
 Jaarverslag D'Amateurs seizoen 1995 / 1996 
 

1) Jaarvergadering 
 

 Het seizoen 1995/1996 is op 24 augustus officieel gestart met de jaarverga-
dering. 

 Tijdens de jaarvergadering is Wim van Kasteren herkozen als bestuurslid. 

Lambert van Vught werd gekozen als bestuurslid. Hij volgt daarmee Rob 
Pijnenburg op.  

 Ook is vermeldenswaardig dat we Barend van Amerongen als nieuw lid 
welkom mochten heten.  

 

 
2) Prijsuitreiking seizoen 1994 / 1995 

 
 Op donderdag 31 augustus zijn de prijzen voor het seizoen 1994 / 1995 

uitgereikt. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om samen met de 

partners nog eens terug te blikken op de viering van ons 25-jarig bestaan. 
 

 
3) Bondskompetitie 

 
 D'Amateurs heeft vanaf de start duidelijk gemaakt dat er geen genoegen 

genomen zou worden met een lagere klassering dan het kampioenschap. Al 

in de eerste ronde werd DVO Beins vernietigend verslagen. Daarna volgden 
overwinningen tegen Heijmans Excelsior 5, Astra Informatica 3 en DSV 212 

gr. F, zodat op de helft van de competitie al een belangrijke voorsprong was 
behaald. In de tweede helft werd alleen aan DSV 212 gr. F een gelijkspel 
gegund. D'Amateurs werd overtuigend kampioen met een score van 15 

punten uit 8 wedstrijden. De voorsprong op de nummer twee was maar liefst 
5 wedstrijdpunten en 17 bordpunten. 

 

 
 

 
 

 
Het feit dat het team 

vrijwel constant 
gehouden kon worden 
zal zeker bijgedragen 

hebben aan dit goede 
resultaat. Proficiat! 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
4) Brabantcup 

 
 Voor het eerst sinds jaren is er weer deelgenomen aan de Brabantcup. Positief 

was het animo zodat er zelfs twee teams afgevaardigd konden worden. Iets 
minder positief was het dat ons eerste team met 2-6 verloor van De Schuivers 
2 en ons tweede team met 0-8 verloor van DC Oisterwijk 1, waardoor de 

deelname beperkt bleef tot één ronde. 
 

 
5) Koppeltoernooi 
 

 Op 17 augustus was een vriendschappelijke avond met de biljartclub gepland. 
Door het mislukken hiervan is besloten om een koppeltoernooi te spelen. 

Daarbij kwam het duo Jan van de Westelaken en Antoine van Zandvoort als 
sterkste uit de bus. Weer was Antoine degene die opviel door zijn score van 
10 punten uit 6 partijen. Hij verloor er geen een! 

 

 
 

 
6) Onderlinge Kompetitie 

 
 Dit seizoen hebben we weer als eerste gedeelte een enkele kompetitie ge-

speeld. 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. 
 

Albert v/d Dungen heeft op 2 november 1995 te kennen gegeven dat hij met 

de kompetitie stopt. Zijn reeds gespeelde wedstrijden zijn reglementair als 
niet gespeeld beschouwd. 

 
 Bijzonder was dit jaar het gat van 3 wedstrijdpunten tussen de geplaatsten 

in groep A en die van groep B. Dat er een harde strijd gevoerd is bleek wel 

uit het feit dat de nummers 3 en 4 van het vorig seizoen zich niet bij de 
bovenste acht spelers wisten te plaatsen. 

 



 
 

 
 

De kompetitie is weer zeer spannend verlopen. De uiteindelijke beslissing om het 
kampioenschap viel pas in de laatste partij van het seizoen. Bijna leek het erop dat 

er drie spelers gelijk gingen eindigen. Het was echter routinier Ad Rovers die voor 
de elfde keer de titel voor zich opeiste. Hij speelde in de laatste ronde remise tegen 

Willem-Peter Berkelmans. Die profiteerde op zijn beurt van het verlies van Pierre 
tegen Hans. Willem-Peter wist Pierre daardoor te passeren in het klassement en met 
een verschil van 20 SB-punten beslag te leggen op de tweede plaats. De competitie-

leiders Hans van Eijndhoven en Wim van Kasteren sloten de rij, waarbij opviel dat 
Wim alle wedstrijden van het tweede gedeelte als verliezer beëindigde. 

 

 
Opvallend bij groep B was het overwicht waarmee Jan van de Westelaken zijn 

achterstand van één punt op Rob Pijnenburg uiteindelijk in een voorsprong van twee 
punten om wist te zetten. Jan behaalde in het tweede gedeelte maar liefst 10 punten 

uit 6 wedstrijden. Jammer was het in deze groep dat het animo niet erg hoog was. 
Mogelijk dat de afwezigheid van Lambert van invloed is geweest. Lambert heeft 
overigens zijn partijen gespeeld, waaronder enkele vooraf! De competitieleider heeft 

uiteindelijk de uitslag van twee partijen vastgesteld op remise. De bovenste zes 
spelers van groep A en Jan van de Westelaken hebben zich geplaatst voor het bonds-

team. 



7) Sneldamtoernooi / Kerstdamtoernooi 
 

 
 
De sneldamkompetitie is volgens afspraak samengegaan met het Kerstdam-

toernooi. Op 28 december 1995 hebben 14 spelers gestreden om de titel. 
Ditmaal kwam er niemand ongeschonden uit de strijd. Wim en Willem Peter 
eindigden beiden op 18 punten. Wim wist de beslissingswedstrijd (2x 5 minu-

ten) om de tweede en derde plaats winnend af te sluiten. Het was specialist 
Antoine van Zandvoort die de titel voor zich opeiste. Hij wist 20 punten te 

behalen in 13 wedstrijden. Alleen in Pierre moest hij zijn meerdere erkennen. 
Proficiat! 
 

 
8) 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 ge-
start met 16 personen. 

 
De kampioen van het vorig seizoen, Willem Peter kreeg al in de eerste ronde 

een nederlaag te slikken van Rob. Die verloor op zijn beurt in de tweede ronde 
van Pierre. Ad Rovers had in de tweede ronde twee partijen nodig om Mari 
van zich af te schudden.  

 
Antoine kwam door afmelden van Albert op een eenvoudige manier in de 

tweede ronde, maar moest het na twee partijen afleggen tegen Jan. Theo van 
de Westelaken kwam door afzeggen van Henk in de tweede ronde terecht. 
Hij wist in de tweede ronde na twee partijen Hans van zich af te schudden, 

maar onderging toen ook een nederlaag tegen Jan. Deze moest daardoor 
aantreden tegen Ad Rovers, die in de derde ronde Pierre het nakijken had 

gegeven. Het werd een enerverende partij die in remise eindigde. Zo kwam 
het dat na de officiële seizoenafsluiting beide strijders weer moesten 
aantreden. Ditmaal trok Ad aan het langste eind, zodat hij zich dit seizoen 

tweevoudig kampioen mag noemen. Proficiat! 



 

  
 Tijdens de tweede finalepartij van het bekerkampioenschap hebben acht 

leden een sneldamwedstrijd gespeeld ter opvulling van de avond. Er werd fel 

gestreden. Nieuwkomer Barend wist zich prima te weren en behaalde de 
tweede plaats. Weer was het specialist Antoine die dit winnend wist af te 

sluiten. Hij behaalde 12 punten uit acht partijen. De eindstand was als volgt: 
 

 
 
 Overigens is tijdens die avond gebleken dat er op reglement-kennis nog het 

een en ander ontbreekt. Met name de onlangs gewijzigde regels zijn nog niet 

algemeen bekend. 
 

 
9) Avondjes tussendoor 

 
 Zoals afgesproken op de jaarvergadering zijn er twee avondjes georganiseerd 

waarop ook de partners welkom waren. Op 14 december is er een kaartavond 

gehouden en op 28 maart werd de vereniging verrast met een avondje Hints. 
Deze avondjes bleken voor herhaling vatbaar. 

 



10) Jubileum 
 

 Tijdens de kaartavond op 14 december werd Jan v/d Westelaken verrast met 
een oorkonde vanwege het 25-jarig lidmaatschap van D'Amateurs. Hij is 

daarmee de eerste die dit blijk van waardering in ontvangst mocht nemen. 
 
 

11) Mutaties 
 

 Zoals reeds aangegeven is Barend van Amerongen toegetreden tot onze 
vereniging. Hij heeft meteen een goede start gemaakt door zich te plaatsen 
in finalepoule A. Ook heeft hij zich geplaatst in de vaste bezetting van ons 

bondsteam. Wij wensen Barend nog veel successen en vooral veel plezierige 
jaren toe bij D'Amateurs. 

 
 We hebben echter niet alleen positieve mutaties. René Lammers en Ronald 

Mauriks hebben vanwege hun studie afgehaakt. Ronald heeft daarbij te 

kennen gegeven dat hij weer wil komen dammen zodra de studie dat toelaat. 
 

 Op de valreep heeft Theo v/d Westelaken op 1 juli te kennen gegeven dat hij 
het lidmaatschap van onze vereniging wil beëindigen. We hebben tegen hem 

de hoop uitgesproken dat we hem nog wel eens op een clubavond zullen zien. 
 
 

12) Seizoenafsluiting 
 

 Op zaterdag 22 juni heeft de vereniging het seizoen afgesloten met een 
avondje oud-Hollandse spelen gekoppeld aan een intelligentietest. Dat laatste 
gaf te zien dat we niet veel voor elkaar onderdoen. De contracten blijven 

daarom gehandhaafd. Ook is op die avond een Canadese ham verorberd, die 
zich goed deed smaken. 

 Jammer was het dat de avond samenviel met de uitschakeling van het 
Nederlands elftal voor de Europese kampioenschappen. Vele dammers wilden 
dit niet missen, waardoor de spelletjes enigszins onder druk kwamen te staan. 

Het plezier was er echter niet minder om. 
 

 
13) Dankwoord 
 

 Tot slot willen we Hans en Lia van Pinxten bedanken voor de voortreffelijke 
wijze waarop D'Amateurs wordt ontvangen. Steeds ondervinden we dat 

D'Amateurs van harte welkom is. 
 Tijdens het kersttoernooi is er wederom prima voor de inwendige mens 

gezorgd. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Schijndel 30 juli 1996 

 

 
De Secretaris  W.C.M. van Kasteren 


