d’Amateurs jaarverslag 2016-2017:
Jaarvergadering 2016:
De jaarvergadering van 9 juni 2016 verliep volgens verwachting. Lambert werd
herbenoemd als penningmeester. John werd op voordracht van het bestuur
benoemd tot secretaris. Hij nam tijdens de vergadering de taken van Wim over. Wim,
namens alle leden van d’ Amateurs, hartelijk dank voor de vele jaren van tomeloze
inzet.
Start seizoen 2016-2017:
Het seizoen is op 1 september 2016 begonnen met de onderlinge competitie. Wim
won de eerste partij van het seizoen. Toch moet gezegd worden dat Theo degene
was die het spel maakte. Hij kwam veel beter uit de opening, maar slaagde er niet in
om het af te maken. Later in de partij kwam hij steeds slechter te staan. Theo
plaatste nog een aantal lokzetjes. Wim trapte er niet in en trok de partij naar zich toe.
Antoine slaagde erin om een viertal schijven van Lous te isoleren. Lous probeerde
met het geven van enkele schijven nog een doorbraak te forceren. Maar het mocht
hem niet baten. Hij moest capituleren. Toon speelde tegen Rob een goede partij.
Maar hij was niet opgewassen tegen deze kampioenskandidaat. Cor wist het tegen
Jos te lang vol te houden. Te lang omdat hij teveel tijd verbruikte voor logische
zetten. Die tijd kwam hij tekort om er in het middenspel het beste uit te halen. Jos
combineerde naar de winst. Lambert verslikte zich in het middenspel in een drie om
vier. Barend speelde het nauwkeurig uit. Gerard bespeelde de klok op een wijze die
bewondering afdwong bij tegenstander John. Maar John bespeelde de schijven beter
waardoor Gerard in een nederlaag moest berusten. De partij tussen Ad en Mari trok
de meeste aandacht. Tot laat in de avond probeerden zij elkaar te verschalken. Ad
verslikte zich in een tempo en kwam een schijf achter. Mari gaf er een aantal terug in
ruil voor een doorbraak. Uiteindelijk restte er een eindspel waarin alle kansen voor
Mari leken te zijn. Maar hij kwam net tekort om het precieze spel van Ad te
overklassen. De partij eindigde onbeslist. Grote afwezige was Willem-Peter.Uit
tactische overwegingen, hij zit nou eenmaal graag op de achterklep, hetgeen hem
later het kampioenschap zou gaan opleveren.
Externe wedstrijden:
d’Amateurs kwam uit in de nationale competitie 2e klasse E en in de provinciale
hoofdklasse.

Nationale competitie:
De verwachtingen waren na een succesvol eerste en tweede seizoen weer hoog
gespannen. Het combinatieteam had versterking gevonden in Fred Passchier en
David Riupassa, beide lid van Sint Oedenrode en derhalve speelgerechtigd voor het
landelijke team van d’Amateurs. Op 4 februari 2017 heeft Damcombinatie
D'Amateurs het kampioenschap tegen de Variant binnengehaald. Van tevoren was
bekend dat het een zware wedstrijd zou worden. Ook de Variant heeft een prima
team. De wedstrijd begon zeer voortvarend met een overwinning van Jacques. Fred
bouwde de voorsprong uit naar 4-0 waardoor het vertrouwen in een goede afloop
steeg. Door de remises van Arno en John werd dit verstevigd, maar door het verlies
van Antoine was de spanning weer helemaal terug. Jos, Tom en Rob speelden naar
remise, zodat er met nog twee lopende partijen een voorsprong op het bord bleef
staan. Toen verloor David en was alle hoop gevestigd op Willem-Peter. Nog één punt
was er nodig! Willem-Peter beschaamde het vertrouwen niet en behaalde de
benodigde remise. Daarmee werd het gelijkspel behaald wat voldoende was voor het
kampioenschap. Damcombinatie d'Amateurs kan in de laatste ronde niet meer
worden ingehaald. Proficiat! Damcombinatie d'Amateurs heeft ook de laatste ronde
tot winst weten om te zetten. Ook was er een klein extra succesje. Rob werd in deze
2 e klasse E gedeeld 2e van de 178 spelers. Een prestatie van formaat!
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Hoofdklasse:
De hoofdklasse was door het grote aantal wedstrijden, een dubbele ronde, een
zware belasting voor een club zoals d’Amateurs. Over het algemeen dienden we als
kanonnenvoer, maar er werden zeker ook leuke wedstrijden gespeeld.

Ook dit seizoen werd de slotronde gespeeld in Sint Michielsgestel. Het was er weer
een gezellig boel, alhoewel de herrie sommige mensen parten speelden.
Brabantcup 2016-2017:
D’Amateurs heeft dit seizoen met maar liefs 13 dammers deelgenomen aan de
Brabantcup. Uiteindelijk werd op maandag, 9-1-2017, de Brabant Cup finale
gespeeld bij RDS in St Oedenrode.
Het ging tussen Peter van Rijsbergen en Rene van Oosterhout.
Door deze finale te winnen is Rene van Oosterhout Kampioen van Brabant
geworden. Maar wel een formidabele prestatie van Peter!

Onderlinge competitie:

De onderlinge competitie was eigenlijk dit
jaar niet zo spannend. Willem Peter
Berkelmans won met ruime afstand. De
definitieve eindstand is er een zonder de
uitslag van de partij Antoine van ZandvoortJos van der Wielen, omdat er ooit is
afgesproken dat alleen echt gespeelde
partijen in de eindstand worden
meegenomen. De beide heren hebben de
partij remise gegeven.
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Rapid-competitie:
Zoals al vele rondes voor het einde werd verwacht werd Antoine onze nieuwe
Rapidkampioen. Hij versloeg Theo in de eerste ronde van de avond. Daarmee werd
hij onbereikbaar voor de concurrentie. Jos boekte een mooi resultaat door direct
daarna de kersverse kampioen een nederlaag te bezorgen. Met zijn twee
overwinningen en een remise speelde Jos zich alsnog naar de derde plaats van de
competitie. John behaalde vijf punten wat hem naar de tweede plaats voerde.

Extra competitie:
Frits van Tilborg heeft, door de extra competitie te winnen, zijn visitekaartje
afgegeven. We hebben er weer een sterke dammer bij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Frits van Tilborg
Ad Rovers
Cor Stehouwer
Mari van de Oetelaar
Lambert van Vught
Rob Pijnenburg
Antoine van Zandvoort
Gerard Baltussen
Theo van de Westelaken
Toon van Zandvoort
Lous van den Oetelaar
Wim van Kasteren
Peter van Rijsbergen

7-14
6-14
6-12
9-12
7-11
6-10
4- 9
5- 8
4- 7
8- 5
9- 4
6- 2
2- 1

Jan van de Westelakentoernooi / Sneldamcompetitie:
Een aantal zaken zijn belangrijk om bij het Jan van de Westelaken sneldamtoernooi
succesvol te kunnen zijn:
- Kunnen dammen
- Nuchter blijven (letterlijk en figuurlijk)
- De zenuwen de baas blijven
- Super geconcentreerd zijn
- Hoogmoed achterwege laten
Als we deze eigenschappen bezien, dan vallen er al snel heeeeel veeeeel spelers af,
die dan niet voor deze eervolle titel in aanmerking kunnen komen. Dat is ook dit jaar
in de einduitslag terug te zien. Na het eerste gedeelte van deze supergezellige
damdag kwamen er drie spelers bovendrijven. Zij stonden dan al meteen drie punten
los op de rest: Antoine, Fred, Jacques. Het tweede gedeelte gaf David en Jos aan
als winnaar. De punten uit de eerste ronde werden meegenomen naar de tweede
ronde. Dit gaf de volgende eindstand: 1) Antoine 2) Fred 3) Jacques 4) Jos 5)
David. En wie durft te beweren dat deze spelers niet perfect voldoen aan de vijf
hierboven genoemde criteria!!!
Het Jan van de Westelaken-toernooi was in meerdere opzichten een succes. De
gezelligheid, het aantal deelnemers, het lekkere buffet, en de feilloze organisatie van
de wedstrijd door Barend. En zeker niet op de laatste plaats: Antoine, die in dit sterke
veld, als overwinnaar tevoorschijn kwam.

Bekerkampioenschap 2016-2017:
Underdog Cor versloeg op donderdag 23 februari de favoriet John in een
spannende bekerfinale. Lang leek het erop dat Cor een benauwde partij
speelde. Hij was vooral bevreesd voor een komende sneldampartij. Zo ver is het
niet gekomen. John kwam positioneel slecht te staan en kon niet anders dan
een combinatie open zetten. Cor twijfelde geen moment en voerde die uit. John
kon meteen opgeven. Voor Cor betekent het zijn eerste titel bij d'Amateurs.

Vertegenwoordiging van d’Amateurs door haar leden:
Willem Peter Berkelmans en Tom Vissers hebben deelgenomen aan het
sneldamkampioenschap van Brabant.
Willem Peter eindigde op een verdienstelijke 11e plaats en Tom moest genoegen
nemen met een 24e plaats. Verder zijn de prestaties van de spelers van ons
landelijke team opvallend: David 5e plaats, Fred 6 e plaats, Leo 19e plaats, Jacques
21e plaats. Zie hieronder de resultaten:

Brabant cup voor viertallen:
D'Amateurs heeft met een viertal deelgenomen aan de Brabantcup.
Tijdens de eerste avond op 9 februari, maakte het team een sterke indruk. Alle drie
de wedstrijden in poule A werden gewonnen. Tijdens de tweede avond op 16 maart
werd tegen het team van TDV gestunt. Het team van D'Amateurs won met 5-3. Een
prestatie om trots op te zijn. Toch duurden de voorwedstrijden een ronde te lang.
Blijkbaar was het team uitgeblust. Tegen het sterke EAD werd met 1-7 verloren.
Niettemin heeft ons team evenveel wedstrijdpunten gehaald als de koploper en zijn
we slechts op bordpunten uitgeschakeld. Daarom kunnen we terugkijken op een
goed gespeelde Brabantcup 2016-2017.

Paaseierentoernooi:
Dammend Tilburg organiseerde het Paaseierentoernooi 2017. In de B groep
eindigde Willem Peter Berkelmans als winnaar. Rob Pijnenburg werd tweede en
Antoine van Zandvoort zevende. Tja, je moet geen drie spelers van d’Amateurs in
een groep zetten! In de D groep eindigde supporter Ruud Houdijk op een negende
plek.

Jaarafsluiting seizoen 2016-2017:
De dammers hebben het seizoen afgesloten met een gezellige dag. We begonnen
met een rondleiding door Oirschot, alwaar we op verzoek van Ruud vooral bleven
steken bij de prachtige kerk. Hierdoor hebben we wel wat info gemist. Onze gids was
van plan het volgende te vertellen:
Hoewel er al sinds de prehistorie bewoning is geweest op het grondgebied van het
huidige Oirschot, zijn schriftelijke documenten pas relatief laat aanwezig. Op dat
ogenblik was Oirschot, vanuit een Frankische nederzetting, al uitgegroeid tot een
plaats van regionale betekenis. Zo is er sprake van de heilige Odulfus, die omstreeks
805 pastoor van Oirschot was. Er is sprake van documenten die gewag maken van
de verering van Odulfus te Oirschot zo vroeg als 1150 en 1270. Dit zijn echter
jongere kopieën van oudere documenten, die mogelijk op vervalsingen berusten.
Archeologische vondsten bevestigen overigens bewoning tijdens de 8e en 9e eeuw
in de omgeving van de Mariakerk. Ook was er zeker al vanaf het begin van de 13e
eeuw een kapittel van elf kanunniken. Vanuit de parochie van Oirschot zijn de
parochiekerken gesticht van Oostelbeers, Middelbeers, Vessem en Wintelre. Enige
invloed van de Abdij van Echternach en de Abdij van Sint-Truiden zal er wel geweest
zijn, maar dit betrof slechts enkele boerderijen.Ook in wereldlijke zin was Oirschot
niet onbelangrijk. Het was een vrijheid en hoofdplaats van Kempenland. Men kende
een jaarmarkt. In 1513 werd een regthuis gebouwd dat, afgezien van dat in
's-Hertogenbosch, het enige was in de Meierij van 's-Hertogenbosch. De heer van
Oirschot had twee kastelen: Kasteel Oud Beijsterveld nabij Oirschot en Kasteel Ten
Bergh nabij Spoordonk. Mogelijk is deze heerlijkheid vanuit de Spoordonkse
Watermolen ontstaan. De heren van Oirschot hebben ook Vught in handen
gekregen, maar verloren dat geleidelijk toen de Hertog van Brabant in 1196 zijn
eigen machtscentrum in die omgeving stichtte: de stad 's-Hertogenbosch. De hertog
kreeg definitief invloed in Peelland en Kempenland in 1232. Zo werd Oirschot een
zogeheten halve heerlijkheid: de helft van de rechten was in handen van de Hertog
van Brabant en de andere helft van de Heer van Oirschot, die overigens lang uit
machtige adellijke families heeft bestaan.
Oorspronkelijk vormde het Vrijthof bij de Mariakerk het centrum van de plaats, later
werd de Sint-Petruskerk
gebouwd en uiteindelijk
verplaatste het centrum
zich naar de directe
omgeving van deze
nieuwe kerk.
Het is mogelijk dat de
hertog betrokken was bij
de bouw van de SintPetruskerk, om ook op
kerkelijk gebied een
nieuw machtscentrum te
stichten.

In 1320 verkocht het oude adellijke geslacht de heerlijkheid Oirschot aan Rogier van
Leefdaal die een vertrouweling van de hertog was. Via vererving kwam de
heerlijkheid aan de familie Van Merode en via een gerechtelijke verkoop in 1672 aan
de familie Sweerts de Landas, een protestantse familie, die het Kasteel Oud
Beijsterveld tot 1831 behield, al waren de heerlijke rechten toen vervallen. Hierna
werd het een missieklooster. Omstreeks 1600 was Petrus Vladeraccus actief in
Oirschot. Hij zette zich in voor de contrareformatie en voerde de richtlijnen van het
Concilie van Trente door. In 1633 echter kwamen, onder militaire begeleiding, de
eerste protestanten in Oirschot, en met de Vrede van Münster in 1648 was het tij
volledig gekeerd. Er volgde een periode van economische neergang en toen op het
einde van de 18e eeuw de nieuwe straatweg van 's-Hertogenbosch naar Luik werd
aangelegd, liep deze op ruime afstand van Oirschot. De plaats werd door Eindhoven,
en door het in 1821 afgesplitste Best, overvleugeld.
In de 20e eeuw kwam het toerisme op, terwijl uiteindelijk ook industrialisatie optrad,
oorspronkelijk bestaande uit traditionele bedrijven zoals de meubelindustrie, later ook
metaalindustrie, zoals Heras, en een bedrijf voor verplaatsbare cabines, De Meeuw.
De komst van het Wilhelminakanaal (1923) stimuleerde de industriële bedrijvigheid.
Ook breidde de plaats zich snel uit doordat werknemers van de Generaal Majoor de
Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot kwamen wonen. Ook ligt Oirschot
tegenwoordig langs de snelweg die Eindhoven met Tilburg verbindt. In 1997 werd in
het kader van de gemeentelijke herindeling van Noord-Brabant de gemeente Oost-,
West- en Middelbeers opgeheven en ingedeeld bij de gemeente Oirschot.
Maar het werd de gids te heet onder zijn voeten en, omdat we toch niet verder waren
gekomen dan de kerk, maakte hij zich daar plotseling uit de voeten.

Op het terras was het weer reuze gezellig. We
genoten van het lekkere weer, een borrel of
een kopje koffie. Zo gezellig, daar kunnen ze
op roze maandag in Tilburg een puntje aan
zuigen. Alhoewel……………………

Tja, en niet veel later gingen we dus kegelen.
Met een bal zonder gaten. En dat was dus
voor velen even wennen. Ballen vlogen alle
kanten op behalve de goede. De dames
deden hun best:

Van de heren hebben we maar geen foto’s
genomen.

Hoogtepunt was de maaltijd, waarbij we verrast werden met de komst van koning
Goedhart en een quiz.

Het eten mocht een ieder goed smaken en het seizoen werd in de voor ons zo
kenmerkende stijl afgesloten: De tap was leeg en de flesjes waren op.

