d’Amateurs jaarverslag 2017-2018:
Jaarvergadering 2017:
De jaarvergadering van 29 juni 2017 verliep volgens verwachting. Rob en Antoine
waren aftredend. Rob werd herkozen, maar Antoine had aangegeven zich niet meer
verkiesbaar te stellen. Vanuit de vergadering kwamen geen nieuwe kandidaten voor
het bestuur. Barend zou benaderd worden om eventueel met hulp van Wim en
Antoine de taak als wedstrijdleider over te nemen. Dit plan slaagde en het bestuur
was al snel weer voltallig. Dank aan Barend, die de toch niet te onderschatten taak
als wedstrijdleider op zich neemt. Minder goed nieuws was er ook
Oud lid Theo van der Linde overleed op 86 jarige leeftijd (16-5-2018) De familie heeft
een rouwkaart van de damvereniging ontvangen.
Frits van Tilborg bedankte als lid. Hij vond met name de terugreis in het donker erg
bezwaarlijk. Jammer want Frits was een graag geziene gast.
Start seizoen 2017-2018:
Op 31 augustus 2017 startte het seizoen van d’Amateurs. De eerste partijen van het
seizoen werden weer gespeeld. Lambert boekte de eerste overwinning. Toon was
zijn tegenstander. De eerste remise van het seizoen werd overeengekomen door
Mari en Rob. De laatste beloofde aan Frits alle medewerking voor het behalen van
de kampioenstitel onder de voorwaarde dat hij van Antoine zou winnen. Frits maakte
dankbaar gebruik van dit aanbod en bezorgde Antoine een nederlaag. Ook onze
kersverse kampioen, Willem Peter werd op een gevoelige nederlaag getrakteerd. In
hevige tijdnood en onder zware druk maakte hij een fout waarna Jos zijn voordeel
direct omzette in een overwinning. Enkele zetten daarvoor had Willem-Peter
vermoedelijk nog een remisekans. Ad won van Gerard en Lous won van Theo.
Barend kwam niet verder dan remise tegen Wim die de gehele partij onder zware
druk stond. En zo was het seizoen, natuurlijk met een hoop kabaal, van start gegaan.
Externe wedstrijden:
d’Amateurs kwam uit in de nationale competitie 1e klasse C en in de provinciale
hoofdklasse

Nationale competitie:
We hebben geweldig gepresteerd. Een eindpositie die respect afdwingt. Een keurige
8e plaats en dik behoud in de eerste klasse. Hoogtepunt was wel de laatste wedstrijd
tegen Wageningen, een club die de promotie al in het hoofd had. Een wedstrijd die
we niet konden winnen maar toch wonnen.
Op basis van de rating van 1 juli 2017 had het team van d’Amateurs een gemiddelde
rating van 1029 tegen Wageningen 1096. Op basis van de rating van nu heeft ons
team een gemiddelde rating van 1027 en Wageningen een gemiddelde van 1129.
Per speler een verschil van 102!!!!!!!!! In ons nadeel. Alle spelers van ons team
hadden gisteren een speler als tegenstander met een hogere actuele rating
variërende van 33 punten (Arno) tot 216 punten (Rob). We hebben als leeuwen
gevochten met een prachtig resultaat tot gevolg. Super…. Wij konden vrij uit spelen
en Wageningen had ( dachten ze) de punten al binnen terwijl de wedstrijd nog moest
beginnen. In het inleidend praatje van Martien heeft hij ze nog even de hemel in
geprezen en ons team als vrij kansloos neergezet. Psychologisch begonnen we met
een lichte voorsprong. Maar uiteindelijk moet het achter het bord gebeuren en dat
hebben we toch maar effe gedaan. Al met al hebben we eensgezind, gemotiveerd,
verbeten en met maximale inzet deze wedstrijd verassend naar ons toegetrokken en
daarmee alle twijfels na het debacle tegen Lunteren weggenomen. Terugkijkend op
het seizoen, waar zo hier en daar wat twijfels waren of we dit niveau wel aankonden
met dit team, hebben we zonder uitzondering geweldig gepresteerd. Hulde aan
ieders inzet gedurende de hele competitie.
De eindstand:

John Wilsens werd topscorer van het landelijke team. Hij heeft zelfs geruime tijd aan
de top gestaan, maar dat zou wellicht teveel van het goede zijn geweest.

Hoofdklasse:
De motivatie van d’Amateurs om deel te nemen aan de Provinciale Hoofdklasse was
aanmerkelijk minder dan aan de Landelijke Eerste Klasse C. Het was toch vaak een
probleem om de vier spelers bij elkaar te krijgen. Mogelijk heeft het te maken met het
zware geschut waarmee Dammend Tilburg 1 en 2 en Heijmans Excelsior komen. We
zijn bij voorbaat kansloos, ofschoon we natuurlijk altijd voor een verrassing kunnen
zorgen. Met slechts 3 wedstrijdpunten eindigden we op een vijfde plaats. Topscorer
werd Barend van Amerongen met 5 punten uit 5 wedstrijden. De eindstand:

Antoine in actie, haalde een verdienstelijke remise tegen Fred Passchier.
Brabantcup 2017-2018:
D'Amateurs heeft met een viertal deelgenomen aan de Brabantcup. Grote successen
werden er niet gehaald. Na de nederlaag in de landelijke competitie wist Asten deze
keer revanche te halen. Ook de wedstrijd tegen Tilburg 2 ging met 5-3 verloren. De
overwinning tegen HED 3 was onvoldoende voor plaatsing in de halve finale. Met
slechts twee punten (van de zes) was de uitschakeling een feit. Rob Pijnenburg en
Tom Vissers behaalden beide 4 punten uit drie wedstrijden.

De uitslagen:

Onderlinge competitie:
Rob Pijnenburg na 18 jaar weer kampioen! Proficiat!
Ik zou kunnen beginnen met: "De spanning was te snijden". Maar dat zou geen recht
doen aan de ontspannen sfeer waarin het kampioenschap van D'Amateurs werd
beslist. Spannend was het wel! Rob had het voordeel van één wedstrijdpunt ten
opzichte van concurrent Jos. Maar beiden moesten strijden tegen veelvuldig oudkampioenen die zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden. Veelvuldig werd dan
ook de stand van de concurrent bekeken om te bepalen hoeveel risico er moest
worden genomen. Want een vlakke partij spelen was voor beide spelers geen optie.
Lang gingen beide partijen gelijk op. Zelfs het aantal schijven op de borden werd met
elkaar vergeleken. Even leek het erop dat Jos zich verslikte. Hij behaalde dam ten
koste van enkele schijven achterstand. Ad kreeg voordeel. Toch had Jos het weer
goed berekend. Hij speelde nauwkeurig naar de remise. Rob speelde daarna

schijnbaar een gemakkelijke eindspel. Hij stond positioneel goed en wikkelde snel af
naar de benodigde remise. Die leverde hem voor de vierde keer het kampioenschap
van D'Amateurs op. Dat deze prestatie steeds meer moeite kost blijkt uit de
statistieken. In het seizoen 1987/1988 veroverde Rob zijn eerste kampioenschap. Na
vier jaar volgde in 1991/1992 zijn tweede. Vervolgens duurde het acht jaar voordat hij
in 1999/2000 zijn derde kampioenschap behaalde. En nu kostte het Rob zelfs 18 jaar!
Gelukkig zegt dat niets over het spel van Rob zelf, maar is dit mede te danken aan het
gemiddelde spelpeil wat binnen D'Amateurs in al die jaren flink is gestegen. Voor de
statistieken waren er nog enkele andere uitslagen. Gerard won knap van Wim die te
lang op de winst speelde en daarbij steeds slechter kwam te staan. Cor stuurde Theo
met een nederlaag naar huis. Datzelfde deed Mari met onze voorzitter. Willem-Peter
toonde zijn kunnen door Lambert een kansloze nederlaag te bezorgen.

De eindstand maakt de felle eindstrijd tussen Jos en Rob duidelijk zichtbaar. John
kwam nog aardig bij dankzij een eindspurt.

Rapid-competitie:
Rob heeft ook het kampioenschap rapid binnengehaald. Een verslag van de laatste en
beslissende ronde:
Hij verraste Cor met een combinatie. Cor stribbelde nog een tijdje tegen, maar kon niet
aan een nederlaag ontsnappen. Dat Toon daarna in een gedegen partij een vlotte
remise speelde kon Rob niet deren. Die uitslag was precies voldoende om onbedreigd
het kampioenschap op te eisen. Concurrent Jos verspeelde twee punten aan Ad. Hij
had daarbij nog geluk dat Ad weinig tijd op de klok had staan. Anders was het
vermoedelijk een nederlaag geworden. Tegen Gerard blufte Jos zich naar de
overwinning. Hij vertelde zeer overtuigend dat hij dam kon halen, en dat was ook het
geval. Maar Jos vergat te vertellen dat Gerard die dam kon afnemen en met een meer
dan gelijkwaardige stand de partij kon vervolgen. Gerard gaf de partij op en deed
zichzelf daarmee tekort. Ook Peter deed goede zaken. Hij won van Wim en staat
voorlopig op de tweede plaats. Jos kan nog wel langszij komen als hij voldoende
punten haalt in zijn inhaalpartijen tegen John en Lambert. Maar het erepodium kan
Peter niet meer ontgaan. Dat dreigt wel voor viervoudig Rapidkampioen en
titelverdediger Antoine die nu nog derde staat. Een weliswaar nog niet afgeronde
competitie, maar de winnaar is bekend!

Jan van de Westelakentoernooi / Sneldamcompetitie:
Op donderdag 28 december 2017 is het Jan van de Westelaken sneldamtoernooi
gespeeld in de vorm van het jaarlijkse Kerstdamtoernooi. Om onze vriendschappelijke
banden met partners van de nationale competitie verder te verstevigen zijn ook de
leden van DOG uit Uden en RDS uit Sint-Oedenrode uitgenodigd. Een aantal daarvan
hebben gebruik gemaakt van deze uitnodiging zodat we met 26 dammers konden gaan
strijden voor eer. Competitieleider Barend had alles goed voorbereid. Er zijn 14 ronden
gespeeld volgens het Zwitsers systeem met de 2-punten telling. Voor de indeling van
de eerste drie ronden werd de rating gehanteerd. Voor de ronden daarna werden de

partijen samengesteld op basis van de weerstand. Er is flink strijd geleverd. Zowel om
de eerste plaats als voor de middenmoot waren er minieme onderlinge verschillen. De
voortgang van de persoonlijke scores is onderaan weergegeven. Het Jan van de
Westelakentoernooi is geëindigd zoals nooit tevoren. Fred, Jos en Antoine wisten 20
punten te behalen en bleven John en Willem-Peter, die de vierde plaats delen, slechts
een punt voor. Theo behaalde met 18 punten een zeer verdienstelijke zesde plaats op
slechts 2 punten van de winnaars. Lang leek het erop dat Theo ogen zou gooien naar
de titel. Hij versloeg gerenommeerde spelers. Telkens weer zei Theo dat hij geluk heeft
gehad, maar de algemene mening was dat Theo het geluk zal hebben afgedwongen.
Opmerkelijk is ook dat er liefst zeven spelers met 15 punten eindigden. Een belasting
voor het wedstrijdprogramma. Barend had dit vooraf uitgebreid getest en had er alle
vertrouwen in. Maar een simulatie maken met 30% van de deelnemers op gelijke
hoogte was iets waar zelfs Barend niet aan heeft gedacht. Toch werd zijn vertrouwen
niet beschaamd.
Toch moeten we een klein incident even aan de orde stellen. Toen Jos(want Fred deed
buiten mededinging mee en kan geen kampioen worden van d’Amateurs) zich in de
13 e en laatste ronde al als winnaar zag, besloten een aantal mensen in hun
enthousiasme om toch nog een ronde te spelen. En toen werd Antoine de kampioen.
Om deze onregelmatigheid op te heffen, heeft het bestuur besloten om, bij wijze van
hoge uitzondering, zowel Jos als Antoine tot winnaar uit te roepen. Proficiat beide
heren! Zet u even uw leesbril op!

Bekerkampioenschap:
Ook het bekerkampioenschap is nog niet afgerond. In de halve finale speelden
John en Lous en scherpe partij. Uiteindelijk speelde Lous naar een schijnbaar
riskante doorbraak. Toch had hij het goed gezien. Hij pareerde de dreigingen van
John en behaalde daarna een eenvoudige remise. Gezien de onderlinge historie
waaruit John duidelijk de favoriete rol kreeg een fantastisch resultaat. Het leverde
Lous de finaleplaats op van de bekercompetitie waarin hij het gaat opnemen
tegen Cor. Vanwege persoonlijke omstandigheden is deze finalewedstrijd
uitgesteld tot het volgende seizoen. De finalisten:

Extra competitie:
De extra competitie werd dit seizoen gewonnen door John Wilsens. Gekscherend
wordt deze strijd ook wel de Donald Duck competitie genoemd. Lang geleden dat
John een prijsje wist te bemachtigen, maar hij heeft er wel een aantal keren twee
wedstrijden tegelijk voor moeten spelen, om zodoende de concurrenten in ieder
geval qua aantal wedstrijden voor te blijven.

Vertegenwoordiging van d’Amateurs door haar leden:
Rob, Lambert, Barend en John hebben deelgenomen aan de individuele
bekerwedstrijd van de PNDB.
Uitslagen eerste ronde:
Barend en Lambert werden uitgeschakeld voor de tweede ronde. John en Rob
hadden zich wel geplaatst.
Uitslagen tweede ronde:
Rob heeft geluk tegen Harm van der Veen en John speelt knap remise tegen Theo
van den Hoek
Rob plaatst zich voor de vierde ronde en is de derde ronde vrij.
Uitslagen derde ronde(tussenronde):
John moest nog een beslissingspartij spelen tegen Frans Engels.
Die partij eindigde in remise, zodat ook John is uitgeschakeld in deze competitie.
Uitslag vierde ronde:
Rob slaagde er niet in om zijn partij tegen Walter Beekmans te winnen. Voor Rob
betekende dit de uitschakeling.
Jaarafsluiting seizoen 2017-2018:
Anneke van Pinxteren verwelkomde de dammers van d’Amateurs op de boerderij. De
dammers gingen koeienkoppen schilderen. Anneke deed een paar lijntjes voor en de
dammers begrepen de opdracht. Er zijn die dag echt nieuwe koeienrassen ontstaan,
maar de amateurs keken tevreden naar het resultaat. Zeker omdat Anneke hier en
daar de helpende hand uitstak om de schilderstukken toch nog op een koe te laten
lijken.
Na deze culturele activiteit was het lekker ontspannen bij Rob en Bettina. De
dammers werden gastvrij ontvangen. In een ontspannen sfeer werden de
hoogtepunten van het seizoen nog eens met elkaar besproken. Daarna werd er door
diverse leden flink gebakken. Later op de avond werden we nog verrast door de

ingelijste hoogstandjes, die door ons zelf waren vervaardigd. Een gezellige afsluiting
van het seizoen!

En voor de dammers die denken talent te hebben in het schilderen van
een koeienkop, zie hier een foto van de ploeg die na ons ging schilderen:

