d’Amateurs jaarverslag 2018-2019:

Jaarvergadering 2018:
De jaarvergadering verliep zoals altijd: Hectisch, gezellig, met een paar rondjes van
de club. Maar dit jaar stond er een echt serieus onderwerp op de agenda! De huif zal
afgebroken worden en d’ Amateurs hadden het plan opgevat om te verhuizen naar
het verbouwde gemeentehuis (Meander) Dit multifunctionele gebouw hadden we
tijdens de verbouwing al een keer met een aantal leden bezichtigd, zo ook de ruimte
waarin het echte dammen moest gaan plaatsvinden. Toen waren er al
moppergeluiden te horen. Tijdens de jaarvergadering kwam een presentatie op tafel,
waarin de plannen, openingstijden, huurpenningen en dergelijke te zien waren. De
leden waren zichtbaar en hoorbaar weinig gecharmeerd van de nieuwe locatie. Er
werd al snel besloten, dat er een andere locatie gezocht moest gaan worden. Willem
Peter en Rob werden als verkenner vooruitgestuurd naar Gasterij de Zwaantjes, een
prima nieuwe locatie.....(en achteraf met succes!)

Start seizoen 2018-2019:
Ad Rovers was de eerste speler die dit seizoen een overwinning boekte. Bijzonder
was dat gerenommeerde tegenstander Antoine door een niet te moeilijke combinatie
het onderspit delfde. Vervolgens kwamen er overwinningen van Lambert die
combinatiespecialist Mari een koekje van eigen deeg gaf. Theo won daarna van
Gerard, nadat hij al eerder een schijf voorkwam. Cor was de vierde op rij die zijn
partij won. Toon was daarvan het slachtoffer. Regerend kampioen Rob sloot de rij
met de vijfde overwinning. Hij riskeert daarmee zijn plaats in het landelijk team. Van
de teamleider winnen kan niet ongestraft! Toen werd het tijd voor de echte strijders.
Barend en Willem-Peter gaven elkaar niets toe en besloten tot een
grootmeesterremise. Lous gaf Wim de sprankelende hoop op de overwinning doordat
hij de halve partij met een schijf achterstand speelde. Toch kreeg Wim het niet voor
elkaar om de gewonnen stand om te zetten in een overwinning. Met deze
miraculeuze ontsnapping stond Lous in het middelpunt van de belangstelling. Kortom
een start als vanouds. Met spektakel, mirakel en veel gekakel.

Externe wedstrijden 2018-2019:
D' Amateurs heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal externe
teamwedstrijden. Als team kan er gespeeld worden in de nationale competitie, de
provinciale competitie en dan is er ook nog de Brabantcup voor viertallen.

Nationale competitie 2018-2019:
Het landelijke team heeft weer gedaan wat van hen verwacht kon worden. Ze heeft
laten zien dat zij in de landelijke klasse 1c thuishoort. Mede door sterspeler Wil van
den Braak eindigde het team op een 8 e plaats.

Topscorer werd Wil van den Braak. Een sterke tweede plaats was er voor John
Wilsens, die ongeslagen bleef. Ook Antoine, Peter Klaassen en Willem-Peter hadden
een plus-score.
Ronde 1:

Ronde 2:

Ronde 3:

Ronde 4:

Ronde 5:

Ronde 6:

Ronde 7:

Ronde 8:

Ronde 9:

Ronde 10:

Ronde 11:

Hoofdklasse 2018-2019:
In de Brabantse hoofdklasse is er, zoals gewoonlijk een plek in de onderste
regionen. Heijmans 1 en Dammend Tilburg 1 waren echt een maatje te groot, zo zou
men kunnen denken, maar dit seizoen presteerde ons team het om 2 keer gelijk te
spelen tegen Heijmans 1. Dat is toch echt wel een prestatie. En 8 punten uit 10
wedstrijden is in dit gezelschap een respectabele score.

De topscorerslijst:

D’Amateurs in actie in Uden. Tegen DOG 1 werd een fraaie 3-5 overwinning behaald.

Brabantcup 2018-2019:
d’Amateurs heeft in dit seizoen niet deelgenomen aan de Brabantcup. Het
overbeladen rooster, het aantal belangstellenden en de dag waarop het gespeeld
zou worden, was aanleiding om niet deel te nemen.
Onderlinge competitie 2018-2019:
In de laatste ronde was iedereen benieuwd naar de partij tussen Antoine en John. Bij
winst van Antoine zouden er drie spelers gelijk eindigen. Maar zover kwam het niet.
Antoine ruilde foutief af en John liet er een vier om vier met winst op volgen. Daarmee
is John toch nog afgetekend voor de vijfde keer clubkampioen bij d'Amateurs
geworden. Proficiat. De tweede plaats is voor Rob Pijnenburg. Hij won zijn laatste partij
tegen Jos. Formeel zijn er nog vijf partijen te spelen. Maar voor de klassering zijn ze
van minder belang.

Rapid-competitie 2018-2019:

De laatste partijen van het seizoen werden gespeeld. Theo won verdienstelijk van
Lous. Alle aandacht ging naar de tweestrijd tussen John en Willem-Peter. John
speelde een behendige partij tegen Lambert. Die dacht een combinatie te maken.
John had die net iets beter doorgekeken. Er kwam nog een staartje achteraan.
Lambert spartelde nog even tegen maar moest opgeven. Willem-Peter werd door
Wim flink onder druk gezet. Maar de specialiteit kwam toch weer boven. Wim
verslikte zich in zijn poging om de benarde stand van Willem-Peter in stand te
houden. De laatste maakte daar behendig gebruik van en wikkelde behendig af naar
een gewonnen stand. Toen kwam de verrassing van de avond. Lous speelde
onbevangen in zijn partij tegen John. Er kwam een schier onmogelijke stand op het
bord en John zag een damcombinatie. Lous herstelde zich snel van de schrik. Hij
offerde enkele schijven en sloeg de dam van John van het bord. Dat hij daarbij zelf
dam haalde was een leuke bijkomstigheid. John speelde even niet het beste spel en
kwam in verloren positie. Voor Willem-Peter, die op dat moment een schijf voorstond
tegen Lambert, een goede ontwikkeling. Lambert gaf goed tegenspel en leek nog op
remise af te stevenen. Weer was het de routine van Willem-Peter die het eindspel tot
winst afwikkelde. John stond drie punten achter en Willem-Peter had nog een partij
tegoed. Alhoewel de kansen eigenlijk verkeken waren ontstond er nog een leuke
partij. John dacht druk te zetten, maar kwam bedrogen uit. Weer was het WillemPeter die een fraaie damcombinatie had ingebouwd. Niet met winstverwachtingen,
maar wel een voordeelremise. En dat was voldoende om overduidelijk het Rapid
kampioenschap op te eisen.

Willem-Peter Rapidkampioen!

Jan van de Westelakentoernooi / Sneldamcompetitie 2018:
Jaques Brouns wint Kerstdamtoernooi!
Op donderdag 27 december 2018 is het Jan van de Westelaken sneldamtoernooi
gespeeld in de vorm van het jaarlijkse Kerstdamtoernooi. Er werd gespeeld met een
tempo van 5 minuten en 10 seconden per zet.
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.
Tevens konden we weer enkele oud-leden en speciale gasten begroeten.
Competitieleider Barend had alles goed voorbereid. Er zijn met 31 spelers 13 ronden
gespeeld volgens het Zwitsers systeem met de 2-punten telling. Wim kwam later,
zodat na de eerste twee ronden een dummy is ingezet. 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 in een leuke sfeer toch flink strijd geleverd. Zowel om de eerste plaats als voor
de middenmoot waren er minieme onderlinge verschillen.
Vijf spelers wisten 18 punten te behalen en bleven Jos, John en Willem-Peter, die de
zesde plaats delen, slechts één punt voor.
Op basis van de weerstand heeft het gehanteerde programma Jaques als
toernooiwinnaar bestempeld.
Voor Antoine betekende het zijn twaalfde intern sneldamkampioenschap van
D'Amateurs. Jaques komt niet in aanmerking voor dit kampioenschap omdat hij
deelnam als gastspeler. De eindspurt van David is er één uit het boekje. Hij startte
slecht, maar speelde zich in de laatste ronde naar de gedeelde eerste plaats.

Tijdens de laatste ronde versloeg hij Jos die daardoor terugviel van de eerste naar
de zesde plaats. In de grafiek is de weg naar de finish van de top 8 zichtbaar.
John overklaste Wim in de opening en combineerde naar de winst. En wat dacht je
van de partij tussen Jos en David? Beiden zagen de combinatie, dus die werd niet
gespeeld. David won de partij.
Zoals gebruikelijk zorgden Bernadette en Greet voor de prijzen. Waarvoor dank!

Bekerkampioenschap 2018-2019:

Extra competitie 2018-2019:
Ad Rovers ging er met de poedelprijs vandoor. Hij won de felbegeerde prijs zonder
puntverlies en maakte daarmee de nodige indruk.

winnaar Ad Rovers

Vertegenwoordiging van d’Amateurs door haar leden:
Provinciaal sneldammen individueel:
Antoine, Willem Peter en Tom Vissers deden mee aan het sneldamkampioenschap
van Brabant (2019) Het is hierbij vermeldenswaardig dat dit toernooi tevens het
traditionele “paaseieren toernooi” betreft. Om agenda technische redenen is dit
samengevoegd. Dus de kampioenen zijn tevens de winnaars van het paaseieren
toernooi. Antoine kwam in een sterk bezet toernooi tot een tiende plek en Willem
Peter werd 16 e in het veld van 38 spelers.

Provinciale competitie persoonlijk beker 2018-2019:
In het seizoen 2018-2019 hebben Antoine, Barend, Cor, John, Lambert, Lous, Peter
en Rob deelgenomen aan het persoonlijke bekerkampioenschap van Noord-Brabant.

Outsider Lous werd voor D'Amateurs de ster van de avond. Hij speelde zelf remise
en werd, vermoedelijk door foutieve ratingbestanden, uitgeschakeld. Ook Antoine
leek uitgeschakeld vanwege zijn remise. Cor verloor zijn vooruitgespeelde partij en
had zijn agenda al weer gevuld met andere zaken.
Maar ... Lous werd gevraagd
voor de loting. Hij slaagde erin om zowel zichzelf als Antoine en Cor terug te loten
voor de tweede ronde. Feitelijk mag Lous dus al drie overwinningen op zijn naam
schrijven. Doordat er twee partijen zijn waarbij leden van D'Amateurs tegen elkaar
moeten spelen, zijn we ook al verzekerd van twee spelers bij de laatste zestien.

Vanwege zijn remise werd Barend uitgeschakeld. We gaan met vier spelers door
naar de derde ronde.

Antoine leverde een knappe prestatie met zijn remise tegen Frank Teer. Door zijn
remise is Rob uitgeschakeld. Antoine, John en Peter gaan door naar de vierde
ronde.

Antoine speelde remise, maar verloor de sneldampartij. Peter speelde ook remise en
dat was niet genoeg. John ging als enige clublid door naar de volgende ronde.
In de halve finale trof John Friso van Zutphen. Een echte houthakker. De stand werd
steeds dunner en John moest risico’s nemen om het geen remise te laten lopen. Dat
lukte, want John verloor de partij uiteindelijk.

Avondje tussendoor:
D'Amateurs is op 21 februari weer eens gaan boogschieten. Deze keer waren wij te
gast bij Amacitio in Schijndel. Na een gedegen instructie kon het niet meer fout gaan.
Al waren er wel bezwaren dat niet elke boog even goed gespannen stond. Na wat
oefeningen brandde de strijd los. Barend en Ad schopten het tot de finale. Daarbij
had Barend het geluk aan zijn zijde. Steeds was het Ad die het beste resultaat
boekte. Maar Barend kwam langszij en knalde het laatste schot dichter bij de roos
dan Ad had kunnen vermoeden. Barend veroverde de beker. Arina won mogelijk een
nog betere prijs. Als enigste vrouwelijke schutter ging zij met een fles wijn naar huis.
En die hoeft niet elke dag gepoetst te worden.

De twee winnaars Barend en Arina.

Jaarafsluiting seizoen 2018-2019:

Op 15 juni 2019 werd aan D'Amateurs een gevarieerd programma aangeboden. De
organisatoren Lambert en Ruud hadden alles voortreffelijk voor elkaar.
Zelfs de
weersomstandigheden werden gepland. Tijdens ons bezoek aan De Ruwenberg viel
de regen met bakken uit de lucht. Noodgedwongen werd er tijdens het uitje zelfs
naar het Nederlands vrouwenelftal gekeken. Maar tijdens ons boottochtje was het
stralend weer. Maar ook dat heeft zijn nadelen.
Vanwege de warmte hadden de
organisatoren veel drinken meegenomen. Zelfs zoveel dat de accu van één van de
boten besloot ermee op te houden. Maar ook daar had de organisatie aan gedacht.
Er waren twee boten geboekt zodat niemand terug moest zwemmen. Vanuit de
onderlinge vriendschapsband werd besloten om onze damvrienden op sleeptouw te
nemen. Dat de penningmeester in de gestrande boot zat heeft mogelijk enige invloed
gehad op deze beslissing. D'Amateurs was weer een ervaring rijker en begon
voortvarend aan zijn volgende opdracht.

Na de vermoeiende boottocht werden we verwacht bij Petanqueclub 't Dupke. Daar
stond het buffet al op ons te wachten. Nadat we het ons goed hebben laten smaken
kregen we de nodige instructies om aan het petanque toernooi te beginnen. Peter
had het ongeluk om in de eerste ronde tegen zijn echtgenote Gea te moeten strijden.
Plechtig werd beloofd dat hij maar een maand last zou hebben van zijn pijnlijke
nederlaag. Het zal niemand verrassen dat Mari weer als overwinnaar uit de strijd
kwam. Eigenlijk niet eerlijk. Hij is de enige professional binnen D'Amateurs die zelfs
een eigen wedstrijdbaan achter het huis heeft. Goede tweede werd Gerard en
Martien legde beslag op de laatste ereplaats. Ook daaraan viel iets op te merken.
Tijdens de boottocht had Martien zich nogal rustig gedragen, zodat hij uitgerust aan
de laatste uitdaging kon beginnen. Als je alle afbeeldingen opent zal duidelijk worden
wat we hiermee bedoelen.

Simultaan door de clubkampioen 2018-2019

Op donderdag 20 juni heeft John zijn kampioenssimultaan gegeven. De
tegenstanders waren sterk vertegenwoordigd. John startte snel maar begon slecht
met twee verloren partijen. Toch behaalde hij nog een redelijk resultaat. Van de
zestien partijen won John er vier en verloor er acht.

