d’Amateurs jaarverslag 2019-2020
De kracht van onze vereniging:
De unieke verenigingsstructuur in ons land is goud waard. Er is geloof in de kracht
van verenigingen. Ze verbinden mensen uit alle lagen van de bevolking met elkaar.
Ze dragen bij aan een krachtige en sociale samenleving. In 2019/2020 stond het
verenigingsleven helemaal op z’n kop. Het kabinet trof maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom sloten in de
periode van maart tot en met april alle sportvoorzieningen en sportclubs. Er vonden
geen georganiseerde sportactiviteiten meer plaats. In dit verslag zult u zien dat bij
d’Amateurs een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan en/of afgemaakt. We hopen
met z’n allen op een spoedige opstart van onze fijne damclub. Dat kunnen en willen
we niet langer missen.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering van het seizoen 2019-2020, die normaal plaats vindt in juni/juli, is
vanwege corona niet doorgegaan. Wel hebben we een informele bijeenkomst
gehouden bij de start van seizoen 2020-2021 (augustus)
Start seizoen 2019-2020:
Op 22 augustus 2019 zijn we weer gestart
De eer voor de eerste overwinning was gegund aan Peter. Lambert zette een
combinatie in gang en bemerkte pas dat die niet kon nadat hij een schijf had geofferd.
De opmerkelijkste remise was die tussen Barend en Ad. De eerstgenoemde voerde
een onreglementaire zet uit. Omdat hij de schijf had aangeraakt corrigeerde hij die niet.
Tegenstander Ad vond het prima. Pas na afloop van de partij begonnen de spelers
zich af te vragen hoe het reglementair afgehandeld moest worden. Omdat Barend zijn
klok nog niet had ingedrukt was zijn zet nog niet afgerond. En een niet reglementaire
zet mag je dan nog corrigeren. Ook is het toegestaan om te informeren naar de
reglementen voordat een partij is afgelopen. De partij tussen Mari en Lous bracht zoals
verwacht wel een beslissing. Beide spelers schuwen risico's niet en spelen voor wat
het waard is. Deze keer trok Mari aan het langste eind. Wim dacht tegen Gerard
overwicht te krijgen door druk te zetten op de magere lange lijn opstelling van Gerard.
Die wist alle mogelijke combinaties en tactische zetten echter moeiteloos te weerstaan.
Beide spelers hebben peentjes gezweet. Uiteindelijk bleef er voor Wim geen andere
mogelijkheid dan op slag te lopen en remise aan te bieden. Daarmee kwam hij nog
goed weg. Na analyse bleek dat Gerard een gewonnen stand onvoldoende heeft
benut.
De partij tussen Rob en Jos was veruit de langste partij van de avond en trok veel
bekijks. Uiteraard kwamen er na de partij veel verbetervoorstellen van de omstanders.
Hierbij bleek dat de beide spelers de situatie goed hadden ingeschat en dat de remise
een natuurlijk gevolg was van de ter discussie gestelde partijfragmenten. Onze
kampioen John deed het nog even rustig aan. Om niet al meteen op kop te komen had
hij zich afgemeld. Zou zijn tactiek weer zijn gebaseerd om op het eind van de
competitie toe te slaan?
Nieuw is onze laddercompetitie. Alle gespeelde partijen uit het seizoen resulteren in
een waardering waarbij een zwakkere speler tegen een sterke speler extra punten kan
verdienen. Alle uitslagen tellen mee. Waaronder de oefenwedstrijd tussen Cor en
Willem-Peter die voor Cor maar liefst 75 punten opleverde.
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Onderlinge competitie 2019-2020:
Jos behaalt de titel in een turbulent jaar.
Vanwege het coronavirus is er lang geen clubavond geweest. Besloten werd om de
noodzakelijke partijen voor de beslissing van de onderlinge competitie nog te laten
spelen. Op 3 september (seizoen 2020-2021) won Jos zijn partij tegen Theo en
veroverde daarmee voor de vijfde keer de titel. Dat concurrent Antoine zijn partij tegen
Lambert won was daarom slechts voor de statistieken belangrijk. De winst van Mari op
John kostte John een top drie klassering. De partijen van Peter tegen Theo en Antoine
tegen Wim zijn niet noodzakelijk voor het kampioenschap en worden niet meer
gespeeld.
Onze nieuwe kampioen seizoen 2019-2020:
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Rapid-competitie 2019-2020:
John behaalt zijn eerste Rapid kampioenschap.
De Rapid competitie is lang spannend gebleven. Niet vanwege de
uitslagen, maar vanwege het coronavirus. Ruim 7 maanden na de
laatste partijen werden er nog enkele belangrijke partijen gespeeld.
In principe kon Antoine nog langszij komen, maar dan moest hij alle
drie zijn partijen winnen. Al in de eerste partij ging het mis. WillemPeter behaalde voordeel en Antoine moest genoegen nemen met
het spelen van een remisevariant. Daardoor behaalde John zijn
eerste Rapid kampioenschap bij d'Amateurs. Een belangrijke mijlpaal, want de overige
drie titels behaalde hij al eerder. Antoine won nog van Ad en Wim. De laatste op het
nippertje omdat Wim een fout tempo maakte in een remisestand. Daardoor werd het
overmacht voor Antoine. Gerard verloor zijn partij tegen Jos en speelde remise tegen
Wim. De partijen van Mari tegen Peter, Rob en Theo en die tussen Peter en WillemPeter zijn niet noodzakelijk voor het kampioenschap en worden niet meer gespeeld.
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Fred Passchier wint Kerstdamtoernooi!
Op maandag 30 december 2019 is het Jan van de Westelaken sneldamtoernooi
gespeeld.
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 26 spelers 13 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. Dat was de bedoeling, echter de
laatste ronde (13) kwam de computer in de problemen met de berekeningen. De
oplossing werd gevonden in het selecteren van wederom de rating voor deze ronde.
De wedstrijdleider werd dit keer ondersteund in de middag door zijn kleinzoon Keano.
Er is in een leuke sfeer toch flink strijd geleverd. Zowel om de eerste plaats als voor
de middenmoot waren er minieme onderlinge verschillen. Dit keer bleek wel dat de
spelers met de hoogste rating ook het beste waren in deze discipline. Fred had geen
geweldige start. Antoine en Jos kwamen nog even op kop maar vanaf ronde 8 was
Fred koploper en gaf die positie niet meer af. Fred werd dus toernooiwinnaar.
Voor Antoine betekende het zijn dertiende intern snel dam kampioenschap van
d’Amateurs.
Fred komt niet in aanmerking voor deze begeerde titel, omdat hij geen lid van onze
vereniging.
is.
Zoals gebruikelijk zorgden Bernadette en Greet voor de prijzen. Waarvoor weer veel
dank!
Rob Pijnenburg heeft het toernooi voor een groot deel gesponsord. Ook daarvoor,
super dank.
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Jan van de Westelakentoernooi / Sneldamcompetitie 2019:
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Bekerkampioenschap 2019-2020:

27 augustus 2020: Vanwege het coronavirus is de bekercompetitie 2019-2020
afgebroken. Daardoor is er dit seizoen geen bekerkampioen.
Uitleg:
De gehanteerde voordeelregeling:
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LADDERCOMPETITIE 2019 – 2020:
Peter wint de laddercompetitie
In het overzicht hieronder kan je zien hoeveel punten er tussen twee
spelers zijn te verdienen. Bij winst wordt het aantal punten
verdubbeld.
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ONLINE COMPETITIE 2020:
In het voorjaar van 2020 werd het clubdammen plotseling stilgelegd i.v.m. COVID 19.
Het corona virus sloeg om zich heen met veel slachtoffers. Als alternatief is een digitaal
damtoernooi aangeboden aan leden van de damclub d ’Amateurs.
Zeven leden en één ex lid hebben zich ingeschreven voor het toernooi.
Competitieleider Barend heeft alles tot in de puntjes voorbereid.
Er is gewerkt met de website van playok.
Het speeltempo was per speler 60 minuten en 15 seconden per zet.
De maximale tijd die je kon instellen in het programma. Je mocht alleen als hulpmiddel
een fysiek dambord gebruiken. Alle andere hulpmiddelen waren verboden.
Met enige uitleg/instructie was het makkelijk voor iedereen om de wedstrijden te
spelen.
Wel hebben zich enkele technisch mankementen voorgedaan. (internet- en ipad uitval)

Antoine en Barend gaven elkaar niets toe!
Antoine en Barend speelden hun wedstrijd
tegen elkaar remise en wonnen de rest van de
partijen en eindigden allebei tegelijk bovenaan.
Er werd per week één ronde gespeeld.
Zoals gebruikelijk kwam Cor vaak in tijdnood en
maakte dan ook twee keer een foutje in het
allerlaatste gedeelte van de partij. Enkele
partijen werden bij een achterstand van één
schijf al opgegeven.
De conclusie kan zijn dat het toernooitje geslaagd is. Er werden leuke partijen
gespeeld.
Je mag stellen dat de meeste dammers toch het echte dammen tegen elkaar missen.
Ook de gezelligheid. En dat het toch anders dammen en kijken is op zo’n klein
schermpje.
Dus we hopen elkaar snel weer live te kunnen ontmoeten.
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Externe wedstrijden 2019-2020:
Hoofdklasse van Brabant 2019-2020:
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De laatste ronde 5 was gepland op 16 april
do 16 apr 20; D’Amateurs - HED 2
do 16 apr 20; DOG Uden 1 - RDS 1
do 16 apr 20; HED 1 - Dammend Tilburg 1
Deze ronde werd niet meer gespeeld vanwege de coronamaatregelen.
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Nationale competitie 2019-2020:
d’Amateurs deden het weer prima in de eerste klasse C. Er werden zelfs punten
gehaald tegen de nummer 2 en 3 uit de eindrangschikking. Gelukkig maar, want
anders was het nog spannend geweest. Wil heeft van begin tot eind van de
competitie de rol van topscorer vervult. Proficiat! Ook felicitaties voor het team die
zonder nacompetitie zich weer wisten te handhaven in de eerste klasse.

De topscorers:
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Vertegenwoordiging van d’Amateurs door haar leden:
Er hebben in het seizoen 2019-2020 geen leden van d’Amateurs meegedaan aan
een toernooi elders. Bovendien zijn een aantal toernooien niet doorgegaan vanwege
corona.

Avondje tussendoor:
Er is door omstandigheden geen avondje tussendoor georganiseerd.

Jaarafsluiting seizoen 2019-2020:
Wat in ons jubileumjaar (50 jaar) een knetterend uitstapje had moeten worden, werd
door Corona onmogelijk gemaakt. We houden het nog tegoed!

Simultaan door de clubkampioen 2019-2020:
De kampioen (Jos) heeft zijn traditionele simultaan niet kunnen geven.

Lief en leed seizoen 2019-2020:
Rob:
Op 9 april kwam er een verontrustend bericht:
Zojuist kreeg ik een telefoontje van Menno, de zoon van Rob.
Er is niet zo’n goed nieuws. Rob heeft al 3 weken het Coronavirus. Vandaag is hij
met de ziekenauto naar het ziekenhuis gebracht en ligt nu op de Intensive Care.
Rob is in coma gebracht en krijgt dus zuurstof toegediend. Men heeft al gezegd dat
hij daar weken ligt en hopelijk komt hij er dan uit. Maar de situatie is erg zorgelijk.
Ik hou jullie op de hoogte als er nieuws is maar weet ook dat het wachten, wachten,
wachten is.
Een kaarsje opsteken kan altijd.
En het ging steeds slechter met Rob. Hij heeft wekenlang kritiek gelegen. Wat
hebben we een kaarsjes opgestoken, we hebben zelfs filmpjes gemaakt om Rob uit
zijn coma te halen. En stiekem, gelovig of niet, hebben we voor hem gebeden. Het
wonder geschiedde, Rob werd beter en lust weer een biertje.
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Anja van den Oetelaar:
Op 19 november 2019 overleed Anja van den Oetelaar (de vrouw van Lous)
Wij wensen Lous, kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Op de rouwkaart staat heel
treffend: “ Je liefde, je kracht, je warmte en je lach, zullen we missen iedere dag.” Zo
hebben wij, leden van de damclub, Anja ook gekend en zo zullen ook wij aan haar
terugdenken.

Cor Stehouwer:
Cor heeft om zijn motiverende redenen het lidmaatschap bij de damvereniging D’
Amateurs opgezegd.
Veel leden vonden dat jammer. Ons lid Barend heeft de voortrekkers rol op zich
genomen om te kijken of er mogelijkheden waren om die opzegging in te laten
trekken door Cor.
Er is onderzocht of er een bemiddelingsgesprek kon plaatsvinden maar dat bleek niet
mogelijk.
Barend en Cor hebben in privé sfeer nog enkele officiële dampartijen op
verschillende dagen gespeeld.
Ook is Cor uitgenodigd om met een digitaal damtoernooitje mee te doen. Daar heeft
Cor aan deelgenomen.
Vervolgens is alles stil komen te liggen i.v.m. Corona en heeft Cor niets meer van
zich laten horen.
Barend is van mening dat de liefde niet van één kant kan komen en heeft daarom
ook geen verdere initiatieven genomen richting Cor meer genomen.
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