
 Jaarverslag D'Amateurs jubileumseizoen 1994 / 1995 

 

 

1)Jaarvergadering 

Het seizoen 1994/1995 is op 18 augustus gestart met de jaarvergadering. 

Tijdens deze vergadering zijn Hans van Eijndhoven en Jan v/d Westelaken 

herkozen als bestuurslid. 

 

 

2)Bondskompetitie 

Het heeft D'Amateurs vanaf de start niet meegezeten. De eerste ronde werd 

er tegen D.O.G. verloren. Het herstel van de tweede ronde tegen H.E.D. werd 

al in de derde ronde ingeleverd tegen PSV. De vierde wedstrijd werd weliswaar 

gewonnen, maar daar stonden forse verliezen van de vijfde, zesde en zevende 

ronden tegenover. De achtste wedstrijd bracht weer winst voor D'Amateurs. 

Het feit dat er steeds weer andere mensen mee moesten spelen zal zijn invloed 

gehad hebben. Gedeeltelijk lag dit ten grondslag aan persoonlijke omstan-

digheden van diverse spelers. Maar ook de motivatie om voor onze vereniging 

in de bondswedstrijd te spelen is jammer genoeg bij een aantal spelers ver 

te zoeken. 

 

 
 

 
 

 

3) Onderlinge Kompetitie 

Dit seizoen hebben we weer als eerste gedeelte een enkele kompetitie 

gespeeld. Deze werd gevolgd door beslissingswedstrijden in groepen. Het 

bijzondere was dat alleen de behaalde punten die tegen tegenstanders uit 

dezelfde groep waren behaald werden meegenomen naar het tweede gedeelte. 

Jammer was het dat een aantal spelers vanwege persoonlijke omstandigheden 

een aantal partijen af moesten zeggen. Daardoor is het noodzakelijk 

geweest om met alternatieve inhaalmogelijkheden op de proppen te komen. 

Ook dat heeft niet kunnen voorkomen dat de vorming van de tweede en derde 

groep voor het tweede gedeelte, met medewerking van de spelers, met wat 

aanpassingen gepaard is gegaan.  



 

De kompetitie is spannend verlopen. Vanaf het begin wisten Rob en Ad Rovers 

een hoge plaatsing af te dwingen. De drievoudig kampioen van het vorig 

seizoen, Pierre, begon aan een magnifieke inhaalrace. Daarbij kwam nog 

dat routinier Henk Schuurmans hoge ogen wilde gooien. En onze vroegere 

kampioen Lambert die vooral wilde winnen van mensen die boven hem op de 

ranglijst stonden. Willem-Peter Berkelmans deed van zich spreken door, 

evenals Rob Pijnenburg, maar liefst 6 punten mee te slepen naar het tweede 

gedeelte. Pierre zag zijn voorsprong van 4 punten na het eerste gedeelte 

omgezet worden in een achterstand van een punt. 

Hij kreeg slechts 5 punten mee naar het tweede gedeelte. 

 

Opvallend bij groep A was het aantal remises in het tweede gedeelte. Van 

de 15 partijen eindigden er maar liefst 11 in remise. Pierre wist te 

profiteren door naaste concurrent Rob Pijnenburg te verslaan. Dit leverde 

hem niet alleen twee wedstrijdpunten op, maar ook juist voldoende 

SB-punten om Willem-Peter te kloppen met het meest minimale verschil van 

één SB-punt. Pierre mag zich dus weer kampioen van D'Amateurs noemen. 

Proficiat met dit resultaat. 

 

In groep B wist Alouis maar liefst 4 van de 5 wedstrijden te winnen. Gezien 

zijn achterstand in het begin was dit echter niet voldoende voor de 

overwinning. Die ging naar Antoine, die op een overtuigende wijze zijn 

punt achterstand op Giel de Hommel om wist te zetten in een punt voorsprong. 

Proficiat. 

 

In groep C wist Wim zijn voorsprong bij de start nog verder uit te bouwen. 

Proficiat. 

Ook Ad Boeren liet van zich spreken door 3 van zijn 4 partijen te winnen. 

 

 
 Tussenstand na het eerste gedeelte: 

 

 

 

 

  



Eindstand onderlinge kompetitie D'Amateurs seizoen 1994 / 1995 

 

 

 

 
 

 

4) Bekerwedstrijden 
Er is dit seizoen weer een afvalsysteem gespeeld. Om met slechts één loting 

te kunnen volstaan, is er een programma gemaakt waarvan na de loting alle 

wedstrijden een logisch vervolg zouden hebben. 

De bekerwedstrijden zijn gestart met 16 personen. 

Potentieel kanshebber Ad 

Rovers werd al in de 

eerste ronde uitge-

schakeld door Ronald 

Mauriks. 

Lambert van Vught maakte 

furore door drievoudig 

kampioen Pierre de Werdt 

met een nederlaag naar 

huis te sturen. Ook hij 

heeft het echter niet 

kunnen halen. 

Willem-Peter Berkelmans 

wist na een sneldam-

partij de expert op dit 

gebied, Antoine van 

Zandvoort, van zich af te 

schudden. Daarna had hij 

maar liefst 2 sneldam-

partijen nodig tegen Rob 

Pijnenburg om de halve 

finale te halen. Na een 

zege tegen Henk Schuurmans wist hij in de finale tegen Lambert, overigens 

weer na een sneldampartij, het bekerkampioenschap op te eisen. Proficiat! 

 

 

  



5) Sneldamtoernooi 

De sneldamkompetitie is weer op twee avonden gespeeld. De wedstrijden 

tegen Henk Schuurmans en Wim van Kasteren hebben Pierre verhinderd om zijn 

kampioenschap te prolongeren. Met een monsterscore van maar liefst 22 

punten uit 13 wedstrijden werd Ad Rovers overtuigend kampioen. Proficiat 

met dit resultaat. 

Vermeldenswaardig is nog wel dat Pierre de enige was die de sneldamkam-

pioen wist te verslaan. Ook Theo v/d Linde en Willem-Peter Berkelmans 

wisten tot een puntendeling met de kampioen te komen. 

 

 
 

6) Simultaan 

Wederom heeft onze kampioen Pierre de Werdt een simultaan gespeeld tegen 

een aantal belangstellenden. Hij heeft zijn resultaat van verleden jaar 

niet kunnen herhalen. Naast zijn winstpartij tegen Wim van Kasteren, 

verloor hij van Hans van Eijndhoven en van Gerard Baltussen. Tegen Ad 

Boeren, Ad Rovers en Theo v/d Westelaken speelde Pierre remise. Een 

resultaat dat mogelijk beïnvloed werd doordat de partijen in het café 

werden gespeeld. 

 

 

7) Kerstdamtoernooi DC Oisterwijk 

Op 27 december heeft een viertal, bestaande uit Jan v/d Westelaken, Hans 

van Eijndhoven, Theo v/d Westelaken en Theo v/d Linde meegespeeld in groep 

B van dit toernooi. 

Tegenstanders waren Astra 2, Dam/Dongen en DCO De Coppele. 

In drie wedstrijden van 2 x 30 minuten diende uitgemaakt te worden wie 

er met de eer mocht gaan strijken. 

Vooral met Theo v/d Linde bleken we oude talenten uit de kast getrokken 

te hebben. Zijn eerste twee wedstrijden na twee jaar wist hij zelfs 

overtuigend in winst om te zetten. Daarmee behaalde hij zelfs een punt 

meer dan routinier Jan v/d Westelaken. Ook Hans wist vier punten te scoren, 

waarbij hij één van zijn tegenstanders een lesje in het eindspel gaf. Theo 

v/d Westelaken bracht het tot twee remises, zodat we met 13 bordpunten 

op een derde plaats eindigden, twee bordpunten achter winnaar Astra en 

op één bordpunt van Dam/Dongen. 

Een voortreffelijk resultaat met een team waarvan de helft bestond uit 

niet-actieve dammers!  

 

8) Kerstdamtoernooi 

Dit seizoen namen 14 spelers deel aan het kerstdamtoernooi. De spelers 

hebben weer een enkele kompetitie gespeeld met partijen van 2 x 10 minuten. 



Het was jammer dat titelverdediger Hans van Eijndhoven na zijn 

verliespartijen tegen Pierre de Werdt en Jan v/d Westelaken af moest haken. 

Zeer positief was het dat we tijdens dit kerstdamtoernooi weer eens strijd 

konden leveren tegen onze minder aktieve leden. Theo v/d Westelaken maakte 

indruk door de koplopers in de onderlinge kompetitie, Ad Rovers en Rob 

Pijnenburg, beide te verslaan. 

Giel v/d Oetelaar hielp Jan v/d Westelaken een handje door drievoudig 

kampioen Pierre de Werdt te verslaan. 

Jan v/d Westelaken wist het kampioenschap winnend af te sluiten. Hij moest 

slechts zijn meerdere erkennen in Pierre de Werdt en remises toestaan aan 

Ad Rovers en Theo v/d Westelaken. Proficiat met dit resultaat. 

 

 
 

 

 

9) 25 jarig bestaan 

Op zaterdag 14 januari is de receptie voor het 25 jarig bestaan van onze 

damvereniging gehouden. Tijdens deze receptie werd ons lid Pierre de Werdt 

door de heer Stoop van de KNDB de bondsonderscheiding opgespeld vanwege 

zijn damaktieve loopbaan. Pierre is gedurende meer dan 40 jaar van diverse 

verenigingen lid geweest. 

De voorzitter van de PNDB, de heer van den Elzen reikte namens de PNDB 

aan het bestuur een diploma uit vanwege de mijlpaal die we bereikt hebben. 

Beide bondsvertegenwoordigers spraken de hoop uit dat we na 25 jaar niet 

op onze lauweren zullen gaan rusten, maar ons in zullen blijven zetten 

om de damsport verder uit te dragen. Daarbij werden de in het verleden 

behaalde resultaten, die door de heer Peeters op papier waren uitgewerkt, 

nog eens boven het licht gehouden. Speciale aandacht was er voor de 

jeugdaktiviteiten. 

Ook werden alle aanwezigen verblijd met een boekwerkje dat speciaal voor 

deze gelegenheid door Lambert van Vught was samengesteld. Onze voorzitter 

heeft in een voorwoord het karakteristieke van onze vereniging beschreven. 

Dit mag in het jaarverslag van ons jubileumjaar uiteraard niet ontbreken. 

 

  



Citaat: 

 

25 jaar D'Amateurs 

 

Bij de viering van ons 25-jarig jubileum gaan mijn gedachten steeds weer 

uit naar dat groepje cafévrienden dat destijds bij Hennie Immens onze 

damclub oprichtte. 

En dan vraag ik mij af, waarom uitgerekend dammen? 

En welk verwachtingspatroon zouden zij gehad hebben? 

Eerlijk gezegd verwondert het mij zelf ook een beetje dat onze vereniging 

na al die jaren nog steeds springlevend is. 

Wat zijn toch de beweegredenen van onze leden om steeds maar weer achter 

dat dambord plaats te nemen? 

 

Het is zeker niet zo dat onze vereniging de mogelijkheid biedt om op een 

hoog niveau de damsport te bedrijven. Uitzonderlijke sportieve prestaties 

zal men in onze geschiedschrijving dan ook niet tegenkomen. In de regio 

zijn verschillende damverenigingen geweest met een veel indrukwekkender 

erelijst, maar die desondanks toch opgeheven zijn. 

 

Het is duidelijk dat onze damclub andere belangrijke eigenschappen heeft. 

Deze moeten echter meer gezocht worden in de gezellige sfeer en onderlinge 

kameraadschap. Natuurlijk staat het dammen voorop en is er voldoende 

sportieve strijd en rivaliteit aanwezig, maar altijd op een onbevangen 

en ontspannen manier. Het damspel is niet zozeer een doel maar eerder een 

middel om de dagelijkse beslommeringen en drukke werkzaamheden eens van 

je af te zetten. Na afloop, en dat is vaak in de kleine uurtjes, ga je 

dan weer een beetje met een opgeladen accu naar huis. 

 

Waarschijnlijk hebben onze oprichters dit destijds voor ogen gehad. 

 

 

Ad Rovers  voorzitter 

 

 

 

 

Na de receptie waren onze leden uitgenodigd voor een avondje wokken in 

het eigen clublokaal. Iedereen liet het zich goed smaken. Ook werd er nog 

gezellig nagebuurt. Daarbij kwamen soms verhalen aan de orde waarbij de 

anekdotes in het boekje verbleekten tot nietigheden. Als alle mensen die 

verhalen nu eens op papier wilden zetten? Mogelijk kunnen we dan een boek 

uit gaan geven. Met de opbrengst daarvan kunnen we ons 40-jarig jubileum 

vast en zeker financieren. 

 

 

De tweede activiteit in het kader van ons 25-jarig jubileum was de 

quizavond. Dit was geen normale quizavond, want Ronald Mauriks had een 

prachtig opgemaakte koude schotel opgemaakt waarvan iedereen het zonde 

vond om aan te beginnen. Nogmaals dank! 

De quizavond zelf was een ongekend succes voor Anja v/d Oetelaar. Zij wist 

meer vragen goed te beantwoorden als de rest van de aanwezigen bij elkaar. 

Teamleden Rob en Henk hoefden niets meer te doen als op tijd de knop in 

te drukken. Het was dan ook geen schande dat het andere team bestaande 

uit Truus de Werdt, Lambert van Vught, Mari v/d Oetelaar en Kong het af 

moesten leggen. 



In het kader van: " lest, best " heeft ons comité de leden weten te verrassen 

met een prachtige bustocht, die vooraf werd gegaan door de foto van de 

eeuw. De chauffeur van de bus vond die foto zo'n succes, dat hij extra 

gas gaf om zijn achterstand op het tijdschema weer in te halen. 

 

 
 

De koffie in Made liet zich goed smaken, waarna we opgetogen naar Delft 

trokken voor de boottocht. Daar bleek haastige spoed zelden goed te zijn. 

Er was geen boot te bekennen. Waarop het comité werd aangesproken met 

opmerkingen als: "Dat we zelf moeten roeien is nog te begrijpen, maar dat 

we ook de boot nog in elkaar moeten zetten vinden we overdreven". Gelukkig 

is de boot toch gekomen, zodat we onder het genot van een echte 

schipperslunch naar 's-Gravenhage voeren. Onderweg liep de schipper zijn 

bonus mis omdat hij er niet in slaagde om met zijn golfslag een aantal 

kano's om te werpen. 

In 's-Gravenhage aangekomen moesten er enkele mensen dringend telefo-

neren, waarna we naar het Omniversum togen. De voorstelling, waarvan 

enkele mensen met de ogen dicht genoten, leek af en toe op een gratis 

rondvlucht. Na de voorstelling was het tijdelijk pauzeren in Scheveningen, 

waar een aantal mensen de grootste berenmarkt van hun leven bewonderden. 

Gezien de prijzen ervan was er plaats genoeg in de bus. 

Weer ging het verder, en nu naar kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Voor 

velen was het een prachtige ervaring om een museum als dit te bewonderen, 

waar bijna niets achter het glas staat. 

Als afsluiting werd in De Meern nog een diner geserveerd, waarna iedereen 

moe maar voldaan weer bij ons clublokaal werd afgezet. 

 

 

 



10) Dankwoord 

Allereerst wil ik namens bestuur en leden, iedereen die op welke manier 

dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de viering van ons jubileumjaar, 

hartelijk bedanken. 

 

Het is ondoenlijk om iedereen te vermelden, maar een speciaal woord van 

dank is zeker op zijn plaats voor het comité dat alle aktiviteiten heeft 

georganiseerd. 

Onder leiding van Ad Rovers hebben Pierre de Werdt, Ad Boeren, Lambert 

van Vught en Rob Pijnenburg een programma samengesteld waar menige vereni-

ging jaloers op zou zijn. 

 

Lambert van Vught nam het initiatief voor een blijvende herinnering in 

de vorm van een boekje waarin de belangrijkste historische vermeldingen 

zijn opgenomen. Hij heeft daar zelf de meeste energie ingestoken. 

 

Ronald Mauriks heeft met zijn creatie extra glans gegeven aan de quizavond. 

 

De sponsors hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het slagen van ons 

jubileumjaar. Ook hier is het ondoenlijk om iedereen te vermelden, en 

willen we volstaan met de vermelding van spuitbedrijf HETO, die al menige 

aktiviteit voor ons mogelijk heeft gemaakt. 

 

Tot slot willen we Hans en Lia van Pinxten bedanken voor de voortreffe-

lijke wijze waarop D'Amateurs wordt ontvangen. Steeds ondervinden we dat 

D'Amateurs van harte welkom is. 

Tijdens het kersttoernooi is er prima voor de inwendige mens gezorgd. Het 

wokken na de receptie was voor menigeen een nieuwe ervaring.  

 

 

Het lijkt op zijn plaats om zowel alle benoemde als ongenoemde mensen die 

in welke vorm dan ook een bijdrage hebben gegeven aan de viering van ons 

25-jarig bestaan te bedanken middels een welverdiend applaus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schijndel 31 juli 1995 

 

 

 De Secretaris  W.C.M. van Kasteren 


