
 

 
 

d’Amateurs jaarverslag 2021-2022: 
 
Het seizoen 2021-2022: 
 
Seizoen 2021-2022 was voor onze vereniging een jaar waarin we eindelijk weer 
hebben kunnen dammen (na twee coronaseizoenen) Helaas was het ook een jaar 
waarin we twee dierbaren verloren: 
 
Gerard: 
Gerard Baltussen overleed nadat zijn gezondheid steeds verder achteruitging. 
Gerard was een bekende in het Gestelse verenigingsleven. Zijn afscheid was dan 
ook erg druk en dat deed iedereen goed. Gerard kwam als 21-jarige naar onze 
damclub. Op 11 juni 1985 is hij officieel lid geworden. 
De leden van damclub d’Amateurs hebben bijna 37 jaar van zijn aanwezigheid 
mogen genieten. Gerard speelde aanvankelijk zowel in de jeugdcompetitie als in de 
seniorencompetitie. 
Gerard is nooit een grote ster in het damspel geworden. Maar hij was wel degene die 
het meeste respect heeft afgedwongen van iedereen. Door zijn eerdere ziekte had hij 
moeite om erg lang geconcentreerd te blijven. Gerard heeft een aantal jaren met 
versneld tempo zijn partijen mogen spelen. Later kwam hij terug op dit aanbod en 
wilde weer volgens normaal tempo spelen. Op wilskracht en doorzettingsvermogen 
speelde hij dit ook klaar. Steevast heeft hij ons laten zien dat je niet moet kijken naar 
beperkingen. Damclub d’Amateurs is niet zomaar een damclub. Bij nagenoeg alle 
Nederlandse damverenigingen is het te doen gebruikelijk stil en rustig om 
geconcentreerd je partij te dammen. Zo niet in Sint-Michielsgestel: de muziek staat 
aan, of een belangrijke Europese voetbalwedstrijd is te volgen via 3 schermen, of er 
wordt uitvoerig gedebatteerd over actuele maatschappelijke gebeurtenissen. Vaak 
ook gewoon domme klets. Kortom keet en hectiek, veel gelach en nog meer 
gezelligheid. Gerard paste uitstekend in deze sfeer. Wij kennen hem als een 
vriendelijke, zachtmoedige, soms wat bedachtzame, loyale, gulle, positief ingestelde 
en betrokken damvriend. 
Eens per jaar gaan we een dagje uit met zijn allen. Gerard was altijd van de partij en 
genoot met volle teugen. Als damclub zagen we dat Gerard achteruitging, hij werd 
zelfs thuis opgehaald door een clubgenoot. Hij reed hem in zijn rolstoel zo het 
clublokaal in een paar weken geleden. Kort nadien kregen we te horen hoe ernstig 
ziek hij was. Zijn heengaan kwam voor velen toch als een verrassing. We zullen 
Gerard gruwelijk gaan missen.  
 
 
 



Ruud: 
Onze trouwste supporter ooit, Ruud Houdijk, overleed totaal onverwacht en veel te 
jong. Zijn afscheid deed onze leden pijn in het hart. Zijn familie heeft Ruud niet het 
afscheid gegeven wat hij wel verdiende. Laten we hopen dat Onze Lieve Heer wel 
een plaatsje heeft voor Ruud vanwaar hij ons kan blijven aanmoedigen. Want zo’n 
trouwe en enthousiaste supporter gaan we nooit meer krijgen.  
 
Jaarvergadering 2021: 
 
De jaarvergadering van 2021 heeft, nog vanwege de coronaperikelen, 
plaatsgevonden op 26-08-2021. Een verslag hiervan is terug te lezen op de site van 
d’Amateurs. 
 
Start seizoen 2021-2022: 
 
Op 2 september 2021 startten we het seizoen als volgt: 
Onze onderlinge competitie voor het clubkampioenschap is eindelijk weer gestart. De 
dammers zijn gevaccineerd en gingen vol goede moed starten aan een nieuw seizoen. 
Mari was de eerste dammer die een zege boekte. Hij versloeg Toon. Jos kwam een 
schijf voor tegen Ad, maar slaagde er niet in om de partij te winnen. Ad brak door en 
speelde behendig naar remise. Remise was er ook voor John en Antoine die een echte 
partij dammen op het bord kregen. Met allebei een dam werd het spel er niet 
eenvoudiger op. Maar beide spelers maakten geen fouten. Lous leek voor een 
verrassing te gaan zorgen. Hij kwam een schijf voor tegen Willem-Peter. Toch was de 
uitslag weer meer volgens verwachting. Willem-Peter dwong Lous naar moeilijk spel 
en die maakte een foutje. Het kostte hem de partij. Ook Lambert kreeg minder dan hij 
verdiende. In een mooie partij zette Wim veel druk op de stand van Lambert. Wat beide 
spelers niet hadden gezien was dat Lambert een schijf kon offeren en daarna kon 
achterlopen. Waarbij Wim de keuze had tussen schijven verlies of een doorloop toe te 
staan. Lambert maakte een ruil die hem uiteindelijk de nek kostte. Barend ondervond 
veel tegenstand van Gerard. Door een fraai eindspel trok Barend de winst naar zich 
toe. 
 
Externe wedstrijden 2021-2022: 
 
d’Amateurs kwam uit in de nationale competitie 1e klasse C  
 
Nationale competitie 2021-2022:  
 
Na een moeizame start kwam de geoliede machine van d’Amateurs pas echt goed 
op gang. Aanvankelijk zaten we in een degradatiepositie, maar door een enorme 
vechtlust stegen we boven onszelf uit en konden we in principe van elke 
tegenstander winnen. Hierdoor stegen we naar een goede middenmoot. 
Wil werd topscoorder van de 1 e klasse C en ook Peter, Rob, Jos en John eindigden 
met een positieve score. 
 
 
 
 
 

https://www.damateurs.nl/fragment/index.html#20210902lvwk


Pl Teams  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    We  Pu  Bp 

1   Gooi & Eemland   
 10 10 9 2 10 8 8 11 9 11 8    11  17  96 

2   ADG   6  9 11 8 10 8 12 9 6 12 14    11  16  105 

3   Dammend Tilburg   6 7  10 10 6 11 7 9 10 9 14    11  14  99 

4   Raes DC Maastricht   7 5 6  10 9 7 10 9 14 9 10    11  14  96 

5   PWG s-Gravenpolder   14 8 6 6  8 10 5 12 9 9 7    11  12  94 

6   DAmateurs   6 6 10 7 8  9 7 11 9 7 11    11  11  91 

7   DES Lunteren 2   8 8 5 9 6 7  10 8 7 8 13    11  10  89 

8   Brainsport Eindhoven   8 4 9 6 11 9 6  7 6 7 12    11  9  85 

9   CTD Arnhem 2   5 7 7 7 4 5 8 9  12 9 10    11  9  83 

10   DC Nijmegen   7 10 6 2 7 7 9 10 4  8 12    11  9  82 

11   EAD Asten   5 4 7 7 7 9 8 9 7 8  12    11  8  83 

12   De Variant   8 2 2 6 9 5 3 4 6 4 4     11  3  53 

 

Pl Naam We Pu Rating Trating Bgem 

1   Wil van den Braak    11    17    1359    1077.9    3.18   

2   Peter Klaassen    10    13    1023    999.9    4.40   

3   Jos van der Wielen    7    9    1122    1151.2    2.86   

4   John Wilsens    8    9    1049    1028.6    7.00   

5   Antoine van Zandvoort    8    8    1113    1082.5    3.25   

6   Jacques Brouns    10    7    1069    1102.3    5.70   

7   Rob Pijnenburg    5    6    973    993.3    4.40   

8   W.P.Berkelmans    6    6    1059    1097.3    3.17   

9   Tom Vissers    5    5    975    1087.6    7.40   

10   Arno Bloks    8    5    1031    1139.4    3.88   

11   Leo van Vlerken    5    3    980    1100.6    4.60   

12   Martien van Erp    5    3    874    1091.2    5.20   

 

 
 
Hoofdklasse Brabantse Bond 2021-2022:  
 
d’Amateurs hebben niet meegedaan aan de Brabantse competitie voor clubs.  
 
Persoonlijk bekerkampioenschap Brabant 2021-2022: 
 
d’Amateurs hebben niet meegedaan aan de Brabantse competitie voor de individuele 
beker. Wel enkele leden van het landelijke team deden hieraan mee (Arno, Martien 
en Peter Klaassen) 
 

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/teamsamen.php?taal=&kl=38&se=22&Nr=&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=1436&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=217&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=1673&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=233&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=232&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=691&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=283&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=1704&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=665&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=324&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=258&Id=10979
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=22&Nr=297&Id=10979


Brabantcup 2021-2022: 
 
d’Amateurs hebben meegedaan aan de Brabantcup voor viertallen. En met een 
geweldig resultaat De grote clubs werden afgetroefd. 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 



 



  



 
  
  



Landelijke finale beker voor viertallen: 

Door het winnen van de Brabantcup was D'Amateurs geplaatst in het nationaal 

bekerkampioenschap voor clubviertallen. En dat hebben ze geweten! Op 21 mei 

togen onze vijf vertegenwoordigers naar de toernooizaal. Ze troffen het meteen. 

In de eerste ronde mocht Jos het 

opnemen tegen de wereldkampioen. 

Dat eindigde teleurstellend. Nog 

voordat hij een schijf achterkwam, gaf 

Jos de partij op. Wat later nog stevige 

discussies binnen onze damclub 

opleverde. D'Amateurs kwam bijna alle 

wedstrijden van een koude kermis 

thuis. Het enige echt verdiende 

wedstrijdpunt werd behaald tegen 

Apeldoorn.  Doordat we ook tegen de 

dummy mochten aantreden schoven 

we nog wat omhoog in de eindstand. 

 

 

 

 

Ruud Houdijk zorgde ervoor dat we een tastbare herinnering overhouden aan dit 

gebeuren. Hij maakte enkele foto's tijdens de wedstrijd tegen het kampioensteam. 

 

 

 

 



Interne wedstrijden 2021-2022: 
 
Onderlinge competitie 2021-2022: 

In het verloop van de strijd om het kampioenschap bleek al 
snel dat drie leden aangemerkt konden worden als 
kanshebber voor de titel: Antoine, John en Jos. Na een 
spannende eindstrijd trok Jos aan het langste eind en werd 
kampioen van het seizoen 2021-2022. 
 
 

 
 
De kampioen 
seizoen 2021-2022 
Jos van der Wielen 
 

 

 

 

 
 

 

 



Rapid-competitie 2021-2022: 
 

Op 23 juni 2022 hadden we de jaarvergadering gepland. 
Voorafgaand aan de vergadering speelden John en Willem-Peter 
hun beslissingspartij voor het kampioenschap. John speelde 
scherp en op het randje. Dat liep goed af en het leverde hem het 
kampioenschap op. Gefeliciteerd. 
 
John Wilsens kampioen 

Rapidcompetitie 
seizoen 2021-2022 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
  



Jan van de Westelakentoernooi / Sneldamcompetitie 2021-2022: 
 
Jos van der Wielen wint Jan van de Westelaken damtoernooi! 

 
Op donderdag 12 mei 2021 is het Jan van de Westelaken 
sneldamtoernooi gespeeld. Het betrof een uitgesteld toernooi omdat 
in december 2021 spelen onmogelijk was vanwege de covid en het 
feit dat het clublokaal daardoor was gesloten. Ook nu waren niet alle 
clubgenoten in de gelegenheid om deel te nemen. Toch is er voldaan 
aan de behoefte om competities zoveel als mogelijk door te laten 
gaan. Martien van Erp gaf gehoor aan onze uitnodiging. 
Competitieleider Barend had alles goed voorbereid. Er is met 12 
spelers een enkele competitie gespeeld met de 2-punten telling. 

 
Er is in een leuke sfeer toch flink strijd geleverd. Jos verloor geen enkele partij en stond 
slechts drie remises toe. Daarmee werd hij de dikverdiende sneldamkampioen van het 
seizoen 2021-2022. Het werd zijn vijfde interne sneldamkampioenschap van 
D'Amateurs. Antoine deed weinig onder voor Jos, maar verloor zijn partij tegen Barend 
en behaalde een puntje minder. Hij eindigde als tweede, gevolgd door Barend die van 
Jos en John verloor, maar wel 25 punten bij elkaar sprokkelde. 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
  

https://www.damateurs.nl/images/2022-05-12_02.png
https://www.damateurs.nl/images/2022-05-12_10.png


De bekercompetitie 2021-2022:           
 
19 mei 2022: Jos is bekerkampioen! 

In de finale tegen Rob kwam Jos weer goed weg. Hij stond 
positioneel iets minder, maar Rob dacht een combinatie te zien. 
Halverwege de uitvoering ervan kwam Rob er achter dat er een schijf 
was verdwenen die hij in zijn berekening twee keer had 
meegenomen. Hem restte niets anders dan Jos te feliciteren met de 
titel. 
 
 
 

 

 
 

 
 
  



De ladder-competitie 2021-2022: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mari heeft nipt het ladder-kampioenschap 
gewonnen. 

Hij bleef Antoine 10 punten voor. 

 

 

Vertegenwoordiging van d’Amateurs door haar leden 2021-2022: 

Brabants Kampioenschap Sneldammen PNDB 2022: 
Willem Peter Berkelmans, Lambert van Vught, Rob Pijnenburg en Theo van de 
Westelaken namen hier aan deel. 
Het sneldamkampioenschap van Noord-Brabant is 9 april 2022 in Eindhoven 
gehouden. Met 37 deelnemers, was het een geslaagd toernooi. 
Toen de kruitdampen na 9 ronden waren opgetrokken was Toine Brouwers, in de A-
groep de grote winnaar met 14 punten. Op de voet gevolgd door 4 spelers (Yuriy 
Lagoda, Fred Passchier, Jim Depaepe en Frank Teer) met 13 punten. 
De 11-jarige Alex Ovsyanko wist keurig op de 6e plaats te eindigen met 12 punten. 
In de B-groep werd Peter Klaassen winnaar met op de 2e Jules Martens allebeide 
met 11 punten. Beiden mogen naar het NK. 
In de C-groep was Peter Hernaamt de grote man. Hij werd 1e met 10 punten, op de 
voet gevolgd door Lambert van Vught met 9 punten. Beiden heren mogen ook naar 
het NK in de C-groep. 
Winnaar van de D-groep werd Geert Hendriks met 7 punten. Helaas voor hem is er 
geen NK op landelijk niveau. 
Bij de dames was Oleksandra Chumachenko het sterkste met 10 punten met Tanya-
Marie op een 2e plaats ook met 10 punten. Beide dames mogen Brabant op het NK 
vertegenwoordigen.  
Al met al was het een gezellige dag, en sinds lange tijd dat er weer een Brabants 
damtoernooi was! 
Lambert had recht op deelname aan het NK in de C-groep. Hij heeft echter geen 
aanvullende Informatie ontvangen en ontbrak daar dientengevolge. 
  



 

 
  



SIMULTAAN DOOR DE CLUBKAMPIOEN 2021-2022: 
 

 
 

 
 

 

Jaarafsluiting seizoen 2021-2022: 

Na twee seizoenen geen jaarafsluiting te hebben gehad, mocht het weer. Het werd 

het lang beloofde Rotterdam. 

De uitnodiging zag er als volgt uit: 

Damvrienden, 

Zaterdag 2 juli hebben wij onze jaarafsluiting. 

20 Personen hebben zich opgegeven, mogelijk gaat het Alouis niet lukken en de 

vrouw van Barend komt waarschijnlijk later. Als chauffeurs hebben we tot nu toe: 

Mari, Wim, Rob en John. We komen dus nog een auto tekort. Om 11.15 vertrekken 

we uit Sint Michielsgestel (de Zwaantjes). Dan komen we om ongeveer 12.30 aan bij 

basisschool de Catamaran (Catullusweg 298), de werkplek van John. Daar gaan we 

lunchen. Om ongeveer 13.15/13.30 vertrekken we naar de SS Rotterdam. Nee, we 

gaan niet varen!! Om 14.00 uur staat daar een bus klaar met drie muzikanten. De 

bus en de drie muzikanten brengen ons naar allerlei interessante plekken in 

Rotterdam en dat wordt dan gezellig begeleidt met echte Rotterdamse liederen of 

echte liederen die met de zeevaart te maken hebben. Meezingen of genieten dus! 



Om 17.00 uur zijn we weer terug bij de SS Rotterdam. Daarna vertrekken we naar 

Sint Michielsgestel en gaan we gezellig eten bij de Zwaantjes, ons clubgebouw. 

Deze week krijgen jullie nog even een vraag over het eten (met name wie 

vegetarisch/allergisch voor bepaalde voedingsstoffen is). 

 

Vol goede moed vertrokken we in de sfeer van een schoolreisje richting Rotterdam, 

waar we op Basisschool De Catamaran een heerlijke lunch voorgeschoteld kregen. 

Daarna vertrokken we richting SS Rotterdam, een imposante stoomboot. De bus 

stond klaar met een van de muzikanten, een super Rotterdammer en het werd 

meteen zingen geblazen. We kregen een tour door Rotterdam en hoorden alle 

pikante en interessante details over bekende bezienswaardigheden. Na een poos 

kwamen we aan bij een terras in de binnenstad. Daar voegden de twee andere 

muzikanten zich bij het gezelschap en het werd een reuze gezellige muzikale 

onderbreking van de dag. Een ieder zong mee uit volle borst en genoot van de 

voorgeschotelde drankjes. De tocht werd na dit prachtige intermezzo voortgezet en 

de dag vloog om. Voor we het wisten werden we weer bij de SS Rotterdam afgezet. 

We reden naar ons clubgebouw, waar we de dag met een heerlijk etentje en een 

hoop gezelligheid afsloten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Jubilarissen: 

Op 4 november 2021 hebben we met z’n allen gezellig gegeten in ons clubgebouw. 

Het kon weer en na twee jaar was daar wel behoefte aan. Ook werd het tijd om een 

aantal mensen in het zonnetje te zetten: 

Barend(25 jaar lid), Willem-Peter(40 jaar lid), Wim(40 jaar lid), Mari(40 jaar lid), 

Rob(25 jaar lid), Peter(25 jaar lid), Tom(40 jaar lid), Lambert(40 jaar lid), Theo(40 jaar 

lid), Jos(40 jaar lid), John(50 jaar lid), Antoine(25 jaar lid), Ad(50 jaar lid), Gerard(25 

jaar lid), Lous(40 jaar lid), kregen een bloemetje of een speldje of een oorkonde. Tom 

was afwezig en heeft zijn bloemetje nog tegoed(speldje heeft hij al van Dammend 

Tilburg gekregen. 

Een gezellige avond met een super trotse Jos! 

 

 

 

 

 


