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Start seizoen 2002 / 2003 
Het seizoen is voor de meeste leden begonnen op 22 augustus met de jaarvergadering. 
Een selecte groep spelers had twee dagen daarvoor al een bezoek gebracht aan het 
sterk gegroeide VRD uit Renkum. 
In de jaarvergadering werden aan John, Antoine en Alouis de tijdens het uitstapje 
toegezegde bloemen overhandigd. Barend ontving een kleinood vanwege zijn 
voortreffelijke prestatie in de bondscompetitie van het seizoen 2001 / 2002. 
De aanmelding voor de Bekercompetitie was veel beter verlopen als het seizoen 
daarvoor. Toch werd wederom besloten dat alsnog ook de overige leden zich mochten 
aanmelden voor deelname. Wim slaagde er deze keer in om zijn jaarverslag geheel 
zelfstandig te kunnen voorlezen. 
Hans en Jan werden herkozen als bestuurslid. 
Tijdens de rondvraag werd door Ad Boeren verzocht om de Euromuntenvereniging op 
een afwijkende avond te plannen zodat de kwaliteit van de partijen er niet door zou 
worden beïnvloed. 
Ook werd afgesproken om dit seizoen de gratis krantenberichten over ons speellokaal te 
voorkomen.  
De laat gearriveerde Ad Boeren was niet erg gelukkig met alle door de leden aangereikte 
functies die hij mocht gaan vervullen. Wel blij was hij met de toezegging van Barend dat 
het materiaalbeheer geen wijziging zou ondergaan. Later werd dit echter betwijfeld. Ad 
heeft zich minimaal ingezet voor het materiaal en komt te laat om de borden klaar te 
zetten. Hij krijgt daarvoor de gele kaart. 
De groene kaart is voor Theo. Hij heeft als reserve materiaalbeheerder grandioos werk 
verricht. Hij zet meestal alles klaar. Zelfs Barend is hij daarmee te snel af.  
 
 
 
Oefenwedstrijd tegen VRD Renkum 
D’Amateurs was vooraf gewaarschuwd. VRD is gepromoveerd naar de Gelderse 
hoofdklasse. Het zat toch al niet mee. VRD had er alles aan gedaan om het D‘Amateurs 
moeilijk te kunnen maken. Zelfs de spoorwegen werden niet ontzien, zodat sterspeler en 
initiatiefnemer Barend af moest haken. Ook Wim onderging dit lot. 
Dankzij de vader van Antoine heeft D’Amateurs op 20 augustus toch nog met negen 
spelers kunnen aantreden. Onze gastspeler Antoon heeft het goede voorbeeld gegeven. 
Het mocht echter niet baten.Tijdens een overigens gezellige avond werd wederom een 
gevoelige nederlaag geleden. Opvallend was dat zelfs routinier Ad Boeren mentaal niet 
was opgewassen tegen de naamsbekendheid van zijn tegenstandster. Hij liet meteen alle 
hoop varen en speelde ineens op een lager niveau. 
VRD heeft weer veel plezier beleefd en heeft reeds toegezegd om ons het komend 
seizoen in St.Michielsgestel een herkansing te geven. 
De individuele uitslagen waren als volgt: 
 
 

 Oefenwedstrijd 20-08-2002  

bord VRD   D'Amateurs  

1 Willem vd Berg 3 - 0 John Wilsens (9) 

2 Jos van Deelen 3 - 0 Rob Pijnenburg       (4) 

3 Marco Gerritsen 1 - 1 Antoine van Zandvoort         (6) 

4 Erwin Beumen 1 - 1 Ad Rovers   (7) 

5 Tom van Beek 1 - 1 Lambert van Vught    (8) 

6 Geurt Schuurman 3 - 0 Theo v/d Westelaken (2) 

7 Astrid vd Stelt  3 - 0 Ad Boeren (5) 

8 Marion van Beek 0 - 3 Gerard Baltussen (3) 

9 Frank Verhoef 0 - 3 Toon van Zandvoort (1) 

totaal  15 - 9   
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Bondscompetitie 
Eerste klasse: 
Theo v/d Westelaken had het genoegen om met zijn team de eerste buit binnen te halen. Met behulp 
van invaller Ad Rovers slaagde hij erin om PSV Dammen 3 met 8-2 naar huis te sturen. 
Deze uitslag was voornamelijk te danken aan de magistrale partij van Ad Boeren, die daarmee de 
eerste bondswinst op zijn naam schreef. 
Het team bewees meteen dat het geen dagsucces was. Achtereenvolgens werden De Schuivers 2, 
E.D.G.V.1 en S&A/DAM verslagen. De tegenvaller kwam op 18 november. Mogelijk lag het aan de 
wereldreis die het team moest maken. Via Maastricht naar Helden is immers niet niks. Feit was dat 
alleen Antoine en Willem Peter konden standhouden. De wedstrijd werd met 8-2 verloren.  
Tegen Oisterwijk 2 herstelde het team zich weer met een 7-4 overwinning. Dit kunststukje werd ook 
uitgevoerd tegen Angarde Informatica 3. Ondertussen had H.S.D.V. uit Helden ook een punt laten 
liggen. De spanning steeg ten top. Iedereen was teleurgesteld dat de wedstrijd tegen E.D.G.V. 2 
enkele keren werd uitgesteld. Bijna liep het uit op een reglementair gewonnen wedstrijd, hetgeen 
onvoldoende zou zijn voor de titel. Steeds weer wisten onze jongens zich op te peppen voor de 
moeilijke taak die wachtte. Op 13 februari was het dan eindelijk zover. Ad Boeren verraste iedereen 
door als eerste zijn partij af te ronden. Hij speelde een belangrijke remise. Antoine gaf een goede 
aanzet door zijn partij te winnen. Theo was inmiddels in een lastig parket verzeild geraakt. Hij kwam 
een schijf achter en alle aanwezigen gaven de moed al op. Later bleek echter dat er sprake was van 
een heuse gambiet. Theo wist op magistrale wijze zijn partij winnend af te sluiten en legde daarmee 
alle druk op de schouders van Willem Peter, die toch al ontevreden was over zijn behaalde resultaten 
in de bondscompetitie. Willem Peter kreeg licht voordeel en buitte dit steeds verder uit. Tenslotte bleef 
er voor zijn tegenstander niets anders over dan op te geven. Theo werd meteen gefeliciteerd met het 
op de valreep behaalde kampioenschap. D’Amateurs 2 werd kampioen met een marginaal verschil. 
HSDV behaalde evenveel wedstrijdpunten en bordpunten, maar moest drie tegenpunten meer 
incasseren dan D’Amateurs 2. Grote klasse! 
 
  Team   1    2    3    4    5    6    7    8    9    W   Pnt Voor   Tgn 
    1  D'Amateurs 2   •   2    6    7    8    8   10    7    8    8  -  14    56  -   26  
    2  H.S.D.V.   8    •   6    6    6    6    7   10    7    8  -  14    56  -   29  
    3  E.D.G.V. 1   3    6    •   6    7    7    7    8    7    8  -  12    51  -   36  
    4  Angarde Inform. 3   4    6    6    •   6    9   10    8    7    8  -  11    56  -   35  
    5  De Schuivers 2   2    3    4    6    •   6   10    7    9    8  -   9    47  -   38  
    6  S&A/D.A.M. 2   2    3    4    3    3    •   7    2    9    8  -   4    33  -   51  
    7  E.D.G.V. 2   1    4    4    1    1    4    •   7    9    8  -   4    31  -   58  
    8  DC Oisterwijk 2   4    1    2    2    4    8    4    •   5    8  -   3    30  -   54  
    9  P.S.V.-Dammen 3   2    4    4    4    3    3    3    5    •   8  -   1    28  -   61  
 
Een minpuntje van Theo is dat hij niet graag in de schijnwerpers staat en het met een slechte smoes 
liet afweten bij de prijsuitreiking van de PNDB. Tijdens het uitstapje werd Theo alsnog voor de 
schijnwerpers gezet om de welverdiende prijs in ontvangst te nemen.  
 
 
 
Hoofdklasse: 
De start tegen RDS was voor het team van Antoine een tegenvaller. Antoine en Barend wisten hun 
partijen te winnen, maar dat kon het verlies van Pierre, Alouis en Hans niet goedmaken. Vooral het in 
de laatste zet door de klok gaan van Hans was een tegenvaller waarop niet was gerekend. Henk 
speelde een goede partij op bord 1, maar wist deze niet winnend af te sluiten. 
Ook van De Schijf werd verloren. Mogelijk slachtoffer daarvan was T.D.V. 3 wat werd verpletterd met 
de cijfers 15-6. S&A/DAM hield D’Amateurs op een gelijk spel. Daardoor was D’Amateurs super 
gemotiveerd tegen aartsrivaal Heijmans Excelsior 4. Alleen Antoine toonde medelijden en verloor zijn 
partij. Het winstgevoel was er met de uitslag 21-3 niet minder om. Met dat winstgevoel leek het ook 
gedaan met de motivatie. Oisterwijk is weliswaar een lastige tegenstander, maar verliezen met 17-5 
was niet nodig. Wim was zo overdonderd door alle gemiste damcombinaties dat hij tenslotte in het 
eindspel de winst niet meer kon vinden. Gelukkig werd hij ondersteund door Lambert toen zijn 
tegenstander opmerkte dat hij een damcombinatie had gemist. Lambert vertelde doodleuk dat Wim in 
de openingsfase nooit een dam wil nemen. Later kwam Wim erachter dat het al de derde mogelijkheid 
was, en dat terwijl hij enkele zetten ervoor al richting diezelfde damcombinatie had gespeeld. Hoezo 
damblind? 
 
 

  Team   1    2    3    4    5    6    7    W   Pnt Voor   Tgn 
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    1  DC Oisterwijk   •  15   14   10   17   12   18    6  -  11    86  -   41  
    2  S&A/D.A.M.   6    •  14   10   12   19   14    6  -   8    75  -   57  
    3  De Schijf   8    8    •  12   11   22   10    6  -   7    71  -   53  
    4  T.D.V. 3  10   10    6    •   6   12   12    6  -   6    56  -   65  
    5  D'Amateurs   5   12    8   15    •   9   21    6  -   5    70  -   61  
    6  R.D.S.   9    4    1    9   12    •  11    6  -   4    46  -   82  
    7  Heijmans Excelsior 4   3    8   10    9    3    8    •   6  -   1    41  -   86  
 
De wedstrijd tegen P.S.V. Dammen 2 om de algehele 9

e
/10

e
 plaats werd niet serieus genoeg 

opgepakt. Deze wedstrijd ging met 6-15 verloren. Barend wist zijn partij te winnen. John, Pierre en 
Alouis speelden remise. D’Amateurs eindigde dus op de 10

e
 plaats. 

 
 
 
Persoonlijk resultaat bondscompetitie: 
De strijd om de felbegeerde prijs voor de beste prestatie in de bondscompetitie ging deze keer naar 
Willem Peter Berkelmans. Willem Peter behaalde in zijn klasse evenveel punten als Barend. Ook heeft 
hij nog vier punten behaald in de hoofdklasse. In totaal heeft hij drie wedstrijden meer gespeeld. Hij 
speelde gemiddeld aan een hoger bord, zelfs in de hoofdklasse! 
Barend kan ook niet tippen aan het aantal kilometers dat Willem Peter heeft afgelegd. Terwijl Barend 
zich al laat afschrikken door een niet rijdende trein, maakt Willem Peter er geen punt van om 
desnoods via Maastricht naar Helden te rijden. 
 
Hoofdklasse 
    9  B.van Amerongen D'Amateurs   7  -  16    943    38   5.57   
   17  J.Wilsens D'Amateurs   7  -  13   1066    28   3.57   
   43  R. Pijnenburg D'Amateurs   5  -  10    951    31   4.80   
   76  A.van Zandvoort D'Amateurs   5  -   7   1028    38   3.80   
   97  A.vd. Oetelaar D'Amateurs   5  -   5    900    40   6.60   
  100  P.de Werdt D'Amateurs   7  -   5   1042    76   3.43   
  104  W.v.Kasteren D'Amateurs   2  -   4    986    19   3.00  * 
  106  W.P.Berkelmans D'Amateurs   2  -   4    874    17   4.50  * 
  108  H. Schuurmans D'Amateurs   3  -   4   1234    15   2.00   
  110  A. Rovers D'Amateurs   3  -   4   1196    39   1.67  * 
  132  L.v.Vught D'Amateurs   4  -   3    986    48   4.75  * 
  152  H.v.Eijndhoven D'Amateurs   2  -   1      0    15   8.00   
  176  M.van de Oetelaar D'Amateurs   2  -   0    992    23   6.50  * 
  178  Th.vd.Westelaken D'Amateurs   2  -   0    956    29   7.00  * 
 
Eersteklas 
    3  W.P.Berkelmans D'Amateurs 2   8  -  16      0    54   2.00   
    6  A.Boeren D'Amateurs 2   7  -  13    943    48   3.57   
   18  Th.vd.Westelaken D'Amateurs 2   8  -  10    962    55   3.50   
   22  J.vd.Westelaken D'Amateurs 2   5  -   9    935    44   1.00  * 
   26  A.van Zandvoort ! D'Amateurs 2   3  -   7      0    28   1.67  * 
   49  A. Rovers D'Amateurs 2   1  -   1      0     5   1.00   
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Onderlinge competitie, het eerste gedeelte: 
Willem Peter kwam met een positieve verrassing door alsnog deel te nemen aan de onderlinge 
competitie. In zijn eerste partij tegen Barend kon hij niet standhouden. Uiteindelijk sloot hij het eerste 
gedeelte af met een achterstand van 7 punten. 
Jan kon zich weliswaar moeilijk verplaatsen, maar slaagde erin om zowel Pierre als Antoine thuis op 
remise te houden. Beiden gaven aan dat Jan vanwege zijn thuiswedstrijden niet onderschat mocht 
worden. Ook in het clublokaal bleek hij echter niet te onderschatten. Nu nog speelt bij D’Amateurs de 
vraag of John blijer is met een biertje of met een winstpartij. Feit is dat Jan zijn partij al aan het 
analyseren was voordat John in de gaten had dat hij remise had gespeeld. Navraag leverde op dat 
veel spelers de penningmeester te vriend willen houden. Dus houden we het erop dat als John vraagt 
om remise, dat hij dan een biertje wil aanbieden. Mogelijk is dit de reden dat John er voor zijn doen 
een matig seizoen van maakte. Met het uitvoeren van diverse mooie combinaties wist hij enkele 
partijen op een magistrale wijze te verliezen. 
Henk gaf dit seizoen meteen zijn visitekaartje af. Hij verpletterde Antoine met veel gemak. Dit ontlokte 
Barend de opmerking dat Henk zijn beker zou krijgen als hij vijf wedstrijden achter elkaar zou winnen. 
Hans beloofde meteen dat die vijfde wedstrijd dan de onderlinge partij tussen Barend en Henk zou 
betreffen. In de tweede ronde ging Henk vrolijk verder en wist te winnen van Theo. Toch werd hij geen 
koploper. Uiteindelijk bleken zijn twee winstpartijen in het begin de enigste partijen die hij wist te 
winnen. 
Ook Gerard wist deze competitie twee winstpartijen op zijn naam te schrijven. Ad Boeren en Jan waren 
zijn slachtoffers. 
Rob startte sterk, maar bleek niet opgewassen tegen het geweld. Hoewel hij slechts twee partijen 
verloor, eindigde hij nog maar net in de A-poule. 
Pierre kende een trage start, maar wist zich nog op te werken naar een verdienstelijke vijfde positie. 
Theo besteedde zoveel energie aan zijn bondsteam, dat er blijkbaar niet genoeg overbleef voor de 
onderlinge competitie. Hij wist drie wedstrijden te winnen, maar verloor er negen. 
Alouis verspeelde op positieve wijze zijn kansen op een derde kampioenschap op rij in de B-poule; hij 
speelde zich in de A-poule! 
Wim boekte maar liefst zeven overwinningen, en behaalde daarmee al meer punten dan het gehele 
vorige seizoen. Zijn seizoen was daarom al geslaagd nog voordat hij aan het tweede gedeelte begon.  
Ad Boeren wist niet alleen te winnen van onze wedstrijdleider, maar zelfs van zijn grote leermeester. 
Henk, die Ad altijd ter zijde wil staan, verslikte zich in de mate van kameraadschap en leed een 
gevoelige nederlaag. 
In de vierde ronde nam Barend de koppositie over van Rob. Aan het einde bleek hij deze koppositie te 
delen met Ad Rovers. Beiden waren ongeslagen. 
 
 

STAND SPELER 
Aantal 
gespeeld Aantal punten SB punten  

  1 Ad Rovers 16 36 693 A 

  2 Barend van Amerongen 16 36 657 A 

  3 Antoine van Zandvoort 16 29 567 A 

  4 Willem-Peter Berkelmans 16 29 511 A 

  5 Pierre de Werdt 16 28 464 A 

  6 Wim van Kasteren 16 26 448 A 

  7 Rob Pijnenburg 16 24 442 A 

  8 John Wilsens 16 23 393 A 

  9 Alouis v/d Oetelaar 16 22 338 A 

10 Jan v/d Westelaken 16 17 292 B 

11 Hans van Eijndhoven 16 16 232 B 

12 Lambert van Vught 16 16 202 B 

13 Mari v/d Oetelaar 16 15 277 B 

14 Theo v/d Westelaken 16 13 203 B 

15 Henk Schuurmans 16 11 229 B 

16 Ad Boeren 16 9 156 B 

17 Gerard Baltussen 16 9 144 B 
 
Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep A: 
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Ad en Barend begonnen met een voorsprong van zeven punten aan het tweede gedeelte. 
Velen hadden al het idee dat er voor de overige spelers niets meer te halen was. 
Barend startte echter met een verliespartij. Ad deed het iets beter en speelde remise, maar verloor zijn 
volgende partij. Toen beiden daarna weer een partij verloren werd de spanning weer voelbaar. Willem 
Peter kwam op gelijke hoogte met Barend en Ad had nog maar één puntje voorsprong. Vervolgens 
boekte Willem Peter een nederlaag en liepen Ad en Barend weer verder uit. 
Ook Wim begon opvallend aan het tweede gedeelte. Hij startte met maar liefst drie winstpartijen op rij. 
Dat dit veel energie kostte bleek later. Wim haalde er in vijf partijen nog één puntje bij. 
Voor Rob leek de A-poule dit jaar te hoog gegrepen. Hij had maar liefst vier partijen nodig om zijn 
eerste punt te pakken. 
Pierre startte traag en zette zijn eindspurt te laat in zodat hij buiten de bekers viel. 
Na zes ronden leken er nog vier kanshebbers te zijn voor de titel, te weten Ad, Barend, Willem Peter 
en Antoine. De laatste verslikte zich echter in zijn partij tegen Willem Peter en viel toen af. 
Ad verloor nog een partij, waarna de spanning te snijden was. 
Met nog slechts één partij te gaan bleven er drie kanshebbers over. 
Willem Peter maakte korte metten met alle dromen en versloeg John in een boeiende partij. 
Ad en Barend kwamen remise overeen, zodat uiteindelijk Willem Peter met een voorsprong van drie 
punten zijn kampioenschap kon gaan vieren. Proficiat met dit resultaat! 
 

D'Amateurs                    
groep A            Onderlinge 

competitie   
2e gedeelte competitie 

1e gedeelte 
competitie 

Eindstand 
competitie  

STAND SPELER 

Aantal 
gespeeld 

Aantal 
punten 

SB punten 
Aantal 
punten 

SB punten 
Totaal 
aantal 
punten 

Totaal 
aantal  SB 

punten 

  1 Willem-Peter Berkelmans 8 19 184 29 511 48 695 

  2 Ad Rovers 8 9 75 36 693 45 768 

  3 Barend van Amerongen 8 8 102 36 657 44 759 

  4 Antoine van Zandvoort 8 12 120 29 567 41 687 

  5 Pierre de Werdt 8 13 120 28 464 41 584 

  6 Wim van Kasteren 8 10 81 26 448 36 529 

  7 John Wilsens 8 12 110 23 393 35 503 

  8 Rob Pijnenburg 8 6 64 24 442 30 506 

  9 Alouis v/d Oetelaar 8 8 79 22 338 30 417 

 
Uiteindelijk was het opvallend dat de beide hoofdrolspelers uit het eerste gedeelte slechts een 
figurantenrol toebedeeld kregen in het tweede gedeelte. Willem Peter behaalde alleen evenveel 
punten als beide heren bij elkaar! 
Daaruit blijkt weer eens dat bij D’Amateurs geen enkele uitslag valt te voorspellen. 
 
 
 
Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep B: 
Hier leek Mari goede ogen te gaan gooien. Hij speelde enkele partijen vooruit en behaalde acht punten 
uit vier partijen. Daarmee greep hij de leiding in de poule. De volgende twee remisepartijen maakten 
hem echter kanshebber af. Jan en Hans kenden geen medelijden en liepen door hun winstpartijen snel 
in. Jan nam de koppositie over met een score van 14 punten uit zes partijen. Hans volgde op de voet 
met 13 punten uit vijf partijen. Vanwege de winst in zijn inhaalpartij nam Hans de koppositie over en liet 
die niet meer los. Lambert steeg van de zesde naar de vierde plaats door zijn winstpartij op Jan. Hans 
won uiteindelijk afgetekend met een voorsprong van vier punten. Proficiat!  
 
Theo zal veel moeite hebben om weer een ideaal team samen te stellen. 
Hij heeft veel aanbiedingen en de resultaten liggen niet ver uit elkaar. 
 
 

D'Amateurs                    2e gedeelte competitie 1e gedeelte Eindstand 
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groep B            Onderlinge 
competitie   

competitie competitie  

STAND SPELER 

Aantal 
gespeeld 

Aantal 
punten 

SB punten 
Aantal 
punten 

SB punten 
Totaal 
aantal 
punten 

Totaal 
aantal  SB 

punten 

  1 Hans van Eijndhoven 7 19 140 16 232 35 372 

  2 Jan v/d Westelaken 7 14 107 17 292 31 399 

  3 Mari v/d Oetelaar 7 10 68 15 277 25 345 

  4 Lambert van Vught 7 6 63 16 202 22 265 

  5 Henk Schuurmans 7 9 55 11 229 20 284 

  6 Theo v/d Westelaken 7 6 39 13 203 19 242 

  7 Ad Boeren 7 9 42 9 156 18 198 

  8 Gerard Baltussen 7 2 12 9 144 11 156 

 
 
 
 
 
Gespeelde wedstrijden Peter van Rijsbergen: 
Tijdens de door Hans georganiseerde vriendschappelijke partijen wist Peter uit 11 partijen 16 punten te 
behalen. De leden van D’Amateurs zijn gewaarschuwd voor de komende competitie! 
 

Ad Rovers Peter     1-1 

Barend Peter     3-0 

Peter Antoine     1-1 

Peter Rob     1-1 

Peter Pierre     1-1 

Peter Henk      1-1 

Theo Peter      0-3 

Mari Peter      1-1 

Peter Hans      3-0 

Ad Boeren Peter      0-3 

Jan Peter      1-1 
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Bekercompetitie seizoen 2002 / 2003 
Tijdens de bekerwedstrijden konden weer enkele verrassende uitslagen worden genoteerd. 
In de eerste ronde deden vooral Ad Boeren en Theo v/d Westelaken goede zaken. 
Ad stuurde Pierre wandelen en Theo verwees Barend naar een figurantenrol. 
Ook Ad Rovers slaagde er niet in om de eerste ronde door te komen. Antoine bleek te sterk. 
Wim won van Lambert en Henk werd door Rob uitgeschakeld. 
Jan had veel moeite met Alouis en was de gelukkige tijdens de sneldampartij. In de tweede ronde 
bleek Rob te sterk voor hem. 
Willem Peter won overtuigend van Willie, maar verslikte zich in Antoine. 
Hans wist moeizaam van Mari te winnen en was daarna niet meer opgewassen tegen Theo. 
Wim had alle geluk van de wereld. Hij won de sneldampartij van Ad en de normale partij van Rob. In 
beide partijen had hij een verloren positie en pakte de winst vanwege een foutief ingeschatte 
combinatie van zijn tegenstander. Het leverde hem voor het eerst een finaleplaats op.  
Antoine kwam in moeilijkheden tijdens zijn partij tegen Theo, maar trok uiteindelijk aan het langste 
eind. 
Zo ontstond de finale tussen Wim en Antoine. 
Wim speelde zeer verdienstelijk tot de 40

e 
zet, maar zag daarna zijn stelling steeds zwakker worden. 

Antoine voerde de druk sterk op zodat Wim geen andere mogelijkheid zag dan een doorbraak te 
forceren. Antoine kwam er met drie schijven meer uit en had handig een vangstelling opgebouwd. 
Zo won hij de partij en daarmee prolongeerde hij zijn bekerkampioenschap. Proficiat! 
 
 

Bekerwedstrijden D'Amateurs seizoen 2002 / 2003 

Pierre 0 
Ad Boeren 1-0 

Wim 3 

Wim 0 

Antoine 
kampioen  
Proficiat! 

Ad Boeren 3 

    

Wim 3 
Wim 1-3 

Lambert 0 

      

Rob 3 
Rob 3 

Rob 0 

Henk 0 

    

Jan 1-3 
Jan 0 

Alouis 1-0 

        

Antoine 3 
Antoine 3 

Antoine 3 

Antoine 3 

Ad Rovers 0 

    

Willie 0 
Willem Peter 0 

Willem Peter 3 

      

Hans 1-3 
Hans 1-0 

Theo 0 

Mari 1-0 

    

Theo v/d W. 3 
Theo 1 3 

Barend 0 
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Kerstdamtoernooi / Sneldamcompetitie 
Op vrijdag 27 december streden 17 leden om het sneldamkampioenschap van D’Amateurs. 
Het werd allereerst een gezellige dag. Duidelijk bleek dat de consumpties waren afgekocht. 
Er werd steeds geklaagd over de te lange partijen en de te korte pauzes. 
Gelukkig vonden een aantal spelers wel steeds de tijd om hun partijen te analyseren. 
Na drie ronden werd al duidelijk dat Rob en John hoge ogen wilden gooien. Ze wonnen alle partijen. 
Na zes ronden bleken beiden ook punten verloren te hebben en kwam Antoine aanstormen. Vanaf dat 
moment was er een trio aan kop, waarvan John één puntje meer had. 
Na negen ronden had Antoine het roer overgenomen, zij het dat Rob al een ronde was vrij geweest. 
In de tiende ronde nam John de koppositie weer over en werd met Barend het trio uitgebreid tot een 
viertal. In de elfde ronde nam Antoine de koppositie weer over. De overige leden van het kwartet 
hadden inmiddels echter een partij minder gespeeld. 
In de 13

e
 ronde leek het de goede kant uit te gaan voor John. Hij stond twee punten voor op Barend en 

vier op Rob. Antoine was op een achterstand van drie punten gezet terwijl hij een partij meer had 
gespeeld. Onderin het veld bleek dat Ad Boeren onze meest nadenkende speler was. Hij slaagde erin 
om geen enkele partij op een normale wijze te verliezen. Steeds weer had hij last van de snellopende 
klokken. Tijdens de 14

e
 ronde verwees John in een directe partij Antoine naar een plaats buiten de 

kopgroep. Met nog twee ronden te gaan moest ook Rob afhaken vanwege zijn remise tegen Theo. 
John bleef twee punten voorsprong houden op Barend. En toen kwam de vijftiende ronde. Het was 
weer Theo die het tijd vond voor een wijziging in de kopgroep. Hij versloeg John op magistrale wijze. 
Barend werd zeer onverwacht koploper. Alles zou afhangen van de beslissende laatste ronde. 
John had niets meer te verliezen en speelde een alles of niets partij tegen Jan. Deze was hier niet 
tegen opgewassen en verloor de partij. Wim dreigde roet in het eten te gaan gooien voor Barend. 
Barend kwam steeds slechter te staan, maar profiteerde van de tijdnood van Wim. John verzuimde om 
tijdig de winstvariant aan Wim over te dragen en stond ineens met lege handen. Op het laatste 
nippertje slaagde hij er niet in om zijn titel te prolongeren. 
Barend wist de partij te winnen en daarmee het kampioenschap veilig te stellen. Proficiat! 
 
 

STAND SPELER 
Aantal 
gespeeld Aantal punten SB punten 

  1 Barend van Amerongen 16 42 850 

  2 John Wilsens 16 41 825 

  3 Rob Pijnenburg 16 35 597 

  4 Antoine van Zandvoort 16 33 598 

  5 Ad Rovers 16 33 587 

  6 Willem-Peter Berkelmans 16 30 544 

  7 Theo v/d Westelaken 16 24 504 

  8 Hans van Eijndhoven 16 23 350 

  9 Pierre de Werdt 16 22 336 

10 Jan v/d Westelaken 16 20 272 

11 Henk Schuurmans 16 20 252 

12 Lambert van Vught 16 18 267 

13 Alouis v/d Oetelaar 16 16 230 

14 Wim van Kasteren 16 11 132 

15 Willie Berkelmans 16 9 105 

16 Gerard Baltussen 16 6 48 

17 Ad Boeren 16 5 130 
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Avondje tussendoor 
D’Amateurs heeft wederom een kaartavondje gehouden. 
Dat de organisatie deze keer niet zonder problemen is verlopen, was duidelijk merkbaar.  
Het bestuur zal hierin verbetering aanbrengen. 
Ook wordt iedereen die ideeën heeft voor een avondje tussendoor uitgenodigd om dit kenbaar te 
maken. Doelstelling is om gezamenlijk met de partners een gezellige avond door te brengen. 
 
 
 
Simultaan - D'Amateurs 
Willem Peter heeft het moeilijk gehad. 
Enerzijds was de belangstelling minimaal. Dat is erg jammer. 
Antoine en Wim speelden hun bekerfinale. Ook dat was van invloed. 
Met een score van bijna 29% heeft Willem Peter een ietwat magere prestatie neergezet. 
Doelstelling is om voor aanvang van de onderlinge competitie de simultaan nog eens over te doen. 
Willem Peter krijgt dan alsnog de kans om zich te revancheren onder een hopelijk grotere 
belangstelling. 
 
 

D'Amateurs simultaan seizoen 2002 / 2003  

         

John Wilsens 1 1 

Willem Peter 
Berkelmans 

1 

Pierre de Werdt 0 2 2 

Theo v/d Westelaken 2 0 3 

Lambert van Vught 2 0 4 

Ad Rovers 2 0 5 

Peter van Rijsbergen 2 0 6 

Rob Pijnenburg 1 1 7 

71,4% 10 4 28,6%  
 
 
 
Mutaties 
Het rommelde al enige tijd. De sfeer in ´t Krukske werd langzaam minder. 
De zeer rumoerige avond op 12 september vormde de bekende druppel. 
In overleg met alle actieve leden werd besloten om van clublokaal te veranderen. 
Vanaf 26 september 2002 speelt D´Amateurs zijn partijen in ´t Vertier. 
 
 
In februari ontving Wim een telefoontje van Peter van Rijsbergen. Peter ging van baan veranderen en 
zou tijdelijk in Vught gaan wonen. Na een voorzichtige polsing omtrent de doelstellingen van Peter, is 
hij uitgenodigd om eens kennis te komen maken. Hans wist een en ander zodanig te regelen dat Peter 
steeds een tegenstander tot zijn beschikking had. Uiteindelijk bleek dat beide partijen elkaar wel lagen. 
D’Amateurs is er dan ook trots op dat Peter ondanks zijn verhuizing naar Eindhoven toch heeft 
aangegeven dat hij lid wilde worden van D’Amateurs. Tijdens het polsen van de leden bleek dat men 
unaniem de conclusie had dat Peter zeer welkom zou zijn. Peter is per 1 juni 2003 officieel als lid van 
D’Amateurs ingeschreven. 
 
 
 
Bedankje 
D’Amateurs bedankt Mieke en Jan voor de snelheid waarop D’Amateurs weer een goed clubhuis ter 
beschikking heeft gekregen. De mate van rust wordt voornamelijk door de eigen leden bepaald, 
waardoor we met een gerust hart de bondscompetitie in konden gaan. 
D’Amateurs voelt zich inmiddels goed thuis in het nieuwe clublokaal. 
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Seizoenafsluiting 
De opmerking uit het verslag van vorig seizoen is ter harte genomen. Deze keer was het niet nodig om 
zaken uit de welbekende duim te zuigen. 
 
Henk nam het zekere voor het onzekere. Hij vond dat er iets te schrijven moest zijn. Met de bolide 
werd zo hard naar de markt gereden dat zijn achterwiel niet kon bijhouden. 
Maar Henk zou Henk niet zijn als hij niet onverstoorbaar de reis vervolgde, dit keer in een nog grotere 
bolide met chauffeur. 
 
Onze chauffeur, Toon, merkte nog op dat hij drie personen minder in de bus had dan opgegeven. Hij 
werd echter gerustgesteld doordat omgeroepen werd dat iedereen die er niet was zich even moest 
melden. Er kwam geen reactie, dus konden we verder. 
 
Bijna aangekomen bij de grens, kon Toon nog op tijd afremmen, zodat we de koffie, thee en uiteraard 
het gebak niet konden missen. Zelfs aan de conditie was gedacht. We moesten eerst een stukje lopen 
alvorens de nieuwe calorieën genuttigd konden worden. Jessica en Kong lieten het gebak voor wat het 
was, zodat Henk de kans kreeg om zijn suikergehalte wat op te vijzelen. Geen probleem, want hij had 
toch genoeg insuline bij zich.  
  
De reis werd voorspoedig voortgezet naar Königswinter. Daar stond de lunch al klaar. Onze leden 
lieten zich die goed smaken alvorens het stadje te bezichtigen. 
 
Met name Willie moest zich haasten om het eten door zijn keel te krijgen. 
Hij werd door Nel gesommeerd om op te schieten omdat het niet de bedoeling was dat hij weer met al 
zijn geld naar huis zou gaan. 
 
De bezichtiging van het stadje werd door vele dammers verschillend ervaren. Enkelen zagen niet veel 
meer dan het eerste terras. Anderen zijn zowat alle geopende winkels binnen geweest. 
Aangezien Rita even zelf de benen wou strekken, was er een andere mogelijkheid om de rolstoel 
optimaal te benutten. Pierre nam met knikkende knieën plaats in het vehikel. Broeder Henk zette 
meteen een spurt in, zodat Rita ook bijna haar loopstok kwijt was. Bij de bakker aangekomen ging 
Henk zo snel op de toonbank af dat het personeel Pierre als eerste wou helpen. Pierre dacht daardoor 
de gelegenheid te hebben om uit de stoel te komen, maar had het helemaal mis. Henk stoof met hem 
een kledingzaak binnen. Toen hij daar niet verder kon, wist Pierre te ontsnappen, alle klanten 
verbouwereerd achter zich latend. Na dit kleine wereldwonder werd de tocht op een vrijwel normale 
wijze vervolgd. Insiders weten te vermelden dat Peter zijn connecties zal aanspreken om dit voorval 
uitvoerig te analyseren en de benodigde acties uit te zetten. 
Onderweg fungeerde Henk nog even als dirigent voor een stelletje straatzangers, hetgeen door hun 
zeer op prijs werd gesteld We wisten het al; Henk maakt zeer snel vrienden. 
Rita en Truus hadden inmiddels een winkel gevonden waar ze thee verkopen. En niet alleen thee, 
maar ook kopjes en mokken waren er te koop. Zo iets dergelijks hadden ze nog nooit gezien, zodat de 
resterende tijd in die winkel werd doorgebracht. Omdat het Engels van de verkoper beter was dan zijn 
Duits, en onze dames geen Chinees verstonden, werd er een geanimeerd gesprek gevoerd. Gelukkig 
wist Peter later te vermelden dat op de zakken met de gekochte thee de naam ervan was geschreven. 
Zodoende wist Rita later nog precies wat ze had gekocht. 
Wim vond er de meest geschikte beker voor als Henk een keer kampioen zou worden. Een heuse 
beker met twee handvatten en een koffiepot er bovenop. Er was echter geen sponsor te vinden die er 
genoeg vertrouwen in had dat die beker zou worden uitgereikt voordat de garantietermijn was 
verlopen. Zodoende werd volstaan met een foto. 
 
Onderweg van Königswinter naar Altenahr bleek dat onze chauffeur niet was te vertrouwen. Hij had 
eerder aangegeven dat het ongeveer een uur rijden was. Verzuimd had hij om te zeggen dat we ook 
een uur zouden stilstaan. Toch lag dit niet helemaal aan Toon. Toen hij nabij Bonn zijn bolide bij een 
verkeerslicht achteruit zette, was er niemand die tijdig de opmerking maakte: klein stukje terug. Toon 
bleek een achterliggende BMW zo hard geraakt te hebben dat zelfs het zijportier onder de deuken zat. 
Eigenlijk had Toon een goede daad verricht. De plaats waar de BMW was geraakt, was zowat de 
enigste plek op de auto waar geen deuk inzat. Maar Toon maakte een grote fout. In plaats van geld te 
vragen voor het uitdeuken, bood hij zelfs geld aan. En doe dat nooit bij een Chinees! Het 
alarmnummer werd gebeld. De politie zou komen. En wij maar wachten. Gelukkig gingen Pierre en Ad 
Boeren op onderzoek uit. En warempel, op de plaats waar ze een terrasje verwachtten, vonden ze een 
heuse politieauto met bezetting. Nadat Pierre duidelijk had gemaakt dat er een groot ongeval had 
plaatsgevonden, stoven ze met grote zwaailichten onze richting uit. Daar maakte Toon zijn tweede 
fout. Hij vertelde dat hij achteruit was gereden. Dat kwam hem op een proces verbaal te staan. Henk 
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trachtte nog te bemiddelen. Hij gaf aan dat een verbaal van € 35,00 niet in verhouding stond tot de 
waarde van de BMW en stelde voor om er € 20,00 van te maken. Hij kreeg dit echter niet gewonnen. 
 
Verderop reden we door het mooie Ahrdal. Jammer genoeg was het niet echt zonnig. 
Toch kregen we mooie uitzichten aangeboden. 
 
In Altenahr aangekomen had onze penningmeester alle geluk van de wereld. Onze jeugd (<45) wist 
niet hoe snel ze een wijnkelder moest inkomen. Daarbij werden de oudjes op forse achterstand gezet, 
zodat er van een gezamenlijk coupe op de kas niets meer terecht kon komen. 
Achteraf bleek dat de beleving van Altenahr ook zeer verschillend was. 
Enkelen hadden slechts vier muren gezien; mogelijk de binnenzijde van een weinstube. 
Anderen hadden na een forse training toch weer een terras zien te vinden. 
Ook was door een kleine delegatie de kabelbaan met een bezoek vereerd. 
Tevens bleek weer dat D’Amateurs onvervaard zijn. Met de wetenschap op zak dat twee uur rijden ook 
erg lang lopen kon betekenen, werd de Duitse Wurst toch belangrijker gevonden dan de bus. 
Hier maakte Toon zijn derde fout: hij reed niet aan. Zelfs claxonneerde hij nog voor Ad Boeren toen die 
weer van de bus wou weglopen! Gelukkig kwam onze jeugd nog redelijk op tijd op de bus afgestapt. 
Dat ze geen vertrouwen meer hadden in Toon was duidelijk. Anders neem je voor een rit van twee uur 
geen drank voor een hele week mee. 
 
De reis ging verder zonder oponthoud naar Thorn. We kregen daar, dankzij Truus, een goed diner 
voorgeschoteld. Onze penningmeester beloonde ons voor ons gedrag in Altenahr en nam de 
consumpties voor zijn rekening. Daarna werd gestart met de prijsuitreiking. 
 
Het werd de meest complexe prijsuitreiking die ooit door D’Amateurs werd gehouden. Onze 
wedstrijdleider en onze voorzitter hadden namelijk een grote fout gemaakt. Ze hadden zelf ook een 
prijs gewonnen. En die aan jezelf uitreiken, maakt het kussen zo moeilijk. Daarbij kwam ook nog het 
probleem dat Barend verdergaande eisen stelde. Sandra moest eraan te pas komen om de prijs voor 
het sneldamkampioenschap op een gepaste wijze te overhandigen. 
 
Tijdens de prijsuitreiking sprak onze voorzitter een welkomstwoordje aan ons nieuwe lid Peter en zijn 
vrouw Gerti. 
 
Ook memoreerde Ad nog eens aan een ver verleden waarin een beker bestond voor de beste 
progressie. Vijftien jaar geleden was Ad Boeren de laatste winnaar hiervan. 
Dit seizoen is er één waarvoor het bestuur heeft gemeend ook een extra beker beschikbaar te moeten 
stellen, en wel voor het kampioenschap volhouders. Daarvoor zijn kosten noch moeite gespaard. 
Barend heeft enkele weken onbetaald verlof genomen en is zich ver van huis gaan voorbereiden op de 
moeilijke taak die hem door het bestuur was toebedacht. Het resultaat was volgens verwachting. 
Barend begon met het vermelden van de twee genomineerden. De achtergronden werden uitvoerig 
belicht. De spanning werd merkbaar opgevoerd. De genomineerden, Ad Boeren en Henk Schuurmans, 
bleken op damgebied gelijkwaardig. Daarom is zeer breed gekeken om de terechte winnaar te kunnen 
bepalen. Ad Boeren bleek enkele minpuntjes te hebben opgebouwd. Muntjes zijn niet meer aan de 
orde en ook de vogelfokkerij staat op een laag pitje. 
Henk daarentegen lijkt steeds beter te acteren. Het lijkt erop dat hij aandelen heeft in een 
gasmaskerfabriek en dat hijzelf een ingebouwd exemplaar bezit. 
We hebben dus duidelijk afgetekend slechts één verdiende winnaar en dat is Henk.  
Tijdens de uitreiking van die felbegeerde trofee bleek er nog een beker te zijn. Jessica is aangewezen 
als mascotte van D’Amateurs. Haar dikverdiende trofee bleek een flink maatje groter te zijn dan het 
door haar vader zuurverdiende exemplaar. Henk was daar duidelijk mee in zijn nopjes en stelde dus 
gelijk maar voor om te ruilen. 
 
Na dit gebeuren snelde D’Amateurs weer de bus in omdat ze voor donker thuis moesten zijn. 
Deze keer is dat niet gelukt. We kunnen echter weer spreken van een geslaagde tocht, met name voor 
de verslaglegger. Weer hebben we iets meegemaakt wat ons voorheen nog nooit is overkomen. Voor 
volgend seizoen is al gefluisterd over een heuse cruise over de binnenwateren van Bolduc. 
Alle ideeën voor een uitzonderlijke dag zijn echter welkom. 
 
Foto’s:  Members.lycos.nl\the_real_man70 


