
Jaarverslag seizoen 1988/1989 

1) Bondskompetitie  

Onze vereniging heeft dit seizoen meegespeeld in de 1e klasse b, de 3e klasse en via Jeep in 

zowel de junioren als de aspirantenklasse.  

 

1e klasse B  

Dat het 1e team van D'Amateurs hier tegen ongeveer gelijkwaardige tegenstanders uitkwam 

blijkt wel uit de resultaten. Van de 7 gespeelde wedstrijden eindigden er 3 met de kleinst 

mogelijke overwinning, 2 in een gelijkspel, ging er 1 verloren met het kleinst mogelijke verschil 

en werd alleen tegen kampioensteam Philips 111 duidelijk verloren met 6-12.  

We eindigden op een gedeelde 4e plaats met slechts 1 wedstrijdpunt minder als de teams met 

een gedeelde 2e plaats. Wat niet pleit voor het 1e team is echter dat er maar liefst 14 spelers 

nodig waren om alle wedstrijden met een voltallig negental uit te komen.  

 

 
 

 
 

Jan van de Westelaken is in de bondskompetitie niet alleen topscorer geworden van ons 1e 

team, maar van de gehele 1e klasse b groep. Hij behaalde 12 punten uit 7 wedstrijden. Dat is 

een score van 86%!   
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3e klasse B  

Na een goede start kreeg het team onder leiding van Hans van Eijndhoven een harde tik te 

verduren in de 3e ronde. Er werd met maar liefst 7-1 verloren van 't Veldje uit Boekel. Het team 

wist zich echter prima te herstellen en wist zo de boute uitspraak van: “We worden kampioen!” 

ook daadwerkelijk om te zetten in niet alleen een klasse B, maar zelfs een algemeen 

kampioenschap in de 3e klasse. Bij deze van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. 

  

 
 

 
 

D'Amateurs 2 werd duidelijk afgetekend kampioen! De beslissingswedstrijden om het 

algemeen kampioenschap van de 3e klasse eindigden als volgt:      

 

 
 

 
 

Dat het viertal in het uit de breedte moest hebben kwam ook tot uitdrukking in hun scores. Het 

vaste team, bestaande uit Ad Boeren (75%), Hans van Eijndhoven (75%), Willem-Peter 

Berkelmans (75%) en RonaId Mauriks (63%) gaf elkaar niet veel toe. Toch moet niet vergeten 

worden dat ook Gerard Baltussen en Willem van den Oetelaar belangrijke punten voor het team 

hebben gescoord. 

 

 

Juniorenklasse  

De grote verwachtingen over de samenwerking tussen JEEP en D'Amateurs zijn niet helemaal 

uitgekomen. Oorzaak hiervan was eigenlijk dat het ontbrak aan een 4e speler op topniveau. De 

eerste 3 borden deden namelijk niet onder voor het kampioensteam. Het team van JEEP kwam 

tijdens de landelijke wedstrijden toch nog duidelijk tekort. Uiteindelijk moest genoegen genomen 

worden met een 7e plaats. Opvallend was Willem-Peter Berkelmans met een score van 9 punten 

uit 6 wedstrijden (75%). 



Jaarverslag seizoen 1988/1989 

 
Dat het laten meespelen van invallers geen slechte is, bewees Antoine van Zandvoort in de 

juniorenklasse. Na aanvankelijk als invaller aangewezen te zijn, werd hij noodgedwongen al in 

de 1e ronde opgesteld. Tijdens dit optreden maakte hij zoveel indruk dat een vaste opstelling 

het gevolg werd. Hij beëindigde de juniorenkompetitie met een score van 10 punten uit 6 

wedstrijden, hetgeen door niemand geëvenaard kon worden. Als provinciaal topscorer in de 

juniorenklasse haalde hij een score van 83%! 

 

Aspirantenklasse        

In samenwerking met JEEP is een team gevormd dat vooral door de uitslagen van leden van 

D'Amateurs eindigde op een verdienstelijke 3e plaats.       

    

 
 

Johnny van de Leest en Hans van de Linde voldeden erg goed in het aspirantenteam. Met ieder 

een score van 11 punten uit 7 wedstrijden behaalden ze samen 22 van de 32 punten die door 

hun team werden verworven. Ook dit is een respectabele score van 79%! 

 

 

2) Onderlinge kompetitie  

De onderlinge kompetitie werd dit seizoen gestreden in de vorm van een enkele kompetitie. Dat 

dit geen gelukkige keus is geweest werd in de 

loop van het seizoen pas duidelijk. De strijd 

onderling was niet erg groot. Dit zal mede 

gekomen zijn omdat van promotie / degradatie 

geen sprake was. Een ander teer punt is dat er 

veel afmeldingen plaatsvonden. Met het plannen 

van een inhaalavond leken de problemen alleen 

nog maar te verslechteren. Er ontstonden 

wachttijden voor het spelen van een onderlinge 

wedstrijd. Ondanks het feit dat de lopende 

kompetitie niet meer te redden viel besloten 

bestuur en wedstrijdleider enkele regels op te 

stellen omtrent het afmelden van partijen. Ook 

voor het komend seizoen lijkt een dergelijk 

reglement noodzakelijk te zijn. Tijdens de 

ledenvergadering van 30 maart 1989 kwam naar 

voren dat een mentaliteitsverandering dringend 

gewenst is. Laten we bij deze de hoop uitspreken 

dat seizoen 1988 / 1989 een goede les is 

geweest en dat de komende seizoenen voor een ieder veel prettiger zullen gaan verlopen.  
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Mari van de Oetelaar zorgde als outsider voor de verrassing van het seizoen. Tot nu toe was 

weliswaar bekend dat Mari een redelijk dammer is en vooral met sneldammen zijn mannetje 

staat. Mari werd sneldamkampioen van onze vereniging in het seizoen 1986 / 1987. Tijdens het 

seizoen liet Mari er geen twijfel over bestaan over wie het kampioenschap voor zich op zou eisen. 

Al in de eerste ronde nam hij de koppositie in en stond deze niet meer af. Mari werd kampioen 

met de verdienstelijke score van 27 punten uit 16 partijen (84%). 

 

 

3) Jeugdkompetitie  

Onze jeugdleden speelden hun onderlinge wedstrijden ook bij JEEP. 

 

 

Achter gedoodverfde 

winnares Hariëlle van 

Kuyk, eindigde Antoine  

van Zandvoort op een 2e 

plaats. Deze klassering 

levert hem de  

titel: Jeugdkampioen van 

D'Amateurs op.  

 

 

Verder is vermeldingswaardig dat René Lammers met een 3e plaats ook een verdienstelijk 

resultaat heeft geboekt.  

 

 

4) Bekerwedstrijden  

De bekerwedstrijden werden dit seizoen in de 

vorm van een kompetitie met Zwitsers systeem 

gehouden. Er waren 6 avonden beschikbaar voor 

dit evenement. Daarvan zijn er echter maar 5 

gebruikt doordat de finalewedstrijd tussen Ad 

Rovers en Antoon Lammers gelijktijdig met de 

laatste kompetitiewedstrijd werd gespeeld. 

Medeoorzaak was uiteraard het feit dat de laatste 

weken het aantal aanwezige spelers erg laag lag.  

Omdat de beslissing al gevallen was voor het 

kampioenschap en enkele wedstrijden niet meer 

gespeeld konden worden vanwege deelname aan 

de Rosmalense kampioenschappen, zijn een 

aantal partijen in de laatste ronde als remise 

beschouwd. Zoals gezegd, voor het 

kampioenschap maakte dit niets uit. Antoon 

Lammers ging met een punt voorsprong de 

laatste ronde in. Ondanks het feit dat Ad Rovers 

een schijf voor kwam, wist Antoon de partij op 

remise te houden. Antoon werd kampioen met 

een resultaat van 10 punten uit 6 wedstrijden. 
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5) Kerstdamtoernooi  

 

  
 

 

 

Ook dit seizoen is er weer het inmiddels traditionele kerstdamtoernooi gehouden. Dat dit 

evenement voorziet in een behoefte blijkt wel uit het aantal deelnemers. Dit seizoen werd 

deelgenomen door maar liefst 22 spelers, waarvan er 8 niet hebben deelgenomen aan de interne 

kompetitie. De groepen in de voorronden werden gewonnen door Rob Pijnenburg, Ad Rovers, 

Henk Schuurmans en Jan van de Westelaken. Zevenvoudig ex-kampioen van onze club, Ad 

Rovers, liet blijken dat hij sinds 1983 nog niet veel verleerd is en wist beslag te leggen op de 1e 

plaats. Volledigheidshalve dient echter wel vermeld te worden dat de kampioen van seizoen 

1987/1988, Rob Pijnenburg, evenveel wedstrijdpunten behaalde maar het loodje legde vanwege 

het onderling resultaat. Rest nog om Henk Schuurmans hartelijk te bedanken omdat hij de 

schenker was van de goed verzorgde koffietafel. Dit maakte het mede mogelijk voor onze club 

om dit evenement voor de derde achtereenvolgende keer te organiseren. 

 

 

6) Nederlaagtoernooi DC Oisterwijk  

Op 6 juni 1989 heeft onze vereniging tegen De Oisterwijk gespeeld. Gezien de reeds behaalde 

resultaten van de verenigingen die ons waren voorgegaan, werd het meer als een oefenwedstrijd 

beschouwd. Ook was deze wedstrijd een 

gelegenheid om ons oud-lid Theo v/d Westelaken 

nog eens te laten spelen. Dat ook Alouis v/d 

Oetelaar in de gelegenheid was om deze wedstrijd 

mee te spelen was mooi meegenomen. Groot was 

dan ook de verrassing dat ons gelegenheidsteam 

toch nog een gedeelde 2e plaats wist te bereiken 

met een uitslag van 16-4 in het voordeel van D’Amateurs.  
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7) Open Rosmalense damkampioenschappen 

Ad Boeren, Albert v/d Dungen en Jan v/d Westelaken nemen momenteel deel aan de open 

Rosmalense damkampioenschappen. Ze spelen alle in de hoofdklasse. Jan staat met een score 

van 6 punten uit 4 wedstrijden zelfs op een gedeelde 1e plaats. Het zal echter moeilijk zijn om 

deze positie vast te houden, daar favoriet Ronnie Entken reeds een groot aantal 

weerstandspunten op zijn naam heeft staan. 

 

 

8) Bestuurswijziging 

Jan Vermeulen heeft te kennen gegeven geen ambitie te hebben voor een verlenging van zijn 

bestuurslidmaatschap. Met respect voor zijn beslissing, heeft het bestuur toch gemeend te 

moeten vragen of Jan ook in de toekomst nog bereid is om in te springen waar dat nodig is. Jan 

heeft dit toegezegd, en eerlijk gezegd hadden we niets anders verwacht. Toch vind ik dit een 

mijlpaal om even bij stil te staan. Reeds in 1979 was Jan de man die net zo lang aandrong totdat 

er een jeugdafdeling van de grond kwam. Jan bleef niet alleen achter de schermen werken, maar 

werd ook actief jeugdleider van onze vereniging. Op het moment dat hij stopt heeft hij er al 

weer 6 jaar op zitten als bestuurslid. Jan, bedankt voor al deze veelal onderschatte verrichtingen. 

Laten we hopen dat er nog vele zullen volgen.  

 

 

9) Bedankje 

Ook willen we Hans en Lia van Pinxten bedanken voor de voortreffelijke wijze waarop zij de 

verzorging verrichten voor zowel spelers als speellokaal. Ze zijn er in geslaagd om een ruimte 

te scheppen die de vergelijkingen met lokaliteiten van andere verenigingen glansrijk kan 

doorstaan. 

 

 

10) Slotwoord 

Jammer genoeg is dit seizoen voor veel spelers niet geworden wat ze ervan verwacht hadden. 

Laten we hopen dat dit een eenmalig gebeuren is geweest. We beschikken over een prachtige 

lokaliteit en vormen een vereniging waarin de gezelligheid altijd op de eerste plaats heeft 

gestaan. Toch zijn voor een aantal spelers ook de resultaten erg belangrijk. Bij deze een oproep 

aan alle leden om het komende seizoen, waarin we ons 20-jarig bestaan vieren, tot een seizoen 

te maken, waarin zowel de gezelligheid als de prestaties gezamenlijk voorop staan. 

 

 

 

Schijndel 12 - 06 – 1989 

 

De secretaris  W.C.M. van Kasteren 


