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Jaarvergadering 2003 
In de jaarvergadering, die al op 10 juli werd gehouden, werd aan de kampioenen Hans, 
Barend, Willem Peter en Antoine een bloemetje overhandigd. 
John ontving uit handen van de voorzitter zijn gewonnen beker voor de tweede plaats in 
de sneldamcompetitie. 
De aanmelding voor de Bekercompetitie blijft problematisch. In eerste instantie waren er 
geen aanmeldingen. De organisatie heeft het echter  toch weer voor elkaar gekregen dat 
er alsnog 16 gegadigden voor de titel werden ingeschreven. 
Met veel moeite slaagde Wim erin om zijn jaarverslag geheel zelfstandig te presenteren. 
Ad werd herkozen als voorzitter. 
De penningmeester maakte een goede beurt door weer positieve jaarcijfers te 
verstrekken. Hij gaf aan dit te willen continueren door de verkoop van muntjes. 
Ad Boeren hield een stevig pleidooi voor het uitreiken van een prijs aan de speler met de 
mooiste combinatie. Als dank werd hij benoemd als voorzitter van de betrokken 
commissie. 
 
 
Start seizoen 2003 / 2004 
Het seizoen is voor de meeste leden begonnen op 21 augustus met de 
simultaanherkansing van Willem Peter. Zowel het aantal deelnemers als de score van 
Willem Peter stegen, alhoewel beide zaken nog te wensen overliet. Met 8 punten uit 12 
partijen bedroeg de score van Willem Peter 33,3%. 
  

 Antoine van Zandvoort 0 2 

Willem Peter 
Berkelmans 

1 

 Barend van Amerongen 2 0 2 

 Gerard Baltussen 2 0 3 

 Rob Pijnenburg 2 0 4 

 John Wilsens 2 0 5 

 Alouis v/d Oetelaar 0 2 6 

 Wim van Kasteren 2 0 7 

 Hans van Eijndhoven 0 2 8 

 Mari v/d Oetelaar 0 2 9 

 Peter van Rijsbergen 2 0 10 

 Antoon van Zandvoort 2 0 11 

 Ad Boeren 2 0 12 

 16 8 33,3%  
 
Oefenwedstrijd tegen VRD Renkum 
Op 4 september was het aan D’Amateurs om de smadelijke nederlaag uit 2002 recht te 
zetten. Deze keer waren er geen problemen met de spoorwegen, zodat D’Amateurs een 
gedegen opstelling kon presenteren. Tijdens een gezellige wedstrijd werd een gelijkspel 
bereikt. 
De individuele uitslagen waren als volgt: 

 Oefenwedstrijd 04-09-2003  

bord D'Amateurs   VRD  

1  Willem Peter Berkelmans 2 - 0  Harrie Doomernik (5) 

2  Ad Rovers   0 - 2  Willem v/d Berg (4) 

3  Barend van Amerongen 1 - 1  Piet Davidse (6) 

4  Antoine van Zandvoort         0 - 2  Buddy van Rheenen (2) 

5  Pierre de Werdt 0 - 2  Astrid v/d Stelt  (8) 

6  Wim van Kasteren 2 - 0  Henk Beumer (7) 

7  Henk Schuurmans 2 - 0  Huub Storm (3) 

8  Theo v/d Westelaken 2 - 0  Gerrit Vonk (9) 

9  Antoon van Zandvoort 0 - 2  Wop Doumd (1) 

totaal  9 - 9   
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Bondscompetitie 
 
Eerste klasse: 
Theo v/d Westelaken heeft dit seizoen met zijn team gemerkt dat alle teams erop zijn gebrand om van 
een kampioensteam te winnen. Meteen tegen S&A-DAM 2 werd de eerste nederlaag geleden. Het 

verlies van Ad Boeren kon niet meer 
worden rechtgezet door de overige 
spelers. 
Tegen Angarde Informatica 3 werd door 
de overwinningen van Jan en Peter een 
verdienstelijk gelijkspel geboekt. De 
Variant 2 bleek veel te sterk. Alleen 
Alouis wist remise te behalen. De return 

was verrassend. Door de overwinningen van Lambert en Alouis werd het tweede bondspunt 
binnengehaald. Ook de wedstrijd tegen Angarde Informatica 3 werd met 4-4 afgesloten. Daarna 
maakte het team de eerste nederlaag meer dan goed. S&A DAM 2 werd thuis met een 2-6 nederlaag 
opgescheept. Met name de tweede bondsoverwinningen van Lambert en Ad Boeren vormden hiervoor 
de basis. 
 
In finalegroep 2 werd de wedstrijd tegen S&A DAM 2 echter weer met een minimaal verschil verloren. 

DC Oisterwijk 2 had geen kans tegen D’Amateurs. 
Alleen Jan stond een remise toe. EDGV werd 
mede door de overwinning van Antoine op 4-4 
gehouden. 
Daarmee eindigde D’Amateurs 2 op een algehele 
verdienstelijk 6

e
 plaats in de 1

e
 klasse PNDB.    

 
 
 
 
Hoofdklasse: 
Aan S&A-DAM werd meteen duidelijk gemaakt dat de winst op ons 2

e
 team niet ongestraft kon blijven. 

Mari en Antoine legden met hun winstpartijen de basis voor een 10-6 overwinning.  
Opmerkelijk was dat D’Amateurs geen enkele verliespartij toestond. HED 4 trof het weer slecht met 
D’Amateurs. Alleen Henk gaf hun het enigste bordpunt. Tegen DC Oisterwijk werd een reeds 

ingeschat verlies geleden. De uitslag 7-9 gaf 
achteraf aan dat er mogelijk meer had ingezeten. 
Van RDS werd met veel moeite gewonnen. Zo 
werd de nederlaag uit het vorig seizoen weer 
rechtgezet. Van De Schijf werd nipt verloren. De 
overwinning van Rob kon de verliespartijen van 
Barend en Jan niet goedmaken.  
 
 
 

In finalegroep 2 werd tegen DOG een moeizaam gelijkspel afgedwongen. Tot de laatste partij keek 
D’Amateurs nog tegen een achterstand aan. De 
overwinning van Wim bracht de redding. 
De Schijf werd met een 11-5 nederlaag teruggezonden. 
De uitslag gaf een vertekend beeld vanwege het niet 
komen opdagen van drietegenstanders. Duidelijk een 
gevolg van het ontbreken van draagvlak voor dit soort 
wedstrijden. Tegen BDO werd Wim opgeofferd. De 

overwinningen van Willem Peter, Theo en Ad Boeren maakten duidelijk dat Antoine een geboren 
strateeg is. 
 
 

   1e klasse A 1 2 3 4 pnt. bordpnt. 

1  De Variant 2 x x 5 5 7 4 5 5 11 31-17 

2 Angarde Informatica 3 3 3 x x 4 4 4 5 5 23-25 

3  D'Amateurs 2 1 4 4 4 x x 3 6 5 22-26 

4  S&A-DAM 2 3 3 4 3 5 2 x x 3 20-28 

   Finalegroep 2 1 2 3 4 pnt. bordpnt. 

1  S&A-DAM 2 x 5 5 8 6 18-6 

2  D'Amateurs 2 3 x 4 7 3 14-10 

3  EDGV 3 4 x 6 3 13-11 

4  DC Oisterwijk 2 0 1 2 x 0 3-21 

   Hoofdklasse A 1 2 3 4 5 6 pnt. bordpnt. 

1  DC Oisterwijk x 8 9 11 11 13 9 52-28 

2  S&A-DAM 8 x 6 11 12 13 7 50-30 

3  D'Amateurs 7 10 x 7 9 15 6 48-32 

4  De Schijf 5 5 9 x 10 14 6 43-37 

5  RDS 5 4 7 6 x 8 1 30-50 

6  HED 4 3 3 1 2 8 x 1 17-63 

   Finalegroep 2 1 2 3 4 pnt. bordpnt. 

1  D'Amateurs x 8 11 11 11 52-28 

2  D.O.G. 8 x 8 11 8 50-30 

3  De Schijf 5 8 x 7 10 48-32 

4  B.D.O. 5 8 8 x x 43-37 
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Persoonlijk resultaat bondscompetitie: 
 

 
 
 
De strijd om de felbegeerde prijs 
voor de beste prestatie in de 
bondscompetitie ging deze keer 
naar Antoine. 
Antoine behaalde in de 
hoofdklasse al 11 punten. 
Ook heeft hij nog vijf punten 
behaald in de eerste klasse. 
In totaal heeft hij elf wedstrijden 
gespeeld en behaalde maar 
liefst 16 punten. 
 
 
 
Vermeldingswaardig waren ook 
de scores van Mari, Theo, Pierre 
en Ad Boeren. 
Zij behaalden allen 9 
bordpunten voor D’Amateurs.  
 
 
 
John blijft de schrik van de 
PNDB-competitie. 
Hij is met zijn rating van 1132 
ons enigste lid dat boven de 
1100 uitkomt. Barend en Ad 
Rovers volgen hem op de voet 
met een rating van 1086. 
Antoine doet het niet veel 
slechter met een rating van 
1070. 
 

 D' Amateurs Hoofdklasse 5e 8  5  1  2  11 78-50 

 Antoine van Zandvoort 1070 2 2 1 1 1 0 2 2  11 

 Mari v/d Oetelaar 769 2 2 0 2 1  2   9 

 Pierre de Werdt 1007 1 2 1 1 1  2 1  9 

 Rob Pijnenburg 919   2 1 2  2   7 

 Barend van Amerongen 1086 1 2  1 0 2 0 1  7 

 Willem-Peter Berkelmans   2 0  1 1  2  6 

 John Wilsens 1132 1 2   1 0 2   6 

 Wim van Kasteren   2 0 1  2  0  5 

 Theo v/d Westelaken       2  2  4 

 Henk Schuurmans 1025 1 1 2   0    4 

 Ad Rovers 1086    2  1 0   3 

 Ad Boeren         2  2 

 Peter van Rijsbergen 937   1    1   2 

 Hans van Eijndhoven  1         1 

 Alouis v/d Oetelaar  1         1 

 Lambert van Vught 783    0    1  1 

 Jan v/d Westelaken      0     0 

            

            

 D' Amateurs 1e klasse 6e 9  2  4  3  8 36-36 

 Ad Boeren  0 0 0 0 2 2 0 2 1 7 

 Antoine van Zandvoort 1070      1 2  2 5 

 Lambert van Vught 783    2  2   1 5 

 Peter van Rijsbergen 937 1 2   2  0   5 

 Theo v/d Westelaken  1 0 0 0 0 1 1 2 0 5 

 Alouis v/d Oetelaar    1 2     1 4 

 Jan v/d Westelaken  1 2   0   1  4 

 Willem-Peter Berkelmans         2  2 

 Wim van Kasteren    0       0 

            

  

Totaal  

 Antoine van Zandvoort 16 

 Ad Boeren 9 

 Mari v/d Oetelaar 9 

 Pierre de Werdt 9 

 Theo v/d Westelaken 9 
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Onderlinge competitie, het eerste gedeelte: 
 
De onderlinge competitie was moeilijk te volgen omdat het aantal gespeelde wedstrijden per speler 
nogal verschilde. De veelvuldige afmeldingen vereisten van Hans een grote mate van flexibiliteit. 
Daarbij moest hij alles nog eens combineren met zijn cursus. Veel ondersteuning kreeg hij van 
Antoine. Mede dankzij de medewerking van alle spelers zijn beiden er toch weer in geslaagd om de 
competitie tot een goed einde te brengen. 
 
Vanaf de start gaf Rob aan dat hij zich wilde mengen in de strijd om het kampioenschap. Na vijf 
wedstrijden was hij echter al voorbijgelopen door John en zaten Barend en Mari op het vinkentouw. 

Ook Willem Peter zat op een kleine 
achterstand en had twee partijen 
minder gespeeld. Dit vijftal 
domineerde een groot gedeelte van 
deze competitie.  
 
Mari behaalde slechts twee punten uit 
vier partijen en moest afhaken. 
Ook Rob leek het veld te ruimen 
vanwege een aantal remises en 
vanwege het feit dat hij enkele 
wedstrijden achterliep. 
 
John nam een pauze na tien 
gespeelde wedstrijden. Vanwege de 
achterstand in partijen zakte hij verder 
weg in de tussenstand. 
 
Willem Peter nam de leiding over, 
maar werd direct bedreigd door de 
snel oprukkende Antoine. 
 
Ook Pierre en Barend wrongen zich in 
de top 5, maar Barend moest al snel 
weer afhaken. 
Na twaalf wedstrijden nam John het 
heft weer in handen, gevolgd door 
Antoine en Willem Peter. 
Antoine moest afhaken. Rob, Pierre 
en Barend liepen in. Inmiddels 
vormde Willem Peter nog de enige 
mogelijke bedreiging voor John. Die 
gaf echter geen teken meer van 
verzwakking en eindigde met een 

voorsprong van maar liefst vijf punten op zijn concurrent. 
In de middenlinie werd het nog veel spannender. Na twaalf ronden waren er nog maar drie spelers 
zeker van een plaats in de A-poule. Na 14 ronden streden nog 9 spelers voor slechts vier plaatsen. Na 
15 ronden waren er nog zeven gegadigden voor slechts twee plaatsen. Jan v/d Westelaken viel af en 
sleepte Wim in zijn kielzog mee. Theo profiteerde, maar moest met spanning wachten op de uitslagen 
tussen Pierre en Henk en die John tegen Peter. Zowel Henk als Peter strandden met de haven in zicht. 
Beiden verloren hun partij en kwamen slechts SB-punten tekort voor de A-poule. 
Uiteindelijk bleek 23 wedstrijdpunten de grens. Van de vijf spelers die dit puntaantal vergaarden, 
wisten slechts Mari en Theo zich als A-speler te klasseren. 
 
 
 

Stand  Speler 
Aantal 

gespeeld 
Aantal 
punten 

SB 
punten 

1  John Wilsens 17 41 848 

2  Willem-Peter Berkelmans 17 36 672 

3  Pierre de Werdt 17 34 694 

4  Rob Pijnenburg 17 33 621 

5  Barend van Amerongen 17 30 509 

6  Antoine van Zandvoort 17 29 619 

7  Ad Rovers 17 24 417 

8  Mari v/d Oetelaar 17 23 458 

9  Theo v/d Westelaken 17 23 436 

10  Peter van Rijsbergen 17 23 401 

11  Wim van Kasteren 17 23 391 

12  Henk Schuurmans 17 23 376 

13  Jan v/d Westelaken 17 20 326 

14  Alouis v/d Oetelaar 17 16 224 

15  Lambert van Vught 17 12 175 

16  Ad Boeren 17 10 169 

17  Hans van Eijndhoven 17 10 141 

18  Gerard Baltussen 17 1 24 
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Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep A: 
John begon met een voorsprong van vijf punten aan het tweede gedeelte. 
In de eerste ronde verspeelde hij echter twee punten. Na vier ronden had John slechts zeven punten 
bij elkaar gesprokkeld. De achtervolging putte daar moed uit. Pierre, Antoine, Rob en Willem Peter 
leken nog in de strijd. Na zes ronden wist John de touwtjes weer in handen te nemen. Hij verzamelde 
11 punten. Alleen Rob kwam tot een score van 13 punten. Even leek er nog een mogelijkheid voor 
Willem Peter doordat John het moest afleggen tegen Rob.  

 
 
Ook Pierre 
rook nog een 
podiumplaats 
en hield 
Willem Peter 
op remise.  
 
Dat leverde 
Pierre 
minimaal een 
jaartje 
meerijden op.  
 
John was 
door deze 
uitslag al 
zeker van zijn 
titel. 
 

De strijd om de podiumplaatsen bleek nog erg spannend. Nog vier spelers streden om twee plaatsen. 
Antoine en Pierre moesten afhaken. Willem Peter speelde remise tegen de kampioen en bleef 
daardoor Rob voor met een verschil van 39 SB-punten.  
Pierre behaalde door zijn overwinning op Mari nog net de vierde plaats ten koste van Antoine. 
Met een verschil van vier punten werd John voor de derde keer kampioen van D’Amateurs. Proficiat!   
 
 
Onderlinge competitie, het tweede gedeelte groep B: 
Peter en Wim startten beiden met 23 punten. Wim verspeelde echter vijf punten, nog voordat Peter  
een wedstrijd had gespeeld. Alouis en Lambert maakten een sterke start met zes punten uit twee 
wedstrijden. Gerard kwam op drie punten door zijn overwinning op Wim. Deze bleef na vijf wedstrijden 

steken op 
zeven punten. 
Peter lag 
inmiddels 
slechts drie 
punten 
achter, terwijl 
hij ook drie 
wedstrijden 
minder had 
gespeeld. 
Nadat Wim in 
Hans zijn 
meerdere 
moest 
erkennen, 
kwam Peter 
definitief op 

kop. Jan vormde zelfs nog een bedreiging voor de tweede plaats. In een alles of niets partij tussen 
Wim en Peter, wist Wim via een remise de tweede plaats veilig te stellen. Volgens diverse spelers van 
D’Amateurs stond Peter erg slecht, maar zelfs Truus wist geen winnend e variant te vinden. Peter had 
het dus als enigste goed ingeschat. Een kampioen waardig. Proficiat! 

D'Amateurs groep A 

Onderlinge competitie   

2e gedeelte 

competitie 

1e gedeelte 

competitie 

Eindstand 

competitie  

Stand  Speler 

Aantal 
gespeel

d 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

Totaal 
aantal 
punten 

Totaal 
aantal  

SB 
punten 

  1  John Wilsens 8 12 115 41 848 53 963 

  2  Willem-Peter Berkelmans 8 13 117 36 672 49 789 

  3  Rob Pijnenburg 8 16 129 33 621 49 750 

  4  Pierre de Werdt 8 12 85 34 694 46 779 

  5  Antoine van Zandvoort 8 15 144 29 619 44 763 

  6  Barend van Amerongen 8 6 46 30 509 36 555 

  7  Ad Rovers 8 12 113 24 417 36 530 

  8  Mari v/d Oetelaar 8 6 57 23 458 29 515 

  9  Theo v/d Westelaken 8 3 18 23 436 26 454 

D'Amateurs groep B 

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  Peter van Rijsbergen 7 12 100 23 401 35 501 

  2  Wim van Kasteren 7 8 75 23 391 31 466 

  3  Jan v/d Westelaken 7 8 63 20 326 28 389 

  4  Lambert van Vught 7 15 121 12 175 27 296 

  5  Alouis v/d Oetelaar 7 10 93 16 224 26 317 

  6  Hans van Eijndhoven 7 10 79 10 141 20 220 

  7  Ad Boeren 7 9 73 10 169 19 242 

  8  Gerard Baltussen 7 4 34 1 24 5 58 
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Bekercompetitie 
 
De bekercompetitie heeft weer een extra dimensie gekregen vanwege de afspraak dat een speler uit 
de B-poule in een wedstrijd tegen een speler uit de A-poule voldoende heeft aan remise om zich te 
plaatsen. Mari maakte hiervan gebruik en schakelde twaalfvoudig kampioen Ad Rovers uit. 
 

Ook Henk kon zich niet 
bedwingen en vergastte 
zijn grootste damvriend 
Barend op een 
uitschakeling. Op dat 
moment kon hij nog 
niet vermoeden dat 
hem dit een beker zou 
kosten. 
 
Pierre was 
gewaarschuwd en gaf 
Lambert geen kans. 
 
Willie had de regeling 
niet nodig om Alouis 
een illusie armer te 
maken. 
 
Rob wist tegen Wim 
zijn nederlaag uit het 
vorig seizoen recht te 
zetten. 
 
Willem Peter was niet 
opgewassen tegen 
Antoine. 
 
 

Peter begon voorzichtig met een remisepartij waarna hij zowel Jan als Mari via sneldampartijen wist uit 
te schakelen. 
Rob was gewaarschuwd en wist tegen Peter alle remisevarianten te vermijden. 
Het leverde hem een finaleplaats op. 
Ad Boeren miste uitstekende kansen tegen Antoine, maar moest uiteindelijk het onderspit delven. 
Henk had geen medelijden met dorpsgenoot Willie en stuurde hem teleurgesteld richting Boxtel. 
Hemzelf wachtte echter ook een teleurstelling. Antoine bleek de meerdere. 
De finale tussen Rob en Antoine werd een spannende strijd. Het leek erop dat Antoine veel te veel tijd 
gebruikte, waardoor de bookmakers zijn kansen tot een minimum zagen slinken. Gelukkig voor hun 
beschikte Pierre niet voor voldoende financiën. Anders waren ze wellicht bankroet gegaan. Kortom, 
Rob kwam in een uitzichtloze positie en leek middels een combinatie een laatste remisepoging te 
wagen. Het leverde fors schijfverlies op en Rob feliciteerde zijn tegenstander. 
Antoine behaalde voor de derde keer op rij zijn bekerkampioenschap. Proficiat! 
 
 
 
 

 Ad Rovers 1 
 Mari 1-0 

 Peter 0 

 Rob 0 

Antoine 
kampioen 
Proficiat! 

 Mari 1 

     

 Peter 1-3 
 Peter 1 3 

 Jan 1-0 

       

 Pierre 3 
 Pierre 0 

 Rob 3 

 Lambert 0 

     

 Wim 0 
 Rob 3 

 Rob 3 

         

 Willem Peter 0 
 Antoine 3 

 Antoine 3 

  Antoine 3 

 Antoine 3 

     

 Ad Boeren 3 
 Ad Boeren 0 

 Theo 0 

       

 Henk 1 
 Henk 3 

 Henk 0 

 Barend 1 

     

 Willie 3 
 Willie 0 

 Alouis 0 
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Kerstdamtoernooi / Sneldamcompetitie 
 
Op dinsdag 30 december streden 17 leden om het sneldamkampioenschap van D’Amateurs. 
Het werd weer een gezellige dag. Voor de eerste keer nam ook onze kastelein Jan Mettler deel aan 
een toernooi van D’Amateurs. De spelers klaagden niet over te korte pauzes. Er werd gewoon sneller 
gespeeld om de pauzes stiekem te verlengen. Ook was iedereen een ronde vrij vanwege het ongelijke 
aantal deelnemers. Zelfs vonden een aantal spelers nog steeds voldoende tijd om hun partijen te 
analyseren. 

 
Na vier ronden bleken Willem Peter, 
Antoine en Rob goed te zijn uitgeslapen. 
Pierre en John volgden op de voet. 
 
Na acht ronden ging Willem Peter op 
kop. John volgde op één punt en Antoine 
op twee punten. 
 
Antoine nam de koppositie over na 10 
ronden. Willem Peter volgde op de voet 
met een wedstrijd minder. Ook John en 
Rob hadden een beperkte achterstand. 
 
In de elfde ronde kwam John langszij, 
maar keek in de 13

e
 ronde weer tegen 

een punt achterstand aan. 
Rob wist zich in de 14

e
 ronde zelfs tussen 

Antoine en John in te wurmen. De laatste 
had echter een wedstrijd minder 
gespeeld. 
 
 
Tijdens de 15

e
 ronde maakte John aan 

de illusies van Antoine een eind. In een rechtstreeks duel moest Antoine het onderspit delven. 
Door zijn winst in de 16

e
 ronde, waarin Antoine vrij was, kwam John alleen aan kop. 

De podiumplaatsen werden pas tijdens de laatste ronde definitief vastgesteld.  
Rob was gezakt naar de vierde plaats. Zijn enige hoop bestond uit een overwinning tegen Ad Rovers. 
Een alles of niets partij viel in zijn nadeel uit. Willem Peter handhaafde daardoor de derde plaats. 
Antoine wist de tweede plaats veilig te stellen door een overwinning. 
John maakte geen fout meer en versloeg Willem Peter in het laatste duel. John behaalde hiermede 
voor de vierde keer het sneldamkampioenschap van D’Amateurs. Proficiat! 
 
 
 
Avondje tussendoor 
 
Mede vanwege tijdproblemen is er geen avondje tussendoor gehouden. 
Toch is algemeen bekend dat een dergelijk avondje de meeste leden en partners wel aanspreekt. 
Daarom wordt iedereen die ideeën heeft voor een avondje tussendoor uitgenodigd om dit snel kenbaar 
te maken. Doelstelling is om kort na de bondscompetitie gezamenlijk met de partners een gezellige 
avond door te brengen. 
 
 
 

Stand Speler 
Aantal 
gespeeld 

Aantal 
punten 

SB 
punten 

  1  John Wilsens 16 36 816 

  2  Antoine van Zandvoort 16 34 664 

  3  Willem Peter Berkelmans 16 30 580 

  4  Rob Pijnenburg 16 29 512 

  5  Pierre de Werdt 16 28 521 

  6  Ad Rovers 16 27 552 

  7  Jan v/d Westelaken 16 27 482 

  8  Hans van Eijndhoven 16 26 449 

  9  Wim van Kasteren 16 24 418 

10  Peter van Rijsbergen 16 23 442 

11  Henk Schuurmans 16 22 439 

12  Alouis v/d Oetelaar 16 22 410 

13  Lambert van Vught 16 22 354 

14  Theo v/d Westelaken 16 12 210 

15  Ad Boeren 16 10 108 

16  Gerard Baltussen 16 9 144 

17  Jan Mettler 16 3 81 
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Simultaan - D'Amateurs 
 
John had over belangstelling niet te klagen. Maar liefst 16 deelnemers popelden om hem een lesje te 
leren. Dat het iets anders uitkwam was te wijten aan de wervelende show die door John werd 

uitgevoerd. 
Zijn strategie is niet te evenaren. 
 
Zeer tactisch voerde John bij onze voorzitter 
een spetterende combinatie uit. 
Al nadat hij vier schijven had geofferd 
concludeerde John dat hij verloren stond en 
gaf op. 
Hij compenseerde dat met de winst op 
Alouis. 
 
Het vervolg van de tactiek van John bleek 
het opgeven tegen Pierre, Rob en Antoine. 
Daardoor kon hij zijn tijd optimaal besteden 
aan de overige spelers. 
 
Hij kwam steeds sneller rond en profiteerde 
optimaal van het geroezemoes dat ontstond 
door de vrije tijd die enkele topspelers 
hadden gekregen. 
De overige spelers kregen dit niet verwerkt.  

Al snel stond John op een gelijke stand, waarbij de druk voor de overgebleven spelers steeds groter 
werd. Na de negende partij stond John slechts één verliespartij en twee remises toe. 
Alhoewel, we zijn er nog niet uit hoe we de remise tegen Antoon moeten registreren. 
We denken aan de 12

e
 t/m de 16

e
 partij. 

Winst was er voor Peter. Als laatste boekte Henk een welverdiende remise. Hij was weliswaar iets 
later gestart, maar wist John tot het einde toe in bedwang te houden. 
Met een sterke bezetting heeft John een score van bijna 60% behaald. Door D’Amateurs wordt dit als 
een grootse prestatie gezien. Proficiat! 
 
 
Mutaties 
 
Jaren werd erover gesproken. 
Mogelijk gaat er iemand met de VUT en kan zich dan meer toeleggen op zijn favoriete damsport. 
Meer dan twintig jaar geleden was hij een graag geziene gast bij D’Amateurs. 
Veel bordpunten heeft hij vervoerd.   
Eindelijk heeft Antoon van Zandvoort te kennen gegeven dat hij lid wil worden van D’Amateurs. 
 
Om tegemoet te komen aan het huishoudelijk reglement heeft het bestuur tijdens het uitstapje een 
flink aantal leden gepolst. Deze werkwijze is al een eerder toegepast en maakt het mogelijk dat nieuwe 
leden de jaarvergadering in zijn geheel kunnen bijwonen. 
 
Er is slechts één bezwaar ontvangen.  
Antoine heeft aangegeven dat hij er moeite mee heeft omdat hij niet mag winnen van zijn vader. 
Dat bezwaar is door het bestuur ongegrond verklaard. 
Nu Antoon nog zover zien te krijgen dat hij aan de bekercompetitie deelneemt. 
Met een beetje geluk voor een passende loting zal er komend seizoen een andere naam op de 
wisselbeker verschijnen. Voor de vereniging alleen maar voordelen! 
 
Antoon, van harte welkom als lid van D’Amateurs. 
 
 
Bedankje 
D’Amateurs bedankt Jan voor de wijze waarop D’Amateurs wordt ontvangen.  
De mate van rust wordt voornamelijk door de eigen leden bepaald. 
Tevens hebben we een kastelein die zich nauw verbonden voelt met de vereniging. 

Ad Rovers 2 0 

John Wilsens 

1 

Alouis v/d Oetelaar 0 2 2 

Pierre de Werdt 2 0 3 

Rob Pijnenburg 2 0 4 

Antoine van Zandvoort 2 0 5 

Wim van Kasteren 0 2 6 

Barend van Amerongen 0 2 7 

Lambert van Vught 0 2 8 

Jan van de Westelaken 1 1 9 

Gerard Baltussen 0 2 10 

Willie Berkelmans 0 2 11 

Antoon van Zandvoort 1 1 12 

Ad Boeren 0 2 13 

Mari v/d Oetelaar 0 2 14 

Peter van Rijsbergen 2 0 15 

Henk Schuurmans 1 1 16 

40,6% 13 19 59,4%  
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Seizoenafsluiting 
 
Mede dankzij Peter heeft D’Amateurs voor het eerste een heuse cruise gemaakt over de diepe 
wateren van het Grevelingenmeer. 
 
De dag begon beter dan verwacht. De bewolking was dreigend, maar het bleef droog. 
 
We hadden duidelijk een geroutineerde chauffeur. 
Harrie was vriendelijk maar beslist. 
Hij wist een en ander te vertellen over wat ons te wachten stond. 
Hij kende zelfs de weg! 
 
Vol goede moed ging het naar Oudenbosch waar we naast de koffie met gebak ook de gelegenheid 
kregen om de kopie van de St. Pieter te bezichtigen. 
Gelukkig was Gerard in ons midden zodat het overgebleven gebak toch nog een bestemming vond. 
 
Bij de kerk stond een bord dat er geen bezichtiging mogelijk was vanwege een viering. 
Aangezien er binnen weinig van was te merken, maakten D’Amateurs een wandeling door de kerk. 
Plotseling werden we opgeschrikt door de voorzanger die een aantal korte gezangen ten gehore gaf. 
Nog voordat D’Amateurs snel de kerk kon verlaten, bleek dat Henk zijn roeping had gemist. 
 
Bij het Maria-altaar waren prachtige kaarsen beschikbaar. Jessica vond de lichtjes prachtig, maar het 
werd wat minder toen bleek dat er echte vlammen ontstonden. Met behulp van een aansteekkaars was 
ook dit leed echter snel geleden. 
 
Ad Boeren vond de kerk maar niets. Zoals hij het uitdrukte: 
Hier hebben ze alleen maar een schilder nodig; er valt helemaal niets te voegen.  
 
Daarna werd de tocht naar Bruinisse vervolgd. 
Harrie had er een anekdote over die de meesten al begrepen voordat ze op de boot stonden. 
“Slechts even in de zon en Bruin is se” werd door enkelen pas begrepen toen ze op de terugtocht een 
blik op het strand wierpen. 
Hadden ze dat vooraf gedaan, dan was het op de boot niet zo druk geweest. 
 
Tijdens de cruise werd de honger gestild met een eenvoudige doch goede lunch. 
Er werd echter geen toestemming verkregen om het overgebleven brood te gebruiken voor de jacht. 
Blijkbaar is de meeuwensoep in Bruinisse nog niet ingeburgerd. 
 
 
Velen genoten van de buitenlucht. De slimmeriken bleven wat langer op het dek. 
Halverwege draaide de boot immers, hadden we minder last van de wind en konden we zo nog meer 
genieten van de stralende zon. 
 
Eén was er echt slim. 
Die schakelde TPG in. 

De connecties binnen de 
vervoersbedrijven werden gebruikt. 

  
 Zijn jeugddromen kwamen uit. 
 
 D’Amateurs kreeg een fikse korting. 
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Na deze geweldige cruise ging het verder naar Zierikzee. 
 
In dit prachtige stadje was veel te beleven. 
 
Nel kreeg het echter niet van Harrie gedaan dat we meer dan twee uur mochten besteden. 
Volgens Harrie kon je in die tijd alle winkels van Zierikzee wel leegkopen. 
Maar op Nel had hij niet gerekend. 
 
Inclusief het Brabants kwartiertje was D’Amateurs precies op tijd weer bij de bus. 
Het valt immers niet mee om alle winkels te bezichtigen, je te verbazen op een Grieks terras, een visje 
te vangen bij de plaatselijke handel en dan ook nog op tijd terug te zijn. 
 
Een aantal dammers losten dit probleem op door de nodige koelelementen mee de bus in te sjouwen. 
Waar ze niet op gerekend hadden is dat er, buiten de koelelementen om, nog meer gaat lekken. 
 
Het toilet in de bus was er een met gebruiksaanwijzing. 
Zeker met een pallet ervoor was de deur moeilijk te openen. 
Jan maakte hieraan snel een eind door de deur uitstekend te vergrendelen. 
De pallet was niet meer nodig. 
Hans werd het eerste slachtoffer. 
We hebben hem nog nooit zo braaf voor in de bus zien zitten. 
Toch blijkt er een waarheid te zitten in spreekwoorden. 
Wie een deur dichtgooit voor een ander krijgt zelf een probleem. 
Vanwege de belofte van Jan voor een extra rondje werd de bus nog buiten de bebouwde kom 
geparkeerd. Hans hield zich groot en bleef braaf zitten. Jan creëerde het v/d Westelakenmeer. 
 
Het diner in Ulvenhout liet zich goed smaken. 
 
Na het diner werd overgegaan tot de prijsuitreiking. Naast de bekende bekers, werd deze keer ook 
aandacht gegeven aan de mooiste combinatie. Mari bleek deze met stip te hebben gewonnen. Tot zijn 
verbazing bleek Ad Boeren de derde prijs behaald te hebben. De tweede prijs is voor Theo v/d 
Westelaken en wordt tijdens de jaarvergadering uitgereikt. 
 
Onze voorzitter maakte gebruik van deze gelegenheid om Theo v/d Linde in het zonnetje te zetten 
vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap bij D’Amateurs. 
 
Al tijdens het diner was Jessica op onderzoek naar de beker die door Henk was gewonnen. 
Ten laatste gaf ze het op. Toch was dat niet helemaal terecht. De familie uit Zweden was namelijk niet 
zomaar overgekomen. Kosten noch moeite waren gespaard om het lintje extra glans te geven. 
Tijdens zijn vakantie in Italië had Barend van zijne majesteit de opdracht gekregen om Henk te 
ridderen. Henk werd benoemd tot ridder in de orde van de dambond. 
Aan Henk werd beloofd om als tegenprestatie voor een foto uit Thailand (met lintje) ervoor te zorgen 
dat hij wereldberoemd wordt middels het internet. 
 
Na een snelle terugreis heeft Harrie ons weer op ons vertrekpunt teruggebracht. 
Deze keer zijn er geen negatieve zaken te vermelden over de busonderneming. 
 
 
 


