
Jan van de Westelaken 14 maart 2013 overleden  
Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd is  

damclub D’Amateurs opgeschrikt vanwege het 

overlijden van één van haar leden. Jan van de 

Westelaken moest zich vanwege rugklachten 

langdurig afmelden. Maar dat dit een definitief 

karakter zou krijgen had destijds niemand 

verwacht. Enige tijd geleden hoorden wij al dat 

Jan aan zijn laatste strijd was begonnen. Een 

strijd die niet te winnen was. Toch sloeg het 

bericht van zijn overlijden in als een bom. 

Jan is 74 jaar geworden. 

Binnen de damsport heeft Jan bewezen dat hij 

zijn mannetje kan staan. Hij werd in 1973 de 

vierde clubkampioen in de geschiedenis van 

D’Amateurs. Jan werd drie keer clubkampioen 

en twee keer bekerkampioen van D’Amateurs.  

Ook in externe toernooien en tijdens 

bondswedstrijden heeft Jan mooie resultaten 

behaald. De laatste jaren was hij daarvoor niet 

meer gemotiveerd en zocht hij liever de 

gemoedelijkheid en gezelligheid op binnen 

onze eigen vereniging. 

Bij D’Amateurs was Jan erg geliefd. Hij was de nestor van de actieve leden en bereikte in 2010 als 

eerste het veertig jarig lidmaatschap van D’Amateurs. En dat was geen passief lidmaatschap. Jan zat 

al in zijn 27e jaar als bestuurslid en verzorgde ruim 20 jaar het penningmeesterschap van onze 

damclub. Het jubileumjaar van D’Amateurs kreeg meer glans vanwege de koninklijke onderscheiding 

die aan Jan werd toegekend voor zijn verdiensten voor de damclub en zijn vele andere sociale 

activiteiten. Jan was één van de initiatiefnemers voor de aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse 

DamBond.  Hij leverde een stevige bijdrage aan de dammeetings die in de periode van 1981 tot 1987 

voor de verenigingen en bedrijven van de gemeente Sint-Michielsgestel zijn georganiseerd. Jan heeft 

vele kaartavonden georganiseerd voor de leden van de damvereniging. Hij heeft ons dikwijls verrast 

met het uitzetten van een fietstocht. Veelvuldig heeft Jan zijn bijdrage geleverd aan de organisatie 

van de seizoenafsluitingen. Altijd stond voorop dat die activiteiten voor alle leden haalbaar waren, 

dat het sociale aspect bovenaan stond en dat het leuk was als we er ook nog iets van konden leren. 

In het jubileumjaar is Jan geïnterviewd. Zijn antwoord op de vraag: “Welke boodschap wil je ons nog 

meegeven? “ was tekenend voor Jan: “Houdt de vriendschap en gezelligheid erin!” 

Dat antwoord zullen wij onthouden. 

Bovenal roemt D’Amateurs Jan voor zijn altijd positieve uitstraling, zijn vriendschappelijkheid, zijn 
vrolijke noot en voor zijn interesse in alle medeleden van zijn damclub. D’Amateurs verliest veel 
meer dan een dammer en organisator! Jan , bedankt voor dat alles. We zullen je missen! 


