerfinalist Henk Schuurmans, die de 
eerste punten op zijn naam mocht schrijven. Met 
een lokzet werd een combinatie van Barend 
afgestraft. En dat terwijl Henk stellig verklaarde 
dat hij slechts kwam om te oefenen voor de op 
16 juni te spelen beslissingswedstrijd om de 
beker. 
 
Bekerfinalist Peter had het beter bekeken. Hij 
haalde alles uit de kast om zich optimaal te 
kunnen voorbereiden op de komende 
beslissingswedstrijd. Een gambiet werd daarbij 
niet geschuwd. 
 
Alouis had niet te mopperen. In een schijnbaar 

verloren stand wist hij gebruik te maken van de gretigheid van Barend. Die kreeg, in plaats van alleen maar 
een doorbraak, meteen een dam cadeau, gevolgd door twee schijven. Alouis had dit magistraal uitgedacht. 
Hij bereikt door de forcing daarna een één om drie stand. En bij D’Amateurs lopen die meestal: remise! 
 
Zonder de beide sterke gastspelers zou Barend precies een score van 50% hebben behaald. Het was dus 
een goede zet van D’Amateurs om voor deze speciale gelegenheid de selectie uit te breiden. 

 
Dat Barend ook in een simultaan gevaarlijk kan zijn moest Hans 
ondervinden. In de stand hiernaast speelde Barend: 
25-20 14x34 
40x20 15x24 
35-30 24x35 
33-29 23x34 
39x30 35x24 
27-21 16x27 
32x5 
 
Hans moest opgeven, terwijl Barend opmerkte dat het eigenlijk niet 
zoveel voorstelde. 

Henk Schuurmans 2 0 

Barend 
 
 

van 
 
 

Amerongen 

1 

Kees Sterken 2 0 2 

Hans van Eijndhoven 0 2 3 

Jos v/d Wielen 2 0 4 

Peter van Rijsbergen 1 1 5 

Alouis v/d Oetelaar 1 1 6 

Ad Rovers 2 0 7 

Lambert van Vught 0 2 8 

Toon van Zandvoort 0 2 9 

Pierre de Werdt 1 1 10 

Antoine van Zandvoort 2 0 11 

John Wilsens 2 0 12 

Ad Boeren 1 1 13 

Theo v/d Westelaken 0 2 14 

Gerard Baltussen 0 2 15 

Wim van Kasteren 1 1 16 

Willem-Peter Berkelmans 2 0  17 

55,9% 19 15 44,1%  
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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. 
 
Jos en Kees,  welkom bij 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. 
 
 
 
Bedankje 
 
D’Amateurs bedankt Jan voor de wijze waarop D’Amateurs wordt ontvangen.  
We hebben een kastelein die zich nauw verbonden voelt met de vereniging en zelfs deelneemt aan het 
Kerstdamtoernooi. Een applausje waard. 
 
 
 
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. 
Uiteraard wel op een wijze die bij D’Amateurs past. Op vriendschappelijke wijze werden, zelfs vanuit 
concurrerende groepen, aan diverse leden technische en tactische tips verstrekt. Op dat moment kon 
niemand nog bevroeden welke grote prijzen daardoor misgelopen konden worden. 
 
Allereerst werd er getest op behendigheid en tactisch inzicht. 
Onze penningmeester liet zien dat hij niet alleen stenen kon leggen, maar er ook goed in was om stenen te 
verwijderen. Groot was zijn teleurstelling toen zijn bouwwerk instortte. Captain Mari zag in dat dit niets voor 
hem was. Hij zette de jokers in. Allereerst verpletterde Rita het onverslaanbaar geachte resultaat van de 
penningmeester. Toon kon niet achterblijven. Hij kreeg veel opmerkingen over beter geachte tactieken 
maar trok zich er niets van aan. Zijn gelijk werd bewezen doordat ook het resultaat van Rita nog eens sterk 
werd verbeterd. Ook Bernadette zette daarna nog een fantastisch resultaat neer. 
 
Bij het barakken werd een flinke discussie gevoerd. Daarbij ging het deze keer niet om de kleuren 
blauwachtig groen of groenachtig blauw. Wel werden de cijfers 3 en 5 ter discussie gesteld. Onderzocht 
wordt nog welke vandaal er met zijn nagels in geslaagd is om een gedeelte van die cijfers zodanig te 
verwijderen dat de verschillen zonder microscoop niet meer zichtbaar waren. Gelukkig is Hans zo slim 
geweest om na optelling van alle resultaten niet het resultaat van dit onderdeel apart te benoemen. 
 
Het darten ging iedereen goed af. Theo v/d Westelaken slaagde er zelfs bijna blindelings in om het 
bekende one hundred and eighty te gooien. Jammer genoeg wist hij dit tijdens de echte wedstrijd niet meer 
te herhalen. 
 
Aangezien organisator Hans zelfs voor perfect mooi weer had gezorgd, kon ook de survival doorgang 
vinden. Extra handicap hierbij was dat onderweg de hersenen op scherp moesten staan. Hans had als 
tweede opdracht een hersenbreker aan de rechtse zijde van het pad had geplaatst terwijl alle opdrachten 
links zouden hangen. Deze opdracht kostte Betsie het gehele beltegoed van haar mobiele telefoon. Ook 
was dit de oorzaak dat de groepen 4 en 5 samen verder optrokken. Onbekend is of Hans de door hun 
behaalde punten heeft verdeeld over beide groepen. Ook is nog niet bekend of de problemen werden 
veroorzaakt door het bevestigen van de opdracht aan de rechtse zijde, of aan de inhoud ervan. 
Protesten hierover worden nog steeds verwacht. 
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Ook een volgende opdracht was niet juist weergegeven. Hans gaf als antwoord Europees. Duidelijk is 
echter dat de oplossing gezocht moest worden in de nieuwste munt van EUR 333.333,00. 
Ook ontstond er een discussie over de onderweg aangetroffen damzet. Was het de bedoeling om de naam 
van de combinatie te noteren of om de zetten voor de winstvariant vast te leggen? Hoe dan ook, het was 
geen hielslag. Zie hiervoor S43 op onze websitepagina http://home.planet.nl/~damateurs/schijf. 
Vervolgens kwam de idioot overkomende opdracht om de lengte van de (zelfgemaakte?) brug te bepalen 
zonder enig middel. De groep die maar wat gokte en 50 meter opgaf werd als winnaar aangewezen. De 
brug zou namelijk slechts 4 centimeter langer zijn. Uiteraard wordt hiertegen protest aangetekend. De 
groep die het naburige tegelpad heeft gesloopt heeft met behulp van de tegels van 30 cm bepaald dat de 
brug minimaal een halve meter langer is. Het kadaster zal worden ingeschakeld om deze bewijsvoering te 
onderschrijven. 
Uiteindelijk zijn alle groepen erin geslaagd om na een nog nooit geëvenaarde survival het trainingskamp te 
bereiken. Ja, Hans heeft niets aan het toeval overgelaten. D’Amateurs is voor de komende externe 
wedstrijden optimaal voorbereid. Niet alleen het kogelstoten werd geoefend, ook met geweer en kruisboog 
kunnen onze dammer voortaan goed uit de voeten. En mocht het toch nog fout lopen dan kan versterking 
worden gevraagd bij het thuisfront. Ook die hebben dezelfde training ondergaan. 
Het koningsschieten werd daarna een ontspannen gebeurtenis waarvoor een uurtje werd uitgetrokken. Na 
discussies of bovenvliegende vogels ook meetelden, werd de speciaal hiervoor aangetrokken vogel danig 
mishandeld. Slechts enkele schutters misten het doel. Dat dit extra punten opleverde omdat daardoor wat 
veren omlaag vielen was weer een grote fout van Hans. Toch kan iedereen zich vinden in de uitverkiezing 
van onze nieuwe koning. Het zal niemand verbazen, dat na een training in het verre Curaçao, Willie 
benoemd kon worden als onze eerste koning Willie I.   
D’Amateurs liet zich niet kennen en vervolgden de reis op sportieve wijze naar ons clublokaal. Daar liet de 
door kastelein Jan neergezette barbecue zich goed smaken. Jan had het goed ingeschat: alvorens het 
vlees werd gegaard, werden de bijbehorende schotels geplunderd door de uitgehongerde menigte. 
Barend zal voorlopig niet meer om bitterballen vragen. 
Na de barbecue werd overgegaan tot de prijsuitreiking. De groep van Rob, Lambert, Sandra en Bernadette 
bleken de meeste punten te hebben gescoord. De prijs viel bij iedereen in goede aarde, zodat verdere 
protesten mogelijk worden voorkomen. Door het naar zich toe lokken van alle wespen zorgen de vier 
winnaars ervoor dat de overige leden van wespen worden gevrijwaard. En dat werd zeer gewaardeerd. 
 
Tot slot was er de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. 
Daarbij werd ook kastelein Jan nog even in het zonnetje gezet. 
Hij heeft het met zijn vriendelijke prijsstelling weer mogelijk gemaakt dat D’Amateurs een dergelijke 
happening heeft kunnen organiseren. 
 
Barend werd voor het eerst in zijn 10-jarig lidmaatschap kampioen van D’Amateurs. 
Onze voorzitter heeft hem duidelijk weten te maken dat de wijze waarop niet erg slim was. Die zal zeker 
consequenties hebben voor het komend seizoen. Barend heeft beterschap beloofd. 
 
John won maar liefst twee bekers. Toch leek hij er niet mee tevreden. Gesteld is dat hij eerst moet oefenen 
met poetsen op deze exemplaren, alvorens de grote bekers weer aan hem worden toevertrouwd. Zijn 
opmerking dat hij nu zelfs geen garage heeft, doet echter het ergste vermoeden. 
 
Willem Peter maakte indruk. Hij behaalde niet alleen met verve het beste resultaat in de bondscompetitie. 
Ook won hij de beslissingswedstrijd en werd weer sneldamkampioen. Ook liet hij zich van zijn goede kant 
zien. Onder het mom van: een goede buur is beter dan een verre vriend, werd Betsie verrast met een 
bloemetje. 
 
Voorzitter Ad stelde een moeilijke vraag aan Rita. Als je weet dat klok kijken al moeilijk is, dan vraag je toch 
niet hoeveel uren iemand achter zijn computer zit? 
 
Nadat de klok was rond geweest, vertrokken D’Amateurs na een welgeslaagde dag weer huiswaarts. 
 
 
Hans, bedankt voor je voortreffelijke organisatie! 
 

http://home.planet.nl/~damateurs/schijf

