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Jaarvergadering 2014 
De jaarvergadering van 26 juni 2014 verliep iets minder soepel dan verwacht. Er kwamen enkele nieuwe inzichten 
op de bestuursvoorstellen naar voren. Gevolg was dat niet alle voorstellen in een besluit werden omgezet. Met de 
toezeggingen van Barend en John om plaats te nemen in een commissie die het bestuur zal ondersteunen werd 
bereikt dat uitstel geen afstel zal zijn. 
 
 
Start seizoen 2014-2015 
Het seizoen is op 21 augustus begonnen met de onderlinge competitie. Willem-Peter schreef met een eenvoudige 
maar listig verborgen combinatie de eerste winstpartij van het seizoen op zijn naam. Kees was zijn slachtoffer. 
 
 
Externe wedstrijden 
D’Amateurs kwam uit in de nationale competitie 2

e
 klasse E en in de provinciale hoofdklasse en eerste klasse. 

 
Nationale competitie 
Veel werd er over gesproken. En uiteindelijk heeft D’Amateurs zich met haar partners opgegeven voor de 
landelijke competitie. De resultaten waren niet mis. Lange tijd leek het er zelfs op dat Damcombinatie D’Amateurs 
voor de hoofdprijs zou gaan. Maar door het verlies tegen De Kroonschijf en het gelijke spel tegen Heijmans 
Excelsior 2 zakte het team zelfs naar de derde plaats waardoor ook de nacompetitie verloren ging. Toch is de 
samenwerking met T.D.V. en R.D.S. als succesvol ervaren. Er is veel beter gepresteerd dan in eerste instantie was 
gedacht en de contacten met onze damvrienden zijn verstevigd. 
 

 
 

11   Willem-Peter Berkelmans    D’Amateurs    8    12    1087    977.9    3.38   

14   John Wilsens    D’Amateurs    8    12    1067    903.8    5.62   

19   Arno Bloks    D’Amateurs    9    12    1055    1016.4    2.44   

31   Leo van Vlerken    D’Amateurs    9    10    968    935.0    4.44   

38   Kees Sterken    D’Amateurs    8    9    940    851.9    8.75   

39   Piet Jonkers    D’Amateurs    8    9    810    731.7    8.75   

45   Antoine van Zandvoort    D’Amateurs    7    8    1092    1026.0    2.57   

47   Rob Pijnenburg    D’Amateurs    7    8    960    925.1    6.14   

56   Jos van der Wielen    D’Amateurs    7    7    1152    1043.3    3.29 

60   Martien van Erp    D’Amateurs    3    6    924    883.0    8.33   

70   Tom Vissers    D’Amateurs    8    6    999    940.9    6.00   

116   Lambert van Vught    D’Amateurs    1    2    859    --    10.00   

118   Theo van de Westelaken    D’Amateurs    2    2    811    1023.0    7.50   

138   Barend van Amerongen    D’Amateurs    1    1    1017    986.0    6.00   

145   Jo Frissen    D’Amateurs    1    1    877    781.0    8.00   

167   Peter van Rijsbergen    D’Amateurs    2    0    947    942.5    8.00   
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Hoofdklasse 
In de hoofdklasse ging het een beetje zoals verwacht. D’Amateurs was kanonnenvoer voor de drie sterke teams en 
slechts de wedstrijden tegen R.D.S. waren een realistische uitdaging. Op bordpunten eindigden we op de vierde 
plaats en werd R.D.S. de hekkensluiter. Wellicht was het mogelijk geweest om nog een wedstrijdpuntje extra te 
vergaren. Maar kijkende naar de gemiddelde rating van de tegenstanders mag worden geconcludeerd dat we het 
nog niet zo slecht hebben gedaan.  
 

 
 

11   John Wilsens    D’Amateurs    6    5    1067    1161.8    2.50   

16   Willem-Peter Berkelmans    D’Amateurs    5    4    1087    1124.6    3.00   

19   Antoine van Zandvoort    D’Amateurs    7    4    1092    1234.1    2.43   

21   Jos van der Wielen    D’Amateurs    5    3    1152    1258.0    1.40   

32   Rob Pijnenburg    D’Amateurs    5    2    960    1212.8    2.40   

35   Wim van Kasteren    D’Amateurs    2    1    930    1157.0    3.50   

40   Peter van Rijsbergen    D’Amateurs    1    0    947    1172.0    3.00   

42   Barend van Amerongen    D’Amateurs    1    0    1017    1128.0    4.00   

 
 
Eerste klasse 
De wedstrijden in de eerste klasse eindigden teleurstellend. Er werden slechts twee wedstrijden gewonnen en we 
eindigden als hekkensluiter. Na het kampioenschap van verleden jaar was dit een teleurstelling. 
 

 
 

11   Kees Sterken    D’Amateurs 2    8    8    940    869.6    2.25   

18   Lambert van Vught    D’Amateurs 2    9    7    859    1029.2    3.11   

24   Theo van de Westelaken    D’Amateurs 2    8    5    811    972.5    1.50   

27   Barend van Amerongen    D’Amateurs 2    7    4    1017    991.4    2.43   

30   Wim van Kasteren    D’Amateurs 2    2    3    930    902.5    3.50   

32   Mari van de Oetelaar    D’Amateurs 2    4    3    876    937.8    3.50   

35   Peter van Rijsbergen    D’Amateurs 2    2    2    947    933.5    2.00   

 
 
Brabantcup 2014-2015 
D’Amateurs heeft dit seizoen slechts met één team deelgenomen aan de Brabantcup. De vrijdagavond is voor 
onze spelers dermate belemmerend dat er niet meer in zat. Het opgetuigde team, bestaande uit Barend, Rob, 
Willem-Peter en Theo slaagden erin om de tweede ronde te bereiken. Ze wonnen van DOG en PSV 2. In de 
tweede ronde werd Barend vervangen door John. De tegenstand was er te groot. Toch werd een flinke prestatie 
bereikt tegen het team van Heijmans Excelsior. Tegen dat team werd verdiend gewonnen waarbij Willem-Peter 
met zijn remise tegen Frank Teer en Rob met zijn winst op Ties Slagter hoofdrollen vervulden. 
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Beste prestatie bondswedstrijden 
Hierbij is uitgegaan van het spelen van minimaal het gemiddeld aantal wedstrijden per clublid, het resultaat van die 
wedstrijden en de gemiddelde tegenstanderrating t.o.v. de eigen rating. Willem-Peter heeft dit jaar de beste 
prestatie geleverd. De Brabantcup is niet meegenomen in de berekening. Maar ook daar heeft hij beter 
gepresteerd dan zijn directe concurrenten( Willem-Peter 6-6, Rob 6-6, Theo 6-4, Barend 3-3 en John 3-1) 
 
 gespeeld  punten  F1  rating  TS-rating  F2  Resultaat  
hoofdklasse 5 4 0,8 1087  1124,6  1,035  0,828  
landelijk 8 12 1,5 1087  977,9 0,9  1,35  
Willem-Peter Berkelmans        1,149 
hoofdklasse 6 5  0,833 1067 1161,8 1,089  0,907  
landelijk 8 12  1,5  1067  903,8  0,847 1,271 
John Wilsens       1,115 
Eerste klasse 9 7 0,778 859 1029,2 1,198 0,932 
landelijk 1 2 2 859 --- (700) 0,815 1,63 
Lambert van Vught       1,002 
Eerste klasse 8 8 1,00  940 869,6  0,925  0,925  
landelijk 8 9 1,125 940 851,9  0,906  1,019  
 
 
Interne wedstrijden 
De grootste prestatie tijdens de interne wedstrijden werd door Antoine geleverd. Hij behaalde een kampioenschap 
en speelde in twee andere competities tot aan de laatste partij mee als kanshebber voor de titel. 
 
Onderlinge competitie: 
 
De onderlinge competitie is dit seizoen niet bijster spannend 
gebleken. Wel zijn er verrassende resultaten geboekt. Lous 
begon in september aan een overwinningsreeks die hem 
hoog op de ranglijst deed belanden. Begin december stond 
hij zelfs op de tweede plaats. Jammer genoeg kon hij dit na 
de winterstop niet vasthouden en eindigde hij uiteindelijk als 
negende. 
Jos schreef geschiedenis met de eerste geregistreerde 
zevenklapper uit de geschiedenis van D’Amateurs. 
Willem-Peter voerde vanaf het begin van de competitie de 
ranglijst aan. Naarmate de competitie vorderde leek hij 
onbedreigd kampioen te gaan worden. Op 19 maart vormde 
Barend het obstakel. Door zijn remise kon Willem-Peter het 
kampioenschap weer niet veilig stellen. De sterke inhaalrace 
van Antoine en het feit dat Willem-Peter punten ging morsen 
bracht toch nog een spannend slot van de competitie. In de laatste partij had Willem-Peter voldoende aan remise 
maar verzuimde in het middenspel om een grote ruil met vlakke stand in gang te zetten. Antoine voerde de druk op 
en kwam in gewonnen positie. Door een kleine onnauwkeurigheid en goed spel van Willem-Peter sleepte de 
laatste de remise weg voor de poorten van de hel. Zijn kampioenschap is er niet minder om. Proficiat!.  
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Rapid competitie: 
 
De Rapidcompetitie begon spannend en bleef dat tot aan de 
laatste partij. Vanaf het begin tot het eind maakten Antoine en 
Jos de dienst uit. Aanvankelijk kon Barend goed volgen. Maar 
tijdens de derde speelavond trof hij een goed voorbereide 
John die een eind aan zijn illusies maakte. John moest 
daarna bijna vanaf het speellokaal rechtstreeks afreizen naar 
Hilversum om nog op tijd te zijn voor zijn deelname aan de 
blindsimultaan van Ton Sijbrands. Barend morste nog enkele 
punten, maar zijn derde plaats kwam niet meer in gevaar. De 
laatste partij van de competitie werd gespeeld tussen Antoine 
en Jos. Jos moest winnen en deed verwoede pogingen om 
de druk voor Antoine op te voeren. Die wist behendig alle 
dreigingen te pareren waarna Jos in remise berustte. Antoine 
werd hiermee voor de derde keer op rij Rapidkampioen van 
D’Amateurs. Proficiat! 
 
 

 
 
 
Bekercompetitie 
 
Voor het eerst in jaren schopte Peter het 
verder dan de eerste ronde. Wellicht 
omdat er geen extra spelers moesten 
afvallen. Via Lous en Lambert speelde hij 
zich naar de halve finale waarin hij moest 
buigen voor Antoine. Jos schakelde Wim 
uit, maar struikelde in de tweede ronde 
tegen John. Blijkbaar is het moeten 
winnen van een partij toch nog een flink 
obstakel voor hooggeplaatste spelers. Rob 
schakelde Cor uit. Ook hij kwam niet 
verder dan de halve finale. Antoine en 
John stonden in de finale tegen elkaar. De 
eerste partij hielden ze elkaar in 
evenwicht. Tijdens de tweede avond liet 
John blijken dat hij geen zin had in een 
beslissing via sneldammen. Hij zette 
steeds meer druk op de stelling van 
Antoine die uiteindelijk moest buigen. John 
werd voor de derde keer bekerkampioen 
van D’Amateurs. Proficiat! 
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Jan van de Westelakentoernooi / Sneldamcompetitie 
 
Het Jan van de Westelakentoernooi is dit seizoen later op de 
dag begonnen. ’s-Morgens konden de spelers de tactiek nog 
doornemen met hun secondanten. Onduidelijk is hoeveel 
spelers daarvan gebruik hebben gemaakt. 
 
De basisspelers Leo en Piet van het combinatieteam 
besloten om deel te nemen aan dit toernooi in Kerstsfeer. 
Zij behaalden een 12

e
 en 14

e
 plaats. 

 
Kijkende naar de uitslagen kan slechts worden opgemerkt dat 
Jos verwoestend heeft uitgehaald. Met een voorsprong van 
maar liefst 11 punten op de nummer 2 heeft hij het 
sneldamkampioenschap van D’Amateurs binnengehaald. 
Proficiat met dit resultaat! 
 
John veroverde de tweede plaats vanwege zijn hoger aantal 
SB-punten. Willem-Peter eindigde op de derde plaats met 
evenveel wedstrijdpunten als John.   
 

 
 
 
 
Extra competitie 

Dit seizoen had onze voorzitter zijn zinnen gezet op het 
kampioenschap van de Extra competitie. Hij heeft ervaren dat 
alleen goed spelen niet voldoende is. Met vier overwinningen 
en een remise greep hij naast de hoofdprijs. 
 
De extra competitie is in het leven geroepen om alle dammers 
elke week de kans te geven om te kunnen dammen, ook als 
er een aantal mensen afwezig zijn vanwege 
bondsverplichtingen. Daarmee wordt niet alleen bereikt dat er 
meer dammers een kans hebben op de titel, maar ook dat de 
aanwezigheid mede bepalend is voor de uitslag. Aangezien 
Peter soms liever gaat wandelen dan dammen zal hij er een 
harde dobber aan hebben om dit kampioenschap in zijn rijtje 
met eervolle vermeldingen op te kunnen nemen. 
 
Ex-voorzitter Ad nam het kampioenschap over van collega-
opa Lous. Dat hij er voor heeft moeten strijden blijkt uit zijn 
aantal; verliespunten. Proficiat! 
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Simultaan door de clubkampioen 
 

Op donderdag 11 juni heeft Willem-Peter zijn kampioenssimultaan 
gegeven. Een happening waar we nog lang op kunnen terugkijken. Het 
werd een geslaagde poging op de langste simultaanavond bij D’Amateurs. 
Pas ruim na 01:00 uur ’s-nachts werd de laatste partij beslist. Die partij 
tegen Gerard leek op tempo remise te lopen, maar Willem-Peter wist 
feilloos de winstvariant te vinden. Gerard moest gedwongen dam halen en 
die werd meteen daarna met een combinatie door Willem-Peter 
afgenomen. 
 
Bijzonder prettig was de aanwezigheid van twee oud-spelers van 
D’Amateurs. Ronnie Bal en Rik Berkelmans vonden de activiteit een leuke 
aangelegenheid om de contacten met D’Amateurs weer eens aan te 
halen. Veel herinneringen zijn weer opgehaald. Dat beiden nog kunnen 
dammen hebben ze bewezen. Rik stond lange tijd goed en verloor 
uiteindelijk door een moment van concentratieverlies. Ronnie schopte het 
tot een remise. 
 
Ook de deelname van onze grootste supporter 
Ruud Houdijk dient niet onvermeld. Hij begon 
bij voorbaat aan een te grote uitdaging maar 
hield het langer vol dan menigeen voor 
mogelijk had gehouden.  
 
Willem-Peter behaalde vijf overwinningen, 
speelde 8 partijen remise en verloor vijf 
partijen. Daarmee hielden de partijen elkaar 
precies in evenwicht. 

 
 
 

 
partij tegenstander score Willem Peter tegenstanders 

 
score tegen 

Willem Peter 
Berkelmans 

1 Antoine van Zandvoort 0 3 
 

0 3 

2 Barend van Amerongen 1 1 
 

1 4 

3 Jos van der Wielen 0 3 
 

1 7 

4 Ad Rovers 0 3 
 

1 10 

5 John Wilsens 1 1 
 

2 11 

6 Peter van Rijsbergen 1 1 
 

3 12 

7 Cor Stehouwer 1 1 
 

4 13 

8 Ruud Houdijk 3 0 
 

7 13 

9 Toon van Zandvoort 3 0 
 

10 13 

10 Rik Berkelmans 3 0 
 

13 13 

11 Kees Sterken 0 3 
 

13 16 

12 Ronnie Bal 1 1 
 

14 17 

13 Theo van de Westelaken 1 1 
 

15 18 

14 Rob Pijnenburg 1 1 
 

16 19 

15 Mari v/d Oetelaar 3 0 
 

19 19 

16 Lambert van Vught 0 3 
 

19 22 

17 Wim van Kasteren 1 1 
 

20 23 

18 Gerard Baltussen 3 0 
 

23 23 
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Vertegenwoordiging van D’Amateurs door haar leden 
 
Nijmegen open 
 

Kees Sterken nam al deel aan de open 
kampioenschappen van Nijmegen voordat ons  
seizoen 2014-2015 formeel was gestart. 
 
Opvallend was zijn prestatie tegen Gert Bosker, 
die op papier veel sterker zou moeten spelen dan 
Kees. 
 
Dat de jeugd de toekomst is ondervond Kees in 
de achtste ronde, waarin hij verloor van het 
jeugdig talent Shiirevjamts Munkhbaatar. 
 
Kees behaalde 8 punten uit 10 partijen, waarmee 
hij van de 114 deelnemers op de 94e plaats 
eindigde. 

 
Terrasdammen in Genk 
Geen lokaal is voor Kees te ver. Naast Salou heeft ook ons buurland kennis kunnen maken met 'onze Kees'. In het 
winkelcentrum werd op 23 augustus in de looppaden gespeeld, zodat vele Belgen van de kunsten van ons 
damtalent hebben kunnen genieten. Kees won vier van de negen partijen en speelde een remise. Daarmee 
behaalde hij in een veld van 53 deelnemers de 28e plaats. 
 
Salou open 
Ook tijdens het Salou open was Kees weer van de partij. Met zes punten uit negen partijen bracht hij het niet tot 
een top 100 resultaat. Toch heeft hij er met zijn aanwezigheid voor gezorgd dat D’Amateurs zelfs in Spanje wordt 
vertegenwoordigd. 
 

117 
 

 Kees Sterken  
 
 1918  Pr  

    
9 

 
2 

 
2 

 
5 

 
6 

 
 1946.56   1918  

 

Anton Kosior (2167)  -  Kees Sterken (1918)  2 - 0 
 
Game  

Harry Graaskamp (2036)  -  Kees Sterken (1918)  2 - 0  Game 

Kees Sterken (1918)  -  Cees Plug (1840)  2 - 0   

Kees Sterken (1918)  -  Munkhzul Nasanbayar   1 - 1   

Kees Sterken (1918)  -  Wim Martin (2009)  0 - 2   

Ghislain Baligand   -  Kees Sterken (1918)  0 - 2  Game 

Leons Bersons (1999)  -  Kees Sterken (1918)  2 - 0  Game 

Kees Sterken (1918)  -  Kees Osté (1842)  1 - 1   

Matthijs Broek (1825)  -  Kees Sterken (1918)  2 - 0   

 
 
Blindsimultaan Ton Sijbrands 

 
Ton Sijbrands heeft na een marathonzitting van bijna 48 
uur het wereldrecord blinddammen veroverd. Met een 
score van 71,9 procent tegen 32 spelers zet Sijbrands 
een nieuwe grens die bijna onneembaar lijkt. Onze John 
speelde een uitstekende partij. Computeranalyses 
geven aan dat de stand de gehele partij ongeveer 
gelijkwaardig is geweest. Sijbrands ging dan ook 
meteen akkoord met het remiseaanbod van John. De 
partij duurde 47 uur en 40 minuten. 

  

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=1&kl=1&se=15&Nr=2420&Id=4520&sortbui=1&rattab=r84
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/applet.php?taal=1&kl=1&Id=4520&r=1&jr=15&wed=819485
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/applet.php?taal=1&kl=1&Id=4520&r=2&jr=15&wed=819520
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/applet.php?taal=1&kl=1&Id=4520&r=6&jr=15&wed=819831
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/applet.php?taal=1&kl=1&Id=4520&r=7&jr=15&wed=819921
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Thailand open 

 
 

 
 
 

 

 
 

Cor wilde ook internationaal, maar vond Spanje 
niet ver genoeg. Hij schitterde in Thailand 
 
Al in zijn eerste partij zorgde hij voor wereldnieuws 
vanwege de combinatie die hij met zwart uitvoerde 
tegen de Belgische MF P. Casaril. Met deze 
combinatie maakte Cor een eind aan de illusies 
van Casaril. Na 45-40 speelde Cor 24-30 en 13-19 
waarmee hij eigenlijk de partij op zijn naam had 
moeten schrijven. 
 
Cor kon het blijkbaar niet over zijn hart verkrijgen 
om de winst daadwerkelijk naar zich toe te trekken 
en liet de partij alsnog remise lopen. Cor eindigde 
op de 45

e
 plaats en veroverde een beker voor zijn 

klasse. Casaril eindigde als zevende maar zou bij 
winst op Cor zelfs derde zijn geworden. 
 
Onze tegenstanders in de nationale competitie 

zullen dan ook verbaasd opkijken indien ze bemerken dat Cor niet voorkomt op onze spelerslijst. 
 

Provinciaal bekerkampioenschap 
Antoine, John, Kees, Rob en Willem-Peter hebben deelgenomen aan het persoonlijk provinciaal 
bekerkampioenschap. Kees en Willem-Peter werden al in de eerste ronde uitgeschakeld. In de tweede ronde 
moest Rob afhaken. Pech was dat John en Antoine in de kwartfinale tegen elkaar moesten spelen. Het werd 
remise waardoor John naar de halve finale ging. Hij verloor van de latere kampioen Tom Swelsen. 
 
Provinciaal sneldamkampioenschap 
Op 28 maart namen een aantal leden van D’Amateurs deel aan het sneldamkampioenschap van Noord-Brabant. 
Voor Antoine, Willem-Peter en Kees waren er de derde, vijfde en achtste plaats in poule B. 
Theo en Cor legden beslag op de zevende en tiende plaats in poule C. 
 

Pl 
 

Naam 
 
Rating Cat. 

    
We 

 
Wi 

 
Re 

 
Ve 

 
Pu 

 
Wp 

 
SB 

12 
 

 Antoine van Zandvoort  
 

 1092  B  
    

9 
 

5 
 

1 
 

3 
 

11 
 

82 
 

86 

16 
 

 Willem-Peter Berkelmans  
 

 1087  B  
    

9 
 

4 
 

1 
 

4 
 

9 
 

97 
 

84 

21 
 

 Kees Sterken  
 

 940  B  
    

9 
 

3 
 

2 
 

4 
 

8 
 

78 
 

56 

25 
 

 Theo van de Westelaken  
 

 811  C  
    

9 
 

2 
 

4 
 

3 
 

8 
 

69 
 

49 

30 
 

 Cor Stehouwer  
  

 C  
    

9 
 

2 
 

2 
 

5 
 

6 
 

65 
 

32 

 

Pl Naam We Wi Re Ve Pu Wp SB 

45  Cor Stehouwer  9 2 3 4 7 80 54 

Patrick Casaril (7) - Cor Stehouwer 1-1 

Cor Stehouwer - Darya Vinokurova (22) 0-2 

Cor Stehouwer - Henk Kamminga (33) 1-1 

Viktor Stepanov (55) - Cor Stehouwer 0-2 

Hans Loots(30) - Cor Stehouwer 2-0 

Cor Stehouwer - Siripong Ruangpermpool (46) 2-0 

René den Haan (28) - Cor Stehouwer 1-1 

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=17&se=15&Nr=1140&Id=4404&sortbui=0&rattab=r83&rattabe=se015
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=17&se=15&Nr=1129&Id=4404&sortbui=0&rattab=r83&rattabe=se015
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=17&se=15&Nr=2420&Id=4404&sortbui=0&rattab=r83&rattabe=se015
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=17&se=15&Nr=1138&Id=4404&sortbui=0&rattab=r83&rattabe=se015
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/detailsper.php?taal=&kl=17&se=15&Nr=13313&Id=4404&sortbui=0&rattab=r83&rattabe=se015
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Bevrijdings Damtoernooi PSV-Dammen 
Op 13 september heeft Kees deelgenomen aan het septembertoernooi van P.S.V. Dammen. Hij boekte een derde 
plaats in de eerste klasse. Met zeven punten uit twaalf partijen wist hij geen hoge ogen te gooien. 
 
 
Rens Emmen Paaseierentoernooi 
Op 2 april hebben Antoine, John, Kees, Rob en Willem-Peter deelgenomen aan het Paastoernooi van Micone. 
 
 
Mutaties 
Na een langdurig lidmaatschap heeft Willie Berkelmans aan het eind van het seizoen afscheid genomen van 
D’Amateurs. Willie is ruim 40 jaar lid geweest. De eerste 18 daarvan speelde hij in de onderlinge competities. De 
laatste 22 jaar is hij slechts af en toe aan het dambord verschenen. Dat hij zo lang lid is gebleven is tekenend voor 
de kameraadschap onder de leden van D’Amateurs. De aan hem overhandigde oorkonde krijgt bij Willie een 
ereplaats aan de wand. 
 
 
Avondje tussendoor 
D'Amateurs heeft het avondje tussendoor in het teken van doelgerichtheid geplaatst. Op 29 januari 2015 togen de 
deelnemers naar Best waar onder begeleiding van De Bosjagers stevige resultaten zijn behaald. Gerard had de 
eer om maar liefst drie verschillende bogen te mogen hanteren. Gelijktijdig werd door de landelijke spelers voor de 
komende seizoenen een tactisch plan uitgewerkt. Dat beloofde wat voor de komende teamwedstrijden! Ook de 
aanhang werd bij deze voorbereiding betrokken. Het werd zoals vanouds een gezellig avondje waarop de 
onderlinge banden weer werden verstevigd. Uiteraard waren er ook winnaars. Sien won een ambachtelijke prijs die 
later door de aanwezigen werd verorberd. Sigrid en Rob vormden het koningspaar dat de medailles wegkaapten. 
 

 
 
 
Seizoenafsluiting 
Op zaterdag 6 juni heeft D’Amateurs met de partners een bezoek gebracht aan het Philips museum in Eindhoven. 
Alhoewel het adres bij de uitnodiging werd vermeld, dachten een aantal deelnemers dat ze hun voetbalschoenen 
moesten meenemen. Maar dat viel reuze mee. 
 

Gaat er al een lampje branden? 
 
Onder leiding van drie gidsen hebben de deelnemers een rondje door het 
museum gemaakt. Allereerst was er de geschiedenis van het familiebedrijf. Gids 
Henk, die de laatste groep dacht te kunnen leiden, moest flink op zijn woorden 
letten toen Theo een aantal voor hem nieuwe feiten aan de orde stelde. Duidelijk 
mag zijn dat Henk op technisch gebied de beste was, maar dat hij van Theo nog 
veel kon leren. Op een gegeven moment vroeg Theo of Henk hem lastig vond 

met al zijn vragen en opmerkingen. Henk vertelde dat hij graag een uitdaging aanging. Hij was dan ook zeer 
verbaasd dat er daarna geen vragen meer kwamen van Theo. Maar ja, als je iets mag is de lol er toch vanaf, of 
niet soms? 
 
Henk wist boeiend te vertellen en wond de gloeidraden letterlijk om zijn vingers. 
Hij gaf aan dat foto’s waren toegestaan, maar wel met bronvermelding. Dus als 
jullie een foto van een gloeidraad tegenkomen is dat met de vingers van Henk 
Hoogenkamp. 
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Nadat we onze basiskennis van de lichtstad weer hadden opgefrist was het tijd voor het ontspannen gedeelte. 
D’Amateurs reisde af naar Sint-Michielsgestel waar gastheer Rob zijn tuin weer had verbouwd om ons een 
gerieflijke plek te bieden. Evenals vorig jaar waren meester-kok Lambert en zijn koksmaatje Theo van de partij. 
 
Er werd druk gekletst, waarbij ook enkele van onze damvrienden van het nationale team aanwezig waren. Er was 
een oorkonde voor Willie vanwege zijn veertig jarig lidmaatschap. Weer een foutje van D’Amateurs! Als we pas bij 
vijftig jaar lidmaatschap een oorkonde zouden geven was Willie zeker nog tien jaar lid gebleven. Onze voorzitter 
reikte namens de KNDB spelden uit aan Mari en John vanwege hun veertig jarig lidmaatschap van de dambond. 
Met gevaar voor eigen leven maakte John de opmerking dat die eigenlijk opgespeld dienden te worden. De prijzen 
voor de geleverde prestaties werden uitgereikt. En de plannen werden gesmeed over de tactiek waarmee Willem-
Peter zou worden aangepakt tijdens zijn simultaan van een krap weekje later. 
 

                
 

    
 

Bijna onvoorstelbaar: 
handmatig de gloeilampen produceren en 
dan een order krijgen voor 50.000 stuks! 
Geen wonder dat Anton Philips zijn broer 
Gerard in drie talen moest uitleggen dat hij 
geen vergissing had gemaakt. 
 
 

Van de eerste gloeidraadlamp 
tot aan de moderne Led-lamp. 

 
 
De eerste Philips radio uit 1927 bestond 
nog uit drie losse gedeelten en staat in 
schril contrast met de medische 
apparatuur uit het nabije verleden. 
 
 

En wat te denken van 
de modern ingerichte huiskamer 

van enkele decennia geleden? 
 


