Jaarverslag D'Amateurs seizoen 1998 / 1999

1)

In Memoriam
Al voordat het seizoen begon werden we opgeschrikt door het overlijden
van Albert v/d Dungen. Iedereen wist dat Albert al geruime tijd ziek
was. Toch kwam zijn overlijden voor de meeste dammers als een donderslag
bij heldere hemel. Albert is bijna 18 jaar lid geweest van D'Amateurs.
Onze voorzitter heeft een passend In Memoriam in het Brabants Damnieuws
van oktober 1998 laten plaatsen.

2)

Jaarvergadering
Omdat er vorig seizoen tijd over was is de jaarvergadering al op 2 juli
gehouden. Lambert en Wim werden herkozen in het bestuur. Jammer genoeg
waren er weer geen tegenkandidaten. Vastgesteld werd dat we een toernooi
gaan organiseren waar alle inwoners van de gemeente St. Michielsgestel
aan mee mogen doen. Ook werden er afspraken gemaakt voor de kennismaking
met ons nieuwe clublokaal.
Betreffende het afmelden werd een kleine wijziging aangebracht in het
huishoudelijk reglement. Besloten werd om met een team in de
bondscompetitie deel te nemen en het besluit om deel te nemen aan de
Brabantcup uit te stellen (noot secretaris: later is besloten om niet
te deelnemen).
Op voorstel van Henk werd na een stevige discussie besloten om het 3punten systeem te gaan hanteren voor de onderlinge competitie. Hij werd
zelf een van de slachtoffers.
Er werd wederom een oproep gedaan om op tijd te beginnen met de partijen.
Zoals gebruikelijk is dit in de praktijk weer snel verwaterd.

3)

Oefenwedstrijd tegen V.R.D.
Als voorbereiding op het nieuwe seizoen werd op 1 september tegen de
oude vereniging van Barend gespeeld. Gezien het animo werd met elftallen
gespeeld. Positief was dat Alouis, Gerard en Willie aanleiding vonden
om in het team mee te spelen. Negatief was dat we jammerlijk verloren
met de cijfers 14-8. Toch bleek later dat deze voorbereiding zeer nuttig
is geweest voor het verloop van de bondscompetitie.

4)

Bondscompetitie
Dit seizoen hebben we in de hoofdklasse meegespeeld. De verwachtingen
waren positief. Handhaven was het uitgangspunt. De eerste ronde werd
overtuigend verloren met maar liefst 2-14.
Niemand maakte zich daar druk om, want de tegenstander was niemand
minder als titelkandidaat TDV 2.
De tweede ronde werd ongelukkig verloren tegen PSV Dammen 3. Lichtpuntje
was dat er voldoende bordpunten waren gehaald om de laatste plaats van
de ranglijst over te geven aan TDV 3. De derde ronde, tegen koploper De
Schuivers, werd na een zware strijd in het voordeel van D'Amateurs
beslist. We schoven op naar de achtste plaats. Na het verlies tegen
Astra Informatica 2 en de winst tegen EAD werd in de zesde ronde gelijk
gespeeld tegen DC Oisterwijk. In ronde 7 werd TDV 3 verslagen zodat we
konden doorstomen naar de zesde plaats. Benauwd werd het toen we na het
verlies tegen BDO weer op de achtste plaats belandden. Gezien de
landelijke wedstrijden werd duidelijk dat er mogelijk zelfs drie
degradanten zouden komen in de hoofdklasse. Dat we slechts een
wedstrijdpunt minder hadden als De Schuivers die op de vierde plaats
stonden was daarbij niet van belang.
In de laatste wedstrijd werd tegen aartsrivaal Heijmans Excelsior nog
eens uitgehaald. Er werd gewonnen met 10-6. Dat was voldoende voor een
definitieve zesde plaats. Handhaving in de hoofdklasse was daarmee
verzekerd. Proficiat!
Dat het krachtverschil in de middenmoot erg laag was blijkt uit onderstaande stand:
╔═══════════════╦════╦═══╦═══╦═══╦════╦═════════╗
║ T.D.V. 2
║ 9 ║ 8 ║ 1 ║ 0 ║ 17 ║ 101
║
╟───────────────╫────╫───╫───╫───╫────╫─────────╢
║ E.A.D.
║ 9 ║ 6 ║ 1 ║ 2 ║ 13 ║ 85
║
╟───────────────╫────╫───╫───╫───╫────╫─────────╢
║ De Schuivers ║ 9 ║ 5 ║ 0 ║ 4 ║ 10 ║ 83
║
╟───────────────╫────╫───╫───╫───╫────╫─────────╢
║ Astra Inf. 2 ║ 9 ║ 4 ║ 2 ║ 3 ║ 10 ║ 76
║
╟───────────────╫────╫───╫───╫───╫────╫─────────╢
║ DC Oisterwijk ║ 9 ║ 3 ║ 4 ║ 2 ║ 10 ║ 72
║
╟───────────────╫────╫───╫───╫───╫────╫─────────╢
║ D'Amateurs
║ 9 ║ 4 ║ 1 ║ 4 ║ 9 ║ 66
║
╟───────────────╫────╫───╫───╫───╫────╫─────────╢
║ H.E.D. 3
║ 9 ║ 3 ║ 2 ║ 4 ║ 8 ║ 71
║
╟───────────────╫────╫───╫───╫───╫────╫─────────╢
║ B.D.O.
║ 9 ║ 3 ║ 1 ║ 5 ║ 7 ║ 68
║
╟───────────────╫────╫───╫───╫───╫────╫─────────╢
║ PSV Dammen 3 ║ 9 ║ 1 ║ 1 ║ 7 ║ 3 ║ 52
║
╟───────────────╫────╫───╫───╫───╫────╫─────────╢
║ T.D.V. 3
║ 9 ║ 1 ║ 1 ║ 7 ║ 3 ║ 46
║
╚═══════════════╩════╩═══╩═══╩═══╩════╩═════════╝

5)

Onderlinge Kompetitie
We hebben weer ons vertrouwde systeem gespeeld, met als enige wijziging
het hanteren van het 3 puntensysteem.
Ook werd besloten om niet met een vast programma te werken. Dat dit
zijn nut bewijst blijkt wel uit het feit dat er in de voorkompetitie
maar liefst 40 afmeldingen waren en het verloop toch vrij goed is
verlopen. Het eerste gedeelte werd afgesloten met een enkele ongespeelde
wedstrijden, die of van geen belang waren voor de groeps-indeling, of
niet gespeeld konden worden vanwege het ongeval van Jan v/d Westelaken.
In het eerste gedeelte van de kompetitie leek Antoine zeer lang
onbedreigd op de eerste plaats af te stevenen. De kentering kwam toen
hij van Ad Rovers verloor. Ad nam de kop over en stond die niet meer
af. John en Pierre wisten Antoine in het tussenklassement nog te
passeren.
Het 2e gedeelte verliep nog spannender als vorig seizoen.
In de tweede groep startte Henk met een voorsprong van maar drie punten.
Daarbij kreeg hij, evenals Hans, de wedstrijd tegen Jan gewonnen omdat
Jan aangaf ze niet te kunnen spelen. Toch bleek dit niet voldoende.
Terwijl Henk punten liet liggen, wist Mari ze wel bij elkaar te sprokkelen. Alleen aan Ad Boeren moest hij remise toestaan. Mari werd overtuigend kampioen met een voorsprong van vier punten op Henk. Proficiat!
Hans legde beslag op de derde plaats.
In de eerste groep startte Ad Rovers met een voorsprong van drie punten.
Met name door zijn nederlaag tegen John werd het zeer spannend. Uiteindelijk bleven er op de laatste wedstrijddag, waarop slechts twee
partijen gespeeld werden, nog vier kanshebbers over. Er waren 23
mogelijke varianten uitgewerkt. Bij een aantal daarvan zou er nog een
na-kompetitie moeten komen van eerder als onbelangrijk bestempelde
partijen uit de eerste ronde. Zelfs dan zou eventueel het SB-systeem
uit moeten wijzen hoe de eerste vier plaatsen onderling verdeeld dienden
te worden. Het geluk was voor de wedstrijdleiding. John wist overtuigend
van Antoine te winnen en eiste daardoor het kampioenschap voor zich op.
Proficiat! Doordat Pierre niet wist te winnen van Wim werd Ad deze keer
de lachende tweede. Pierre werd derde en Antoine moest genoegen nemen
met de vierde plaats.
Dat de resterende vier plaatsen al bekend waren, maakte het niet minder
spannend.

Eerste gedeelte onderlinge komp. D'Amateurs seizoen 1998 / 1999
Naam
Ad Rovers
Pierre de Werdt
John Wilsens
Antoine
van
Zandvoort
Rob Pijnenburg
Barend
van
Amerongen
Wim van Kasteren
Lambert van Vught
Jan v/d Westelaken
Hans van Eijndhoven
Mari v/d Oetelaar
Henk Schuurmans
Alouis v/d Oetelaar
Ad Boeren
Gerard Baltussen
G
W
R
V
T

=
=
=
=
=

G
14
14
14

W
8
8
8

R
6
5
4

V
0
1
2

T
30
29
28

14

7

6

1

27

14

7

3

4

24

14

5

8

1

23

14
14
14
14
14
14
14
14
14

5
5
3
3
3
4
2
1
0

4
4
7
6
5
2
6
4
2

5
5
4
5
6
8
6
9
12

19
19
16
15
14
14
12
7
2

SB

Gespeeld
Gewonnen
Remise
Verloren
Totaal aantal wedstrijdpunten

11/2 Antoine van Zandvoort*
11/3
Ad Boeren
11/3
Hans van Eijndhoven
18/3
Pierre de Werdt
25/3
Ad Rovers
25/3
Henk Schuurmans

-

Lambert van Vught
*Antoine van Zandvoort
*Jan v/d Westelaken
*Hans van Eijndhoven
*Gerard Baltussen
*Jan v/d Westelaken

Deze inhaalwedstrijden zijn fictief vastgesteld op remise ten behoeve
van de groepsindeling.
Deze wedstrijden worden nog gespeeld indien ze van belang zijn voor de
eerste drie plaatsen van de A-poule of voor de eerste plaats in de Bpoule.

De wedstrijd Antoine-Lambert (uit het eerste gedeelte) is remise gegeven.

De wedstrijden Hans - Jan en Henk - Jan (uit het eerste gedeelte) zijn
reglementair voor de tegenstanders van Jan gewonnen verklaard, vanwege
het terugtrekken van Jan uit de kompetitie.

6)

Sneldamtoernooi / Kerstdamtoernooi
De sneldamkompetitie is weer samengegaan met het Kerstdamtoernooi.
Gespeeld werd op 29 december 1998. Deze keer hebben 12 spelers gestreden om de titel. Slechts een speler kwam ongeschonden uit de
strijd. Pierre stond slechts vier remises toe en wist de overige
partijen te winnen. Hij scoorde 25 punten en werd overtuigend
kampioen. Proficiat!
Dat er driftig gestreden is bleek doordat John eindigde op een
achterstand van slechts een punt. Ad werd via het SB-systeem derde
met een achterstand van drie punten. Barend had de pech dat hij
weliswaar evenveel punten scoorde als Ad maar het SB-systeem niet aan
zijn zijde had. Rob eindigde als vijfde met 21 punten, maar sloeg wel
een gat van vijf punten naar de rest van de deelnemers.
Een overzicht van dit kampioenschap is als bijlage aan dit verslag
toegevoegd.

7) Bekerwedstrijden
De finalewedstrijd werd door omstandigheden pas gespeeld tijdens het
seizoen 1999-2000.
Antoine heeft tijdens de finalewedstrijd tegen Pierre dankbaar
gebruik gemaakt van het Vughtse zetje van Pierre. Hij wist daardoor
alsnog het kampioenschap voor zich op te eisen.

8) Avondje tussendoor
Wederom is slechts één avondje tussendoor gehouden. Onder leiding van
Wim werden op 1 april diverse spellen gespeeld. Het ging er zo fanatiek
aan toe, dat de als afsluiting geplande vragen niet meer gesteld konden
worden. Een mede-oorzaak hiervan was uiteraard het sjoelen. Pas nadat
alle teamleden gespeeld hadden kwam de eerste groep er achter dat het
plankje voor de drie en de vier niet was verwijderd.
Dat barakken voor iedereen is weggelegd bleek wel uit het feit dat
diverse dames hoger scoorden als gerenommeerde biljarters. De toren van
Pisa is een specialiteit van de familie v/d Oetelaar. Zowel Mari als
Betsie wisten de maximale score te behalen. Ook Lambert evenaarde dit.
De kleine dartpijltjes zorgden ervoor dat specialist Hans hiervoor
slechts 7 punten wist te scoren. Met het kaartenhuis compenseerde Hans
dit door bijna de maximale score te halen en dit spel overtuigend te
winnen.
Dat we goed met een spiraal overweg kunnen bleek uit het feit dat maar
liefst 10 mensen de maximale score haalden.
Lambert wist de knikkers naar de hoogste score te sturen. Dit maakte
hem tevens winnaar van de totaaluitslag.
Al met al werd het weer een leuke avond.
9)

Seizoenafsluiting
's-Middags hebben een aantal dammers met partner kennis gemaakt met het
museum in Den Dungen.
's-Avonds werd voor de eerste keer de seizoenafsluiting gevierd in 't
Krukske. Onder het genot van een diner werden de herinneringen aan het
afgelopen seizoen opgehaald. Tevens vond de prijsuitreiking plaats. Door
de afwezigheid van Pierre en het nog niet beslist zijn van de
bekercompetitie vielen er minder bekers uit te delen. Barend wist dit
enigszins te compenseren door Henk te verrassen met een unieke beker
als waardering voor zijn tweede plaats in de B-poule.

Schijndel 11 augustus 1999
De Secretaris

W.C.M. van Kasteren

