Jaarverslag seizoen 1987-1988
1)
Bondskompetitie
Onze vereniging heeft dit seizoen meegespeeld in de 1e klasse B, de 3e klasse en in de
juniorenklasse van de PNDB.
1e klasse b
Waren de verwachtingen bij aanvang niet al te groot, dit veranderde zeer snel. Na enkele
wedstrijden werd al geroepen om promotie. De kentering kwam door het verlies tegen D.O.G.
uit Uden, de uiteindelijke kampioen in onze klasse. Toen ook de laatste wedstrijd tegen Philips
111 uit Eindhoven verloren ging, moesten we genoegen nemen met een 3e plaats. Een resultaat
echter, waarvan bij aanvang van de kompetitie nog niemand had gedacht dat het tot de
mogelijkheden hoorde.

Jan van de Westelaken , Ad Rovers en Mari van den Oetelaar speelden dit seizoen hun 100e
bondskompetitiewedstrijd voor D'Amateurs.
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3e klasse
In de 3e klasse waren weinig verrassingen. De bedoeling hiervan was meer het meespelen dan
het winnen. Door de inzet van de spelers konden we toch nog beslag leggen op een
verdienstelijke 4e plaats.

juniorenklasse
In de juniorenklasse waren de verwachtingen hoog gespannen. De kampioenstitel moest
immers verdedigd worden. Dat dit uiteindelijk ook lukte was niet alleen de verdienste van het
kampioensviertal zelf, maar zeker ook van het 2e viertal dat de concurrenten belangrijke
punten afsnoepte.
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2) Brabantcup
Weer is ons seniorenteam er niet in geslaagd om verder te komen dan de 2e ronde. Werd
Tilburg'50 I nog wandelen gestuurd, door een verminkte berichtgeving kon T.D.V. 111 middels
een zege op bord 3 ten koste van D'Amateurs een ronde verder komen.
De verwachtingen van ons juniorenteam waren uiteraard hoog. Na een gezellig onderonsje tegen
J.E.E.P. A (4-4) dreigde H.D.R. A echter de lachende derde te worden. In de 2e ronde waren
onze jongens echter goed uitgeslapen en werd H.D.R.A met een 6-2 nederlaag naar huis
gestuurd. Door de laatste wedstrijd tegen Info Engineering A met 5-3 te winnen kan D'Amateurs
blijvend terugkijken naar de wisselbeker voor de Brabantcup juniorenklasse. Het team werd
namelijk voor de 3e achtereenvolgende keer kampioen.

3) Halve finale van Nederland voor junioren
Weliswaar geplaatst voor de halve finale, bracht ons team het niet verder als 5 bordpunten uit
12 partijen. De Nederlands kampioen van 1987, De Eendracht uit Tholen, was hier oppermachtig
en werd ongeslagen kampioen.

4)
Onderlinge kompetities
A-poule
Na vele spannende en verrassende wedstrijden was het uiteindelijk Rob Pijnenburg die het
kampioenschap voor zich opeiste. Maar liefst 4 spelers moesten in een nakompetitie strijden om
aan degradatie te ontkomen. Cor van de Westelaken trok hierbij aan het kortste eind.
Gedetailleerde uitslagen zijn niet beschikbaar.
B-poule
Hier werd Theo van de Linde verrassend kampioen. Hij wist de hoge verwachtingen van zijn
concurrenten te weerstaan en de titel naar zich toe te halen. Theo promoveert door dit resultaat
naar de A-poule.
Het algemeen kampioenschap ging naar Rob Pijnenburg. Wist Theo in de 1e beslissingspartij
nog een remise te behalen, tijdens de 2e partij moest hij zijn meerdere erkennen in Rob. Wim
van Kasteren wist zich ternauwernood voor degradatie te behoeden. Hij wist de 2e
beslissingspartij tegen Giel de Hommel te winnen, nadat ook hier de 1e partij in remise was
geëindigd.
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Jeugdkompetitie
Ook hier bleef het spannend tot en met de laatste ronde. Willem-Peter moest toen afhaken,
maar Antoine van Zandvoort en Carlo Kapteijns kwamen beiden uit de strijd met 26 punten
uit 16 wedstrijden. De 1e beslissingspartij eindigde (uiteraard) ook hier in een remise. Alhoewel
Carlo in de 2e beslissingspartij aan een remise genoeg had vanwege de SB-punten, nam hij toch
nog duidelijk afstand door de partij te winnen. Door dit resultaat prolongeerde hij zijn titel.

Jeugdsneldammen
Ook hier kwam de beslissing pas in de laatste ronde. Willem-Peter Berkelmans wist Carlo
Kapteijns op remise te houden. Willem-Peter bleef Carlo hierdoor 1 punt voor en werd kampioen
met een score van 27 punten uit 16 wedstrijden.

5)
Bekerwedstrijden
Dit seizoen is er niet apart voor de beker gespeeld , maar zijn er bepaalde rondes van de
onderlinge kompetitie uitgeloot. Gerard Baltussen, Giel de Hommel en Rob Pijnenburg boekten
tijdens deze rondes het beste resultaat. In een enkele kompetitie wist Giel de Hommel zich
naar het bekerkampioenschap te spelen.

6)
Overige wedstrijden
Op 19 december nam een afvaardiging van onze club deel aan het Harwi toernooi te Bakel. Dat
de bezetting van het toernooi voor ons aan de sterke kant was bleek uit de score. Ons negental
moest genoegen nemen met 4 punten en behaalde daardoor een 8e plaats.
Op 31 januari heeft een juniorenviertal onder het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’
deelgenomen aan het Jo Hobbelentoernooi te Vught. Er werd drie maal met 3-5 verloren, maar
het tekent de sportiviteit van onze jongens dat ze iemand mee lieten spelen die voor de
bondskompetitie niet in aanmerking komt.
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Ook dit jaar is er weer een onderling
kerstdamtoernooi gehouden. Albert v/d Dungen,
René Lammers, Rob Pijnenburg en Ad Rovers
wisten zich in de 1e finalegroep te spelen. Hierin
toonde Albert zich de sterkste, gevolgd door
René, Ad en Rob.

Als opvulling is aan het eind van het seizoen een nakompetitie gehouden. Er is gespeeld in twee
groepen. Groepswinnaars werden Gerard Baltussen en Ad Boeren. Wegens de vervroegde
sluiting van ons clublokaal is het niet meer tot beslissingswedstrijden gekomen voor de
uiteindelijke klassering van alle deelnemers.
Het 2e viertal van onze jeugd speelde een zeer verdienstelijk toernooi te Oisterwijk. Er werd een
eervolle 2e plaats behaald achter het sterke Wamel.
Enkele spelers van de jeugd hebben deelgenomen aan het open kampioenschap van
’s-Hertogenbosch. Ze eindigden in de middenmoot.
Ook hebben enkele jeugdspelers deelgenomen aan het open kampioenschap van Vught.
Hierbij toonden Willem-Peter Berkelmans en Antoine van Zandvoort zich de sterkste Gestelse
spelers, maar ze konden niet verhinderen dat Kees Thijssen uit Heusden met de eer ging strijken.
Ad Boeren, Albert v/d Dungen en Jan v/d Westelaken nemen momenteel deel aan de open
Rosmalense damkampioenschappen. Ad en Albert spelen in de 1e klasse. Jan speelt in de
hoofdklasse. Vooral Ad Boeren laat van zich spreken. Met nog slechts één ronde te gaan voert
hij de lijst aan met een score van 9 punten uit 6 wedstrijden.
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7)
Overige aktiviteiten
Ook D'Amateurs heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor verenigingen om zich in De
Huif te presenteren aan de Gestelse bevolking. Hierbij bleek dat de meeste mensen op zo'n dag
toch voornamelijk komen om de vereniging te bezoeken waar ze al een bepaalde binding mee
hebben.
Gezien de dalende belangstelling voor de dammeeting is er dit seizoen een fancy fair
georganiseerd. Ook hiervoor bestond de belangstelling voornamelijk uit de eigen leden en hun
aanhang. Het is dan ook in belangrijke mate aan genoemde leden te danken dat zowel de dag
als het financieel resultaat toch nog een positief verloop heeft gehad. Ook zijn we hiervoor onze
dank verschuldigd aan Jos van den Oetelaar, die met de presentatie van het geheel niet onder
deed voor bekende tv-presentators.
D'Amateurs heeft door middel van zijn aanwezigheid bij diverse recepties te kennen gegeven
ook belangstelling te hebben voor andere Gestelse verenigingen.

8)
Algemeen
Er waren al een tijd geruchten dat Rien van den Bosch uit De Drie Zwaantjes zou vertrekken.
Toen deze geruchten werden bevestigd is in een speciale ledenvergadering besloten om tegelijk
met Rien uit De Drie Zwaantjes te vertrekken. Het bestuur zag in 't Stuupke een lokaliteit waar
de meeste leden zich vermoedelijk wel thuis zullen voelen. Aanvankelijk leek het erop dat we
het seizoen gewoon bij De Drie Zwaantjes af konden maken. Later bleek echter dat deze
gedachte te positief was. Vanaf 1 juni 1988 heeft D'Amateurs in 't Stuupke een nieuw clublokaal
gevonden. Onze jeugd heeft reeds enkele malen gebruik gemaakt van de gastvrijheid van Hans
en Lia van Pinxten. Ook de jaarvergadering en de afsluitingsavond zullen hier plaatsvinden.
Ronnie Bal en Roger van Boxtel hebben te kennen gegeven er na dit seizoen mee te willen
stoppen. Ook Carlo Kapteijns voorziet moeilijkheden vanwege het meespelen in het 3e of 2e
team van de Gestelse voetbalvereniging. Daar we te weinig jeugdleden overhouden om het nog
interessant te houden voor de jeugd zelf is na overleg besloten om samen te gaan werken met
JEEP uit Vught. Er komt een gezamenlijke interne kompetitie. Er komt een bondsteam junioren
en een bondsteam aspiranten waarin zowel spelers van JEEP als van D'Amateurs zitten. De jeugd
blijft lid van D'Amateurs, wordt via D'Amateurs lid van JEEP en wordt KNDB-lid voor JEEP. Op
deze manier hopen we onze eigen jeugdleden te houden op een manier die ook zij nog leuk
vinden.
Tot slot een woord van dank aan Marijke en Rien van den Bosch voor al hetgeen zij in de
afgelopen tijd voor ons hebben gedaan. Tevens een woord van dank aan Cees van Hout voor
het bijhouden van de lotto en het klaar zetten van het materiaal.
Tevens bedanken we Hans en Lia van Pinxten voor de soepele overgang van ons clublokaal en
spreken we de verwachting uit dat we bij hun aan een goed seizoen 1988/1989 mogen beginnen.

Schijndel 27 - 06 - 1988

De secretaris

W.C.M. van Kasteren

