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Jaarvergadering 2015 
De jaarvergadering van 18 juni 2015 verliep gladjes. Peter werd herbenoemd als voorzitter. Er waren geen 
tegenkandidaten. De eerste stappen werden gezet naar de totstandkoming van een globaal plan voor het 
naderende vijftigjarig jubileum van damclub D’Amateurs. 
 
 
Start seizoen 2015-2016 
Het seizoen is op 27 augustus begonnen met de onderlinge competitie. Mari schreef de eerste winstpartij van het 
seizoen op zijn naam. Toon was zijn tegenstander. Ronnie Bal was te gast als deelnemer aan onze 
bekercompetitie. 
 
 
Externe wedstrijden 
D’Amateurs kwam uit in de nationale competitie 2

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

 
 
Nationale competitie 
De verwachtingen waren na een succesvol eerste seizoen dit jaar weer hoog gespannen. Toch bleek dat het niet 
altijd van een leien dakje gaat. De eerste twee wedstrijden verliepen volgens plan. Er werd gewonnen tegen 
Heteren/WSDV CT en tegen Heijmans-Excelsior 2. Daarna leed het team in de vrieskou van De Huif een nipte 
nederlaag tegen CTD Arnhem 2. Positief puntje was dat Rob een greep deed naar de kop van het 
topscorersklassement. In de vierde ronde speelde D’Amateurs zich naar een tweede plaats in het klassement. Er 
werd met 13-7 gewonnen tegen Eureka. Ook de vijfde ronde tegen het sympathieke team van Limburg CT verliep 
met een ruime overwinning volledig naar wens. Ook de zesde ronde tegen RivierenDammers 2 werd een feestje. 
Na de vrije zevende ronde haalde D’Amateurs nog één keer stevig uittegen DV VBI Huissen 3. Eigenlijk had de 
KNDB de competitie toen moeten beëindigen. Met nederlagen tegen achtereenvolgens Denk en Zet Culemborg 2, 
Lent 2 en de kampioen EAD Asten eindigde ons team op een vierde plaats. Toch werd er nog een klein feestje 
gevierd. Rob had zich al die tijd staande gehouden als topscorer van de nationale competitie! Proficiat. 
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Hoofdklasse 
De hoofdklasse was door het grotere aantal deelnemers een stuk interessanter dan vorig seizoen. Naast de 
kanonnen van de sterkste teams waren er ook doelwitten.   
 

 
 

 
 
 
Eerste klasse 
In de eerste klasse kon D’Amateurs goed meekomen. Het gemis van Kees als vaste speler was groot. 
Met kunst- en vliegwerk en het soms veranderen van de speeldata is dit opgelost. 
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Brabantcup 2014-2015 
D’Amateurs heeft dit seizoen niet deelgenomen aan de Brabantcup. De vrijdagavond is voor onze spelers dermate 
belemmerend dat deelname onhaalbaar bleek.  
 
 
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. Het zal geen verrassing zijn dat onze 
nationale topscorer ook hier als winnaar uit de bus komt. Rob komt uit op een score van 1,25 en blijft daarmee 
Antoine en John voor.  

 
 
 
 
Interne wedstrijden 
De grootste prestatie tijdens de interne wedstrijden werd door Antoine geleverd. Hij behaalde twee 
kampioenschappen en speelde in de Rapid competitie een beslissingspartij. Ook de prestatie van Lous mag 
worden genoemd. Hij veroverde het bekerkampioenschap door gerenommeerde kanshebbers uit te schakelen. 
 
 
  

gespeeld punten F1 rating TS-rating F2 Resultaat 

hoofdklasse 6 4 0,67 960 1046,7 1,09 0,73

eerste klasse 1 2 2,00 960 841 0,88 1,75

landelijk 10 17 1,70 960 854,9 0,89 1,51

Rob Pijnenburg 1,25

hoofdklasse 9 10 1,11 1095 1059,7 0,97 1,08

landelijk 10 13 1,30 1095 1064,2 0,97 1,26

Antoine van Zandvoort 1,17

hoofdklasse 8 9 1,13 1075 1051,6 0,98 1,10

eerste klasse 1 2 2,00 1075 804 0,75 1,50

landelijk 10 12 1,20 1075 928,3 0,86 1,04

John Wilsens 1,09

hoofdklasse 1 2 2,00 874 893 1,02 2,04

eerste klasse 7 6 0,86 874 937 1,07 0,92

landelijk 2 2 1,00 874 674 0,77 0,77

Lambert van Vught 1,00
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Onderlinge competitie: 
De onderlinge competitie was voor het kampioenschap niet erg 
spannend. Barend ging lange tijd aan kop maar had enkele wedstrijden 
meer gespeeld dan zijn concurrenten. Antoine speelde zich schijnbaar 
probleemloos naar het kampioenschap. Zelfs de partij tegen Ad wist hij 
met een schijf minder naar winst om te zetten. Pas in de laatste ronde 
verloor Antoine van Willem-Peter die daarmee een gooi deed naar de 
tweede plaats. Maar Barend stelde die plaats veilig met een 
vernietigende combinatie in zijn partij tegen Wim. 
Ook de prestatie van Lambert mocht gezien worden. Hij versloeg 
sterke spelers zoals Ad, Jos en John, maar liet het een beetje liggen 
tegen wat mindere spelers. Anders had hij zich ongetwijfeld naar de top 
drie gespeeld. 
Kees speelde slechts twee partijen en moest daarna wegens 
gezondheidsredenen afhaken. 
Zijn beide 
remises 
(tegen Wim 
en Lambert) 
zijn voor deze 
tegenstanders 
reglementair 
uit de 
uitslagen 
verwijderd. 
 
 
 
 
 
 

 
Rapid competitie: 
De Rapidcompetitie begon saai, maar werd naargelang de 
competitie vorderde steeds spannender. Antoine leek onbedreigd 
op de titel af te stevenen. Maar hij won niet van Willem-Peter. Dat 
betekende de ommekeer van de competitie. Jos rook zijn kans en 
kwam langszij. In de laatste ronde moesten hij en Antoine uitmaken 
wie er kampioen zou worden. Jos won de partij waardoor er een 
beslissingspartij nodig was. Op 12 mei werd die gespeeld als 
onderdeel van een intern teamtoernooi. Jos zette de partij naar zijn 
hand en veroverde met deze winstpartij voor de eerste keer het 
Rapidkampioenschap van D’Amateurs. Proficiat! 
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Jan van de Westelakentoernooi / Sneldamcompetitie 
 
Voor het kampioenschap werd het een saai toernooi. Antoine was 
dit jaar aanwezig en dat hebben we gemerkt. Tot aan ronde 14 
leek hij geen tegenstand te ondervinden. Hij sloeg verpletterend 
toe en won de eerste dertien partijen. Cor dacht nog even een 
puntje tegen Antoine te halen, maar verzandde in een 
overmachtseindspel. Het was John die een eind maakte aan de 
overwinningsreeks van Antoine. Hun partij werd remise. 
Vervolgens won Antoine van Willem-Peter en Peter waarmee hij 
het kampioenschap veilig stelde. En toen was de koek op. Jos liet 
nog één keer zijn kunsten zien. Hij bezorgde Antoine in de laatste 
ronde diens enige nederlaag. 
Antoine veroverde voor de negende keer het 
sneldamkampioenschap van D’Amateurs. Proficiat! 
 
 
De strijd ging voornamelijk over de plaatsen 3 t/m 6. 
Na de twaalfde ronde bezette Barend de zesde plaats met een achterstand van vier punten op zijn voorganger. 
Maar daarna werkte hij zich stilletjes omhoog naar de derde plaats van het klassement.  
 
Opvallend was de prestatie van ons vroegere jeugdlid Rik Berkelmans. Hij toonde aan het dammen nog niet 
verleerd te zijn en behaalde overwinningen tegen onder andere Barend en Ad. Voor Rik betekende het een 
comfortabele zevende plaats. En we hebben nog geluk gehad omdat hij vooraf geen tijd heeft gevonden om te 
oefenen! 
 
Ook Martien van Erp deed het goed. Zijn grootste fout was dat hij dacht de kleuren van RDS te moeten 
verdedigen. Terwijl het toch echt een intern toernooi van D'Amateurs betreft! Zijn grootste prestatie was de 
overwinning op Willem-Peter. Martien eindigde op een nette tiende plaats. 
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Bekercompetitie 
 
Voor het eerst werd oud-lid Ronnie Bal 
voor de bekercompetitie uitgenodigd. 
Jammer genoeg bracht hij het niet verder 
dan de eerste ronde. 
 
Kees was jammer genoeg niet in staat om 
te spelen. Tegenstander Lous ging 
automatisch door naar de tweede ronde. 
Daarin maakte hij na een beslissingspartij 
een eind aan de aspiraties van Rob. In de 
halve finale moest Antoine het tegen Lous 
afleggen. Tot slot werd in de finale Barend 
verslagen. 
 
Voor Lous betekende dit het eerste 
bekerkampioenschap bij D’Amateurs. 
Proficiat! 
 
 
 
 
 
 
Extra competitie 
Gerard startte met een remise tegen Jos die daarna aangaf dat er 
voor Gerard zelfs winst had ingezeten. Toon zorgde in de 2

e
 ronde 

voor een verrassing door Lous te verslaan en de koppositie over te 
nemen. Maar Gerard ging er echt voor! Hij won van Lambert en 
speelde remise tegen Ad. Ook Cor gooide ondertussen hoge ogen. 
Tegen Lous werd de langste partij van de avond gespeeld, waarna 
beide spelers een poging deden om de analyse nog langer te laten 
duren. Bijna ontvingen ze de sleutels om De Huif af te sluiten. Cor 
won het onderlinge treffen van Gerard. Gerard kreeg aan de top 
gezelschap van Cor en Ad. In februari nam Ad de koppositie over 
van Gerard, maar verloor die plaats alweer in maart toen Cor won 
van Toon. Op 21 april kwam er een doorbraak. Lambert speelde 
twee partijen tegelijk en het leek alsof tegenstanders Theo en Cor 
daartegen niet waren opgewassen. Ad verloor wat ongelukkig van 
Lous en Gerard won van Wim. Met een zinderende slotronde werd 
de spanning weer opgevoerd. Barend won van Gerard en Cor 
verpletterde de stand van Mari. Daarvoor was een beslissingspartij 
nodig tussen Cor en Gerard. ! 
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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 2015-2016 formeel 
was gestart. 
 
 
Kees behaalde 8 punten uit 
10 partijen, waarmee hij van 
de 126 deelnemers op de 
102e plaats eindigde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Provinciaal sneldamkampioenschap 
Er werd volgens het Zwitsers systeem gespeeld.  Aan de hand van de rating werd bepaald wie in de poules A 
(rating hoger dan 1100), poule B (rating tussen 900 en 1100), poule C (rating tussen 700 en 900) en poule D 
(rating tot 700) zou uitkomen. Door deze speelwijze is het mogelijk dat spelers een aantal partijen spelen tegen 
mensen die eigenlijk in een andere categorie behoren. 
Antoine eindigde als kampioen in poule B. Rob behaalde daarin de 6e plaats en Willem-Peter moest genoegen 
nemen met de 12e plaats van deze poule. De plaatsing in de afbeelding hieronder betreft het totale toernooi 
inclusief de spelers met een rating die hoger is dan 1100. 
 

 
 
 
Rens Emmen Paaseierentoernooi 
Op 24 maart hebben Antoine, Rob en Willem-Peter deelgenomen aan het Paastoernooi van Micone. Antoine werd 
kampioen van poule C waarin Willem-Peter een gedeelde tweede plaats behaalde. Rob werd kampioen in poule D. 
 
 
 
Mutaties 
Medio dit seizoen berichtte Giel van den Oetelaar dat hij het lidmaatschap van D’Amateurs ging beëindigen. Met 
de verminderde mobiliteit en de afstand tussen Breda en Sint-Michielsgestel is deelname aan activiteiten niet meer 
haalbaar. Het bestuur heeft Giel per brief bedankt voor ruim 44 jaar lidmaatschap waarvan acht jaar als voorzitter. 
Gedurende een periode van 13 jaar speelde Giel provinciale wedstrijden. Tijdens zijn voorzitterschap is er vijfmaal 
een dammeeting georganiseerd voor verenigingen die in de gemeente Sint-Michielsgestel actief waren. 
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Kees Sterken overleden 
 

D’Amateurs ontving het droevige bericht dat Kees Sterken op 

zondag 15 mei 2016 is overleden. Hij werd slechts 62 jaar. 

 

Op 7 juli 2005 heeft damclub D’Amateurs Kees als lid welkom 

geheten. Maar al daarvoor had hij een lange damloopbaan achter 

de rug. Kees stond al in 1974 geregistreerd als KNDB-lid en 

speelde voordat hij bij D’Amateurs kwam bij Philips DC Eindhoven, 

BDV-Boxtel en DCO Oisterwijk. 

 

Kees speelde op donderdag 17 september 2015 zijn laatste 

dampartij. De dag erop werd hij getroffen door een herseninfarct. 

Aanvankelijk leek het erop dat Kees langzaamaan weer 

terugkrabbelde. Echter, steeds traden er complicaties op waardoor 

de strijd voor Kees uiteindelijk geen gelijkwaardige meer werd en hij 

zich gewonnen moest geven. 

 

Kees was voor D’Amateurs vooral een trouw lid, die altijd graag 

aanwezig was op onze wekelijkse clubavond en ook met plezier 

deelnam aan onze overige activiteiten. Kees was altijd heel rustig en trad niet op de voorgrond. Hij was een stille 

genieter. Vooral als hij erin slaagde om met een aantal tactische zetten de stand naar zijn hand te zetten. Partijen 

die uit waren werden altijd nog even geanalyseerd. De geplande strategie kwam dan altijd boven water, zelfs als 

die niet was geslaagd. 

 

Kees speelde bij D’Amateurs in de middenmoot, maar bereikte soms de subtop. Hij was zeker niet de sterkste 

dammer van D’Amateurs. Wel iemand waarmee rekening moest worden gehouden. Kees speelde zijn eigen spel. 

Het maakte hem niet uit tegen wie. Hij vertrouwde op zichzelf en had meerdere malen succes tegen op papier veel 

sterkere tegenstanders. Zijn hoogtepunten op damgebied kende Kees in de periode 2010-2013. In 2010 behaalde 

Kees het bekerkampioenschap van D’Amateurs, nadat hij de twee voorgaande seizoenen in de finale was 

gestruikeld. 

In 2012 werd Kees in zijn klasse provinciaal sneldamkampioen. Hij mocht zich ook landelijk bewijzen en behaalde 

een verdienstelijke vijfde plaats in het nationaal kampioenschap. 

In 2013 prolongeerde Kees zijn provinciale titel. 

 

De grootste verdienste van Kees voor de damsport was het deelnemen aan activiteiten en  aan het stimuleren van 

anderen om dat ook te doen. Binnen D’Amateurs was hij daarin steeds het voorbeeld. Kees speelde niet alleen in 

Salou, Nijmegen, IJsselstein en Genk, maar was ook een graag geziene gast bij de Paaseierentoernooien in 

Tilburg en de Bevrijdingsdamtoernooien van PSV-Dammen. Voor D’Amateurs was hij veelvuldig de speler met de 

meest gespeelde wedstrijden in de provinciale competitie. Ook werd Kees dikwijls gezien als deelnemer van 

provinciale persoonlijke kampioenschappen. 

 

Een dag voor zijn overlijden heeft Kees uit handen van de secretaris van D’Amateurs de jubileumspeld voor veertig 

jaar KNDB-lidmaatschap ontvangen Dat het daarna zo snel zou gaan hebben wij niet verwacht. Maar we zijn blij 

dat wij deze blijk van waardering voor een actief damleven nog hebben mogen overhandigen.  

 
Op zaterdag 21 mei hebben een groot aantal leden van D’Amateurs Kees begeleid naar zijn laatste rustplaats. 
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Simultaan op 19 mei door Toine Brouwers 
 
Toine Brouwers werd bereid gevonden om tegen het einde van het seizoen 2015-2016 een simultaan te verzorgen 
bij D'Amateurs. Helaas waren er enkele leden verhinderd waardoor het aantal tegenstanders voor Toine aan de 
magere kant was. D'Amateurs kreeg bijstand van enkele spelers, waardoor Toine het toch nog tegen 19 spelers 
moest opboksen. 
 
 
Een aantal dagen voor de simultaan werd D'Amateurs opgeschrikt door het 
overlijden van Kees Sterken. Kees was vanaf juli 2005 een trouw lid die zoveel 
mogelijk damde. Om die reden werd besloten om de simultaan doorgang te laten 
vinden. Kees zou niet anders hebben gewild! Voorafgaand aan de simultaan werd 
een minuut stilte in acht genomen. Voor Kees werd een speciaal plekje ingericht 
waardoor hij toch nog symbolisch aanwezig kon zijn. 
 
 

 
 
 

Toine speelde oppermachtig. Hij liet slechts drie 
remises toe. Daarbij dient wel vermeld te worden 
dat Cor Stehouwer een voordeelremise 
behaalde! Cor wilde aanvankelijk instemmen met 
het remisevoorstel van Toine. Maar hij kreeg 
zoveel reacties van teamleden dat hij moest 
doordammen, dat hij besloot toch nog enkele 
zetten te wagen. Cor bleek het goed gezien te 
hebben en stemde enkele zetten later toch in 
met remise. Daarmee was voor D'Amateurs de 
kans verkeken om Toine met ook maar één 
nederlaag naar huis te sturen. 
 

Voor Lous was er een eervolle vermelding. Hij speelde zeer goed. Door een kleine finesse in het eindspel ging zijn 
partij alsnog verloren. Antoine maakte het helemaal te bont. Hij kon een dam nemen, maar verzuimde dat. Anders 
waren er vier remises geweest. Ook Rob kon een dam nemen maar vond die te duur. Hij speelde wat anders en 
even later had Toine een dam. En dat een goede dam wel wat mag kosten bleek uit de stand vooraf!  
Dankzij ons 3-punten systeem eindigde Toine slechts met score van 89,47%. 
Uitgaande van het 2-puntensysteem zou hij een monsterscore van 92,11% hebben behaald.  
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Simultaan door de clubkampioen 

 
Op donderdag 2 juni heeft Antoine zijn kampioenssimultaan gegeven. Aanvankelijk leek het erop dat hij het 
kunststukje van Toine Brouwers wilde evenaren. Na de remise tegen John boekte hij drie overwinningen op een rij. 
Lambert bood goed tegenspel en behaalde ook een remise. En weer waren er drie overwinningen voor Antoine. 
Daarna was het echter gedaan met onze grootmeester. Hij boekte remises tegen Rob en Cor, maar verloor van 
Barend, Ad en Peter. De overwinning op Wim was er een voor de statistieken. Alhoewel een analyse van een 
kwartier onvoldoende was om met zekerheid te bepalen of er een remisevariant had ingezeten. 
 
 

 
 
Jos trok veel bekijks met zijn 
beoogde gambiet. Hij was enkele 
letters vergeten want het resultaat 
leek meer op een ‘gammele biet’!  
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Avondje tussendoor 
D'Amateurs heeft het avondje tussendoor dit seizoen in De Huif georganiseerd. Tijdens het avondje werden de 
deelnemers getest op mentale en fysieke capaciteiten. Naast zenuwenspellen als de spiraal en de toren van Pisa 
werd de doelgerichtheid bepaald met het darten, sjoelen en barakken. Maar ook de hersenen werden getraind. 
Naast de twintig hersenbrekers waren er ook nog vijf visuele problemen die opgelost dienden te worden. Alle 
spellen werden persoonlijk uitgevoerd. Toch werd ook de geluksfactor niet vergeten. Nadat de individuele scores 
waren vastgesteld vond er een loting plaats. Willem-Peter speelde het lot naar onze oud-voorzitter, waarbij zijn 
teamleider John het loodje legde. John werd individueel topscorer, maar was niet opgewassen tegen deze 
meedogenloze loting. Daarmee werd tevens recht gedaan aan de interpretatie van John en zijn groep tijdens het 
darten. Terwijl andere groepen zich netjes hielden aan de gestelde tijd van drie minuten, dacht deze groep dat ze 
steeds de klok stil konden zetten, waardoor ze drie minuten konden gooien! Terwijl dammers moeten weten dat 
niet alleen het verplaatsen van je middelen, maar ook het denkwerk onderdeel vormt van de beschikbare tijd. Maar 
zoals eerder gesteld; Willem-Peter herstelde voor John en Peter deze voorsprong door de loting. Antoine en 
Miriam kozen eieren voor hun geld en compenseerden zelf tijdens de hersentraining. Het lot besliste uiteindelijk in 
het voordeel van Ad en Rob die gezamenlijk 58 punten behaalden. Vanaf de andere kant van het scorebord 
deelden Gerard en Rita in de prijzen. Zij toonden zich daarmee slimmer dan de middenmoot. 
 
 
Bondsonderscheidingen 
Kees Sterken bereikte in 2016 het 40-jarig lidmaatschap van de KNDB. Al vanaf 1974 stond Kees als lid 
geregistreerd. Door enkele onderbrekingen werden de 40 jaar pas in 2016 volgemaakt. Er zaten echter ook jaren 
tussen waarin Kees via twee verschillende damclubs als KNDB-lid stond geregistreerd. D’Amateurs had de 
jubileumspeld voor Kees al enige tijd in haar bezit. Maar door de slechte gezondheidssituatie van Kees werd er 
geen geschikt moment gevonden om die speld te overhandigen. Totdat de familie van Kees met het verzoek kwam 
om op korte termijn de speld te overhandigen omdat de gezondheidssituatie van Kees verslechterde. Slechts een 
dag voor zijn overlijden is de speld uitgereikt door de secretaris van D’Amateurs die daarbij werd vergezeld door de 
wedstrijdleider. Later zijn diverse signalen ontvangen dat die uitreiking bijzonder op prijs is gesteld. 
 
Wim van Kasteren heeft vanaf 2004 de website van de PNDB onder zijn hoede gehad en draagt het 
webmasterschap met ingang van het nieuwe seizoen over. Het bestuur van de PNDB heeft besloten om hem voor 
zijn inspanningen voor de website een bondsspeld toe te kennen en was van plan om dat op 21 mei tijdens de 
algemene ledenvergadering te doen. Vanwege de afwezigheid van Wim heeft de voorzitter van de PNDB op 21 
mei ’s-avonds de speld bij Wim thuis uitgereikt. 
 
 
Seizoenafsluiting 
 
Op zaterdag 4 juni heeft D'Amateurs met de partners een bezoek 
gebracht aan het plaatsje Nuenen. Daar bleek dat men op D'Amateurs 
had gerekend. Het ganse park voor Café Schafrath was met hekken 
afgezet, waarbij de oversteekplaatsen voor D'Amateurs niet waren 
vergeten. Onder een stralende zon werd het terras van café Schafrath 
door Barend en Miriam geconfisqueerd. En dat was maar goed ook. 
Vele dammers lieten lang op zich wachten. Jacques had het 
merkwaardige verhaal dat er onderweg een aantal obstakels waren 
waar hij met de fiets niet goed door kon. Peter had een betere 
verklaring. Hij kon het café niet vinden. Maar op dat moment hadden we de telefoon niet meer nodig om elkaar te 
spreken. De gebruikelijke koffie met gebak werd genuttigd. Vooral het gebak met kersen viel erg in de smaak. Op 
een gegeven moment betekende 'zonder' niet zonder slagroom, maar zonder kersen. Peter kreeg van zijn vele 
vrienden uiteraard het advies om vooral naar het kersengebak te vragen. 

 
 
 
Van het Vincent lentebier met 'de smaak van Van Gogh' was de voorraad ruim voldoende. 
Het gerstenat liet zich goed smaken. Na deze proeverij was D'Amateurs klaar voor het 
volgende onderdeel van deze bijzondere dag. Er werden stappen ondernomen om 
museum Vincentre te bereiken. 
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Er werd een bezoek gebracht aan museum 
Vincentre waar veel wetenswaardigheden over 
Vincent van Gogh werden opgedaan. 
Mari liet zien dat hij minstens zo’n vaste hand 
heeft als Vincent van Gogh zelf. 
 
Ook aan het sportieve gedeelte was gedacht. 
D'Amateurs maakte een dorpswandeling. Onder 
leiding van een gids, kreeg D'Amateurs in het 

centrum van Nuenen nog veel te zien en te horen over Vincent 
van Gogh. Enkele leden van D'Amateurs maakten in het museum 
een grote fout. Het prominente schilderij 'De oogst' op de tweede 
verdieping werd afgeschilderd als simpel en niet mooi. Vincent 
strafte hard. Tijdens de dorpswandeling liet hij met donder en 

bliksem merken dat deze opmerkingen niet in 
goede aarde waren gevallen. Behalve Wim en 
Rita. Die hadden zich in het museum van hun 
beste zijde getoond en konden droog de auto 
bereiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot reisde D’Amateurs af naar Schijndel, waar in restaurant Hong Sheng al werd uitgekeken naar D'Amateurs. 
Maar liefst twee fotografen en een filmregisseur stonden ons op te wachten met het smoesje dat het restaurant 

behoefte heeft aan een nieuwe folder. D'Amateurs stemde toe omdat we 
toch al wereldwijd zichtbaar zijn op het internet. Ook zijn ons foto's beloofd 
om te plaatsen op onze eigen website. 
 
De Tapas liet zich goed smaken. Maar het was nauwelijks voldoende. 
Terwijl Toon en Wim zich nog inhielden liet de tafel ernaast nog een 
uitgebreid dessert oprukken. Maar uiteindelijk hadden ook die een volle 
maag. 

      
 
De prijsuitreiking viel bijna in het water. Al teveel dammers hadden afgehaakt om die nog 
interessant te maken. Totdat Anja een oproep deed. Lous is er na 37 jaar intensieve 
voorbereiding in geslaagd om in zijn 38e seizoen het felbegeerde bekerkampioenschap op 
zijn naam te zetten. Nu nog langer laten wachten op zijn prijs is niet verantwoord. Dat er 
meer belangstelling is voor deze felbegeerde beker, blijkt uit de foto's. 
Voorzitter Peter liet zich van zijn beste zijde zien en verrichte speciaal voor Lous een 
persoonlijke prijsuitreiking. 
 
De overige prijzen werden bij aanvang van de jaarvergadering uitgereikt. Voor het 
sneldamkampioenschap van Noord-Brabant in de categorie B ontving Antoine nog het 
bijbehorende KNDB diploma. 
 


