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Jaarverslag D'Amateurs seizoen 1999 / 2000 
 
 
 
 
 
 
Start seizoen 1999 / 2000 
Het seizoen is weer begonnen met de jaarvergadering. In deze vergadering werden Jan 
en Hans herkozen als bestuursleden. Tevens werden een aantal afspraken gemaakt voor 
het open toernooi voor inwoners van de gemeente St. Michielsgestel. Zoals vanouds ging 
een groot gedeelte van de vergadering over de onderlinge competitie. Het door Henk 
ingebrachte 3-punten systeem werd definitief vastgesteld. Alouis deed er een schepje 
bovenop door een lans te breken voor het meenemen van alle punten naar het tweede 
gedeelte van de competitie. Daardoor hebben we volgend seizoen weer wat te evalueren. 
 
 
 
Oefenwedstrijd tegen VRD Renkum 
Of het lag aan de thuiswedstrijd weet niemand. Feit was dat D'Amateurs veel beter voor 
de dag kwamen dan verleden jaar. In een bloedstollende wedstrijd werd tegen het sterke 
VRD een gelijkspel afgedwongen. De tien behaalde punten over de bovenste acht borden 
boden een goede uitgangspositie voor de bondscompetitie. 
 
 

 

John Wilsens W. v/d Berg 1-1 

Ad Rovers H. Doomernik 1-1 

Pierre de Werdt E. Loozen 0-2 

Antoine van Zandvoort J.Willemsen 2-0 

Barend van Amerongen W. Brugmans 2-0 

Wim van Kasteren H. de Groot 0-2 

Mari v/d Oetelaar H. Beumer 2-0 

Henk Schuurmans E. Beumer 2-0 

Hans van Eijndhoven H. Storm 0-2 

Alouis v/d Oetelaar W. Douma 1-1 

Gerard Baltussen J. van Amerongen 0-2 

   

D’Amateurs VRD Renkum 11-11 
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Bondscompetitie 
Tot onze verrassing speelden we dit seizoen tegen maar liefst drie teams van Heijmans Excelsior. Bij 
voorbaat leverde dit nogal wat discussies op over de spelers van die drie teams. Immers, indien het drie 
verschillende verenigingen betrof zouden de betrokken spelers vanaf het begin voor één van die drie 
teams moeten kiezen. Reglementair is het niet toegestaan om in dezelfde klasse voor meer dan één 
vereniging uit te komen. 
De eerste wedstrijd tegen De Schuivers werd nipt gewonnen door de overwinningen van Barend en 
John. De tweede wedstrijd verliep enigszins teleurstellend. Lang zag het ernaar uit dat D.O.G. ging 
verliezen. In de slotfase van zijn partij zag John echter een combinatie over het hoofd waardoor Kalpoe 
nog remise kon maken. De wedstrijd werd afgesloten met een gelijkspel. In de derde ronde moesten 
we in E.A.D. onze meerdere erkennen. Pierre speelde niet mee zodat we hem als de veroorzaker van 
ons verlies kunnen aanwijzen. De vierde wedstrijd werd tegen het sterke Astra Informatica 
gelijkgespeeld. Ook tegen het uit de landelijke klasse gedegradeerde De Variant was een gelijkspel een 
goed resultaat. In de zesde ronde troffen we het derde team van Heijmans Excelsior. Het werd een 
eenvoudige overwinning voor D'Amateurs, zodat we opschoven naar de vijfde plaats. In ronde 7 troffen 
we Heijmans Excelsior 2, het vooraf als favoriet bestempelde team. Wim wist voldoende 
remisevarianten op het bord te toveren, zodat er voor hun niet meer inzat als een gelijkspel. Mogelijk 
zijn de verhitte discussies die daarop volgden inmiddels afgerond. In de voorlaatste ronde was het 4e 
team van Heijmans Excelcior geen partij voor ons. In de laatste ronde werd door ons onvolledige en 
minder gemotiveerd team een smadelijke nederlaag geleden tegen het tegen degradatie aankijkende 
DC Oisterwijk. Gelijkspel zou voldoende geweest zijn voor een derde plaats in de eindklassering, nu 
was de vijfde plaats onze verdienste. 
 
 

E.A.D. * 10 9 9 10 10 12 12 10 12 9-18 94 

De Variant 6 * 9 11 8 11 10 14 12 14 9-15 95 

De Schuivers 7 7 * 6 7 10 12 9 12 14 9-10 84 

Heijmans Excelsior 2 7 5 10 * 8 8 6 10 10 11 9-10 75 

D'Amateurs 6 8 9 8 * 10 8 7 8 10 9-10 74 

Heijmans Excelsior 3 6 5 6 8 6 * 9 10 9 10 9-9 69 

Astra Informatica 2 4 6 4 10 8 7 * 8 10 15 9-8 72 

DC Oisterwijk 4 2 7 6 9 6 8 * 8 12 9-6 62 

D.O.G. 6 4 4 6 8 7 6 8 * 9 9-4 58 

Heijmans Excelsior 4 4 2 2 5 6 6 1 4 7 * 9-0 37 

 
Henk heeft een goede slag geslagen met zijn voorstel om een prijs ter beschikking te stellen voor de 
speler die de meeste punten haalt in de bondscompetitie. Er is flink strijd geleverd, wat onze prestatie 
zeker ten goede is gekomen. Vier van de acht spelers hebben alle wedstrijden gespeeld om zeker te 
zijn van een goede klassering. Hiervan eindigde Ad Rovers op de 4e plaats met 9 punten. Antoine deed 
één puntje meer en Barend greep maar net naast de felbegeerde prijs. John maakte duidelijk dat er 
maar één de winnaar kan zijn en scoorde maar liefst 12 punten. Hij verloor slechts één partij en zette 
daar vier winstpartijen tegenover. Zowel Henk als John, van harte gefeliciteerd met dit resultaat.  
 

1 John Wilsens 2 1 0 1 2 2 1 2 1 12 

2 Barend van Amerongen 2 2 2 2 0 1 1 0 1 11 

3 Antoine van Zandvoort 1 0 1 1 1 2 1 2 1 10 

4 Ad Rovers 0 0 2 1 1 1 1 2 1 9 

5 Henk Schuurmans 1 1 - 0 1 1 1 2 1 8 

6 Wim van Kasteren 1 2 - 2 - 1 1 - - 7 

7 Mari v/d Oetelaar 1 1 0 1 1 - - - 2 6 

8 Rob Pijnenburg - - 1 - 1 - 1 2 - 5 

9 Pierre de Werdt 1 1 - 0 1 0 1 0 - 4 

10 Lambert van Vught - - 0 - - 2 - 0 - 2 

11 Jan v/d Westelaken - - - - - - - - 0 0 

12 Ad Boeren - - 0 - - - - - 0 0 
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Onderlinge competitie, het eerste gedeelte: 
De onderlinge competitie is weer erg spannend verlopen. Vanaf de start leek Rob in het eerste gedeelte 
op een eenvoudige overwinning af te stomen. Hij hield dit slechts enkele ronden vol. In de vijfde ronde 
kwam Antoine langszij. Rob kwam terug, maar zag steeds meer spelers naderen. Halverwege wist John 
de koppositie over te nemen. Hierbij moet aangetekend worden dat hij een wedstrijd meer gespeeld 
had. Rob nam de koppositie weer over, maar moest deze vanwege zijn verlies in de tiende ronde weer 
afstaan aan Antoine. Hij duikelde zelfs naar de derde plaats omdat Barend het voor elkaar kreeg om in 
drie ronden van de zevende naar de tweede plaats te verhuizen. Gerenommeerde spelers als John, Ad 
Rovers en Pierre moesten alle zeilen bijzetten om geen achterstand op te lopen. Ook voor Barend werd 
de druk te groot. In de maand maart haalde hij 4 punten uit drie partijen en duikelde weer naar de vierde 
plaats. Pierre profiteerde in dezelfde periode van de volle score en speelde zich naar de derde plaats. 
Met nog twee partijen te gaan en een achterstand van drie punten kwam voor hem de eerste plaats in 
het verschiet. Hij liet deze kans niet schieten en eindigde bovenaan. Het viertal Pierre, Antoine, Rob en 
Barend sloot het eerste gedeelte van de competitie af met een voorsprong van vijf tot zeven punten op 
Ad en John die samen de rest van de deelnemers duidelijk achter zich hadden gelaten. 
Jammer was het dat Barend zich noodgedwongen afmeldde voor het tweede gedeelte. Mari voer er wel 
bij. Hij mocht daardoor meespelen in de A-poule. 
Achteraf was te begrijpen waarom Alouis erop aandrong om alle behaalde punten mee te nemen naar 
het tweede gedeelte. Van zijn behaalde punten waren er 6 uit wedstrijden tegen spelers die eindigden 
in de A-poule. Jan en Ad Boeren deden het nog beter met 7 punten tegen die spelers. En Hans spande 
de kroon met maar liefst 9 van zijn 16 behaalde punten. Dus wie een kuil graaft …..? 
 
 
 
 

STAND SPELER 
Aantal 
gespeeld 

Aantal punten SB punten  

  1 Pierre de Werdt 15 31 551 A 

  2 Antoine van Zandvoort 15 30 560 A 

  3 Rob Pijnenburg 15 30 526 A 

  4 Barend van Amerongen 15 29 524 * 

  5 Ad Rovers 15 24 472 A 

  6 John Wilsens 15 24 410 A 

  7 Wim van Kasteren 15 21 428 A 

  8 Willem-Peter Berkelmans 15 19 368 A 

  9 Mari v/d Oetelaar 15 19 331 A 

      

10 Alouis v/d Oetelaar 15 19 286 B 

11 Jan v/d Westelaken 15 18 306 B 

12 Ad Boeren 15 17 268 B 

13 Hans van Eijndhoven 15 16 292 B 

14 Henk Schuurmans 15 14 204 B 

15 Lambert van Vught 15 14 196 B 

16 Gerard Baltussen 15 2 48 B 
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Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep A: 
Al na twee wedstrijden moest Pierre zijn voorsprong van een punt op Rob inleveren. Het werd weer 
stuivertje wisselen tussen Rob en Antoine. Wim wist niet wat hem overkwam. De eerste drie ronden 
bleef hij kansloos zonder punten. In de vierde ronde behaalde hij tegen John zijn eerste remise. Die 
was daarvan zo onder de indruk dat hij in de laatste drie ronden slechts drie punten behaalde en 
daardoor kansloos bleef voor het kampioenschap. Ad Rovers speelde sterk. Hij haalde 11 punten uit de 
eerste zes wedstrijden. Toch was de in het eerste gedeelte opgelopen achterstand te groot. Er bleven 
drie kanshebbers over voor de titel. In de laatste ronde had Antoine de troeven in handen. Hij speelde 
tegen Rob en een winstpartij zou hem het kampioenschap opleveren. Rob speelde echter ijzersterk en 
verpletterde de stelling van Antoine. Dit bood perspectief voor Pierre. Pierre had immers minder SB-
punten dan Antoine, maar meer dan Rob. En Pierre begon met evenveel wedstrijdpunten tegen Ad 
Rovers als Rob tegen Antoine. Aangezien Ad zelf zijn loodgieterklusjes kan opknappen ontstond er een 
spannende strijd. De spelers gaven elkaar niets toe. Antoine kon alleen afwachten. Ad zou altijd vierde 
worden. Pierre wist zich verzekerd van een beker. Verlies zou een derde plaats, remise een tweede 
plaats en winst het kampioenschap opleveren. Vermoedelijk zal de komende voorzittersverkiezing nog 
spannend worden, want Ad wist Pierre op remise te houden waardoor Rob de titel kon opeisen. Rob, 
proficiat! 
 

STAND SPELER 
Aantal 
gespeeld 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

Punten 1e 
gedeelte 

SB Punten 
1e gedeelte 

Punten 
totaal 

SB punten 
totaal 

  1 Rob Pijnenburg 7 14 108 30 526 44 634 

  2 Pierre de Werdt 7 11 75 31 551 42 626 

  3 Antoine van Zandvoort 7 11 86 30 560 41 646 

  4 Ad Rovers 7 12 85 24 472 36 557 

  5 John Wilsens 7 9 75 24 410 33 485 

  6 Wim van Kasteren 7 10 90 21 428 31 518 

  7 Mari v/d Oetelaar 7 5 43 19 331 24 374 

  8 Willem-Peter Berkelmans 7 2 14 19 368 21 382 

 
 
Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep B: 
Lambert gaf duidelijk aan dat hij zich nog niet als verloren beschouwde. Al na twee ronden naderde hij 
Alouis op 3 punten. In de daarop volgend drie wedstrijden had hij echter een grote terugslag. Daarin 
behaalde hij slechts één punt en viel daardoor ver terug in de klassering. Ook voor Henk Schuurmans 
bleek de in het eerste gedeelte opgelopen achterstand te groot. Hij wist 10 punten uit 6 wedstrijden te 
halen, maar zag daarin meerdere spelers slagen. Hans begon met een opmars maar moest halverwege 
erkennen dat hij niet alle wedstrijden kon winnen. Gerard had het moeilijk maar zorgde toch voor de 
grootste verrassing. Hij wist koploper Alouis op remise te houden. Voor Jan was dit het signaal om er 
nog een schepje bovenop te doen. In een spannende strijd versloeg hij Alouis en kwam op de tweede 
plaats. Alouis stond onder druk. In de laatste ronde vormde Lambert voor hem een niet te nemen 
hindernis. De partij eindigde in remise. Jan profiteerde door van Gerard te winnen. Het veel betere SB-
resultaat in het eerste gedeelte leverde Jan het kampioenschap op. Proficiat! 
 

STAND SPELER 
Aantal 
gespeeld 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

Punten 1e 
gedeelte 

SB Punten 
1e gedeelte 

Punten 
totaal 

SB punten 
totaal 

  1 Jan v/d Westelaken 6 10 68 18 306 28 374 

  2 Alouis v/d Oetelaar 6 9 75 19 286 28 361 

  3 Hans van Eijndhoven 6 10 71 16 292 26 363 

  4 Ad Boeren 6 8 53 17 268 25 321 

  5 Henk Schuurmans 6 10 66 14 204 24 270 

  6 Lambert van Vught 6 10 72 14 196 24 268 

  7 Gerard Baltussen 6 1 9 2 48 3 57 
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Bekerfinale seizoen 1998 / 1999 
Doordat Antoine en Pierre in het seizoen 1998 / 1999 in de bekerfinale remise speelden, moest nog een 
partij worden gespeeld. Daarvoor was toen geen tijd meer zodat gebruik werd gemaakt van een 
inhaalavond in het seizoen 1999 / 2000. Het werd een grootse partij waarin Pierre het nooit eerder 
vertoonde Vughts zetje uitprobeerde. Antoine liet zich niet van de wijs brengen en wist de partij te 
winnen. Daardoor werd hij bekerkampioen van het seizoen 1998 / 1999. Proficiat!  
 
 
 
Bekercompetitie seizoen 1999 / 2000 
John trof het slecht. Al in de eerste ronde moest hij het opnemen tegen Antoine, die toen nog in de finale 
van de vorige bekercompetitie moest uitkomen. Antoine maakte geen fouten en bewees dat hij niet voor 
niets in de finale stond. Ook de partij tussen Barend en Ad Rovers was een spektakel van jewelste. 
Uiteindelijk kwalificeerde Barend zich via een sneldampartij voor de tweede ronde. Daarna knikkerde 
hij Willem-Peter op dezelfde wijze uit het toernooi. Dat Rob grote plannen had bewees hij door in de 
tweede ronde de kersverse bekerkampioen Antoine uit te schakelen. Opmerkelijk was dat dit gebeurde 
in de sneldampartij. Normaal gesproken moet dat tot de expertise van Antoine worden gerekend. Dat 
beloofde vuurwerk voor de partij tegen Barend. Ook deze wedstrijd eindigde in remise. Barend wist zich 
voor de derde keer via een sneldampartij te plaatsen in de volgende ronde. Pierre, die zojuist de 
bekerfinale van Antoine had verloren, zette alles op alles. Henk wist de reguliere partij nog op remise te 
houden, maar werd toch de dupe in de sneldampartij. Ook Lambert, die achtereenvolgens Wim en Mari 
wist uit te schakelen moest het tegen Pierre afleggen. Daardoor werd de finale gespeeld tussen Barend 
en Pierre. Na alle sneldampartijen van Barend was Pierre een gewaarschuwd man. Hij liet het er niet 
op aankomen. Barend vond in het eindspel zijn meerdere zodat Pierre zich alsnog bekerkampioen van 
D'Amateurs mag noemen. Proficiat! 
 
 

Antoine      3 
Antoine    1-0 

Rob         1-0 

Barend       0 

John          0 

Rob           3 
Rob         1-3 

Alouis*       0 

Ad R.      1-0 
Barend     1-3 

Barend     1-3 
Barend    1-3 

Willem-P.   3 
Willem-P. 1-0 

Willie         0 

Ad B.         0 
Mari           0 

Lambert      0 

Pierre         3    

Mari           3 

Wim        1-0 
Lambert     3 

Lambert   1-3 

Henk          3 
Henk        1-0 

Pierre         3 
Jan*           0 

Pierre*        3 
Pierre       1-3 

Hans*         0 
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Kerstdamtoernooi / Sneldamcompetitie 
Op donderdag 30 december hebben weer 13 van onze leden gespeeld voor het kampioenschap 
sneldammen van D'Amateurs. Naast veel spannende en vermakelijke dammomenten hebben we er 
met zijn allen weer mogen genieten van een geweldige ontvangst van Riet en Emiel. Niemand is iets 
tekort gekomen. Onder begeleiding van Barend heeft Susette de touwtjes weer strak aangetrokken en 
de spelers steeds naar hun borden verwezen. Ad en Jan zorgden zoals vanouds weer voor toepasselijke 
prijzen. Omdat iedereen tegen iedereen heeft gespeeld is de dummy later uit de uitslag verwijderd. Dat 
zal menigeen twee punten tegenvallen. Toch is er driftig gescoord. 
Gerard zorgde voor een verrassing door onze voorzitter te verslaan. Ad zag mede daardoor zijn kansen 
op een goede klassering verkeken. 
Alleen Pierre en Antoine slaagden erin om zonder verliespartij de dag door te komen. Pierre verzuimde 
echter om ook voldoende partijen te winnen, zodat hij slechts op de derde plaats eindigde. John 
compenseerde zijn verliespartij met twee overwinningen meer dan Pierre en eindigde daardoor 
verdienstelijk op een tweede plaats. Antoine deed het nog beter en eindigde met een nipte voorsprong 
op de eerste plaats. Hij mag zich sneldamkampioen van D'Amateurs noemen. Proficiat! 
 
 

 AZ JWI PW AR BA HE WK RP AO JWE AB LV GB Totaal SB 

Antoine van Zandvoort * 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 19 243 

John Wilsens 1 * 1 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 18 229 

Pierre de Werdt 1 1 * 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 17 222 

Ad Rovers 0 1 1 * 1 1 2 0 2 2 2 2 0 14 182 

Barend van Amerongen 1 0 0 1 * 1 0 2 1 2 2 2 2 14 160 

Hans van Eijndhoven 0 2 0 1 1 * 1 2 2 0 0 2 2 13 167 

Wim van Kasteren 1 0 1 0 2 1 * 0 0 2 2 2 2 13 155 

Rob Pijnenburg 0 0 0 2 0 0 2 * 1 2 2 1 2 12 133 

Alouis v/d Oetelaar 0 0 1 0 1 0 2 1 * 1 2 1 1 10 123 

Jan v/d Westelaken 0 0 1 0 0 2 0 0 1 * 0 2 2 8 89 

Ad Boeren 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 * 1 2 8 88 

Lambert van Vught 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 * 2 7 87 

Gerard Baltussen 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 * 3 44 

 
 
 
Avondje tussendoor 
Lambert heeft op 17 februari in zijn eentje de clubleden met aanhang weten te vermaken. De geknipte 
foto's bleken soms erg moeilijk te raden. Een beperkt aantal foto's moest uitmaken wie van de 
aanwezigen over de kwaliteit beschikt om de herkomst van getoonde objecten vast te stellen. Vooral de 
foto van het koraalrif riep veel commotie op. Geheime bronnen vermelden dat na deze avond de thuis 
aanwezige computers niet meer veilig zijn. Het zelf geproduceerde softwareprogramma vond gretig 
aftrek. Er werd weer eens bijgekletst en we konden weer spreken van een geslaagde avond. Lambert, 
bedankt.  
 
 
 
Open toernooi St. Michielsgestel 
Na een lange voorbereiding en diverse artikelen in de dag en weekbladen werd op donderdag 16 
september gespeeld voor het open kampioenschap van St. Michielsgestel. Dit vermoedelijk eenmalige 
gebeuren kwam voort uit de gemeentelijke herindeling en de wens van D'Amateurs om meer in de 
publiciteit te komen. 



Jaarverslag  Damvereniging  D'Amateurs  1999 / 2000  Pagina 7 van 8 

Jammer genoeg was de deelname niet buitengewoon te noemen. Bij de clubdammers werden onze 
eigen leden alleen verblijd met de komst van Frans van Osch uit Berlicum. Zeer positief was dat hij zijn 
bondsteam van Heijmans Excelsior voor dit gebeuren heeft laten schieten. 
Ook positief was de komst van maar liefst zeven ex-clubdammers die van de gelegenheid gebruik 
maakten om eens bij te praten. Aangevuld met misschien wel de belangrijkste groep, de thuisdammers, 
hebben we een mooie avond beleefd. In deze groep, die voornamelijk bestond uit vaste gasten van 't 
Krukske, werd soms nog langer gedamd dan in de elitegroep. De raadgevingen waren niet te tellen en 
de grootste combinaties werden hier uitgevoerd. Emiel was het grootste slachtoffer in zijn partij tegen 
Maja van de Pol. Gelukkig waren de onpartijdige arbiters John en Pierre aanwezig om een en ander in 
goede banen te leiden. 
Aan Barend, spelleider als vanouds, die samen met zijn computerapparatuur  nadrukkelijk aanwezig 
was zijn we veel dank verschuldigd. Op het laatste moment heeft hij het programma nog aan de 
omstandigheden aangepast. 
De prijsuitreiking werd een groot feest voor de Ambachtsstraat in St. Michielsgestel. Alle drie winnaars 
wonen in deze straat waarbij nummer 92 er duidelijk uitsprong. Zowel ons lid Antoine (bij de 
clubdammers) als zijn vader Antoon (bij de thuisdammers) wisten in hun categorie te winnen. Rik 
Berkelmans  was geen verrassing als winnaar van de klasse ex-clubdammers. 
Dankzij de inspanningen van veel van onze leden en de sponsoring van enkele bedrijven zijn we erin 
geslaagd om een grandioze avond bijna kostenneutraal te realiseren. Een dankwoord aan al degenen 
die hieraan hebben bijgedragen is dan ook niet meer dan op zijn plaats. 
 
 
 
Seizoenafsluiting 
Hoewel het niet de echte seizoenafsluiting was vanwege de nog komende simultaan door kersverse 
kampioen Rob, kwam bijna de volledige club met partners op 17 juni bij elkaar om het Belgische Gent 
te gaan verkennen. Het was een stralende zomerdag en de organisatie was geweldig. De tussenstop 
werd verlengd van 20 minuten naar drie kwartier zodat we rustig de tijd hadden om ons extra kopje 
koffie en de warme appelpunt met slagroom te kunnen nuttigen. Aangekomen in Gent werden we door 
de chauffeur getrakteerd op de kortste sightseeing ooit. Dit had echter alles te maken met het feit dat 
hij nog nooit zoveel adviseurs in de bus had gehad. We werden voor een korte pauze van drie kwartier 
gedropt bij de St. Jacobskerk. Vooral de achterkant daarvan was erg interessant. Op de gezellige markt 
was er van alles te vinden. Beeldjes, servies en zelfs gereedschap was er te koop. Handelen was 
toegestaan, en zo kon het gebeuren dat Willie, met hulp van de halve vereniging, thuis kwam met de 
originele waterpassen waarmee de kerk gebouwd is. Over enige tijd hoeven we dus niet meer naar 
België, maar gaan we bij Willie in de tuin kijken. 
Nadat de chauffeur ons weer gevonden had werden we naar het restaurant geloodst, waar we werden 
verrast op een bord soep met een broodje, en nog een broodje en nog een broodje. Als resultaat legde 
zelfs Henk zich erbij neer dat dit geen haalbare kaart was. 
Na het eten kregen we weer een korte pauze waarin enkele dames de markt gingen verkennen die 
gelukkig veel te duur was. Hun echtgenoten besloten om dit vanaf een afstandje onder het genot van 
..… gade te slaan. Al vlug was het tijd voor de rondvaart. De Belgische gids wist alles op een zeer 
smakelijke wijze uit te leggen. In de tijd daarna die een ieder voor zichzelf te besteden had kwamen 
enkele dammers erachter dat de chauffeur zijn korte sightseeing meer dan goed had gemaakt. De lange 
wandeling naar het restaurant was erg interessant, maar vanaf de rommelmarkt was dezelfde winkel 
zichtbaar die je ook vanaf het restaurant kon zien. 
Om 17:00 uur kwam de bus weer voorrijden. We gingen op weg naar Ulvenhout waar het diner ons al 
opwachtte. Aansluitend werd de koninklijke suite afgehuurd om de behaalde prijzen van het afgelopen 
seizoen uit te reiken. Henk beklaagde zich over de afwezigheid van Barend omdat dit hem minimaal 
één beker scheelde. Er werd aandacht geschonken aan het 25-jarig lidmaatschap van Willie 
Berkelmans. Willie is geen erg actieve dammer, maar is toch altijd present als er bijzonder zaken op het 
programma staan. John pakte bijna mis, maar in de achterzak werd toch nog een prijs gevonden als 
beloning voor het beste resultaat in de bondscompetitie. Het werd deze keer geen beker maar een 
driedimensionale afbeelding van een willekeurige D'Amateur zoals deze wekelijks te vinden is in ons 
clublokaal. Na de prijsuitreiking ging het voldaan weer richting huiswaarts. Onderweg werden de eerste 
aanzetten gegeven voor een bookmakerkantoor voor de uitslagen van de simultaan. De verwachtingen 
voor Rob varieerden van 10 tot 50 %. 
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Simultaan Rob Pijnenburg - D'Amateurs 
Het seizoen was bijna te kort. Toch zijn we erin geslaagd om de kersverse kampioen te strikken voor een 
simultaan op donderdag 22 juni. Aangezien de tegenstand naar onze ogen onvoldoende was, heeft Jan 
van de Westelaken plaatsgenomen aan onze kant van de tafel in plaats van Rob te ondersteunen. Als extra 
hindernis moest Rob ook langs het buffet, waar Susan het hem erg lastig heeft gemaakt. Toch slaagde Rob 
erin om de bookmakers niet teleur te stellen. Hij bracht het tot de vooraf als maximum ingeschatte score 
van 50%, wat gezien de omstandigheden een goede score genoemd mag worden. Rob, gefeliciteerd met 
dit resultaat. 
 

 2-0 Ad Boeren 

 0-2 Jan v/d Westelaken 

 2-0 Wim van Kasteren 

 0-2 Pierre de Werdt 

 2-0 Bart van Gerven 

 0-2 Henk Schuurmans 

 0-2 Ad Rovers 

Rob Pijnenburg 1-1 Mari v/d Oetelaar 

 1-1 John Wilsens 

 0-2 Antoine van Zandvoort 

 0-2 Antoon van Zandvoort 

 1-1 Willie Berkelmans 

 1-1 Emile Gouverneur 

 2-0 Susan 

 2-0 Gerard Baltussen 

 2-0 Leon Verhagen 

Totaalscore 16-16  

 
 
 
 
Bedankje 
Tijdens dit verslag is het al aan de orde gekomen. D'Amateurs heeft in 't Krukske een zeer goed clubhuis 
gevonden. Er wordt tot in de late uurtjes gedamd, maar er wordt ook veel afgelachen en de verzorging 
laat niets te wensen over. Riet en Emiel, via deze weg nog eens van harte bedankt voor jullie 
gastvrijheid. 
 
 
Mutatie 
Op de valreep van het seizoen werd duidelijk dat het plan van Theo van de Westelaken om weer lid te 
worden van onze vereniging vaste vormen aannam. In de vakantieperiode is contact opgenomen. Om 
zowel te voldoen aan het reglement als de mogelijkheid in stand te houden om Theo met de 
jaarvergadering als lid te verwelkomen heeft de secretaris aan de leden kenbaar gemaakt dat ze zich 
voor de vergadering uit konden spreken over deze kwestie. Zoals verwacht kwamen er geen negatieve 
reacties binnen, zodat we Theo volgens plan als lid kunnen verwelkomen. 
 
 
 
 
Schijndel 11 augustus 2000 
Wim van Kasteren, secretaris D'Amateurs 


