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1) Bondskompetitie  

Onze vereniging heeft· dit seizoen deelgenomen aan de provinciale kompetitie in de 1e klasse A 

en via Jeep aan de juniorenklasse. 

 

1e klasse A  

Dit seizoen kwamen de tegenstanders voornamelijk uit West-Brabant. De eerste 2 wedstrijden 

gingen met 12-6 verloren. Na het gelijke spel in de 3e ronde en de eerste winst met 12-6 in de 

4e ronde volgden er weer twee stevige nederlagen van 13-5. Tijdens de 7e ronde zorgde 

D'Amateurs echter voor een verrassing door het gedoodverfde kampioensteam van Excelsior in 

de uitwedstrijd met 11-7 te verslaan. De 8e ronde werd vanwege de stormen uitgesteld en op 

een later tijdstip dik gewonnen met een uitslag van 13-5. Pas nadat in de 9e ronde werd 

gelijkgespeeld was het degradatiegevaar geweken. Dat de laatste ronde met 15-3 verloren ging 

is dan ook alleen maar van belang voor de statistieken. 

 

 
 

 
 

 

Juniorenklasse :  

Het samenwerkingsverband met Jeep kon dit seizoen niet verder komen dan een 4e plaats in de 

kompetitie. D'Amateurs (JEEP) heeft het dit seizoen blijkbaar van "Het Gemonds Zetje" moeten 

hebben. Het duo uit Gemonde behaalde elk 11 punten. 
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2) Onderlinge Kompetitie  

Albert heeft voor dit seizoen een boeiend doch moeilijk systeem bedacht. Na uitwerking door de 

kompetitieleider en de secretaris werd er gestart. Gedurende het seizoen is gebleken dat het 

systeem weliswaar aangepast dient te worden maar dat er veel meer strijd in zit als in een 

enkele kompetitie. Na een spannende strijd werd uiteindelijk Henk Schuurmans kampioen. Hij 

kwam ook als enigste uit de strijd met een score die boven de 75  ligt. Met dit kampioenschap 

behaalde Henk tevens het doel dat hij voor ogen had toen hij lid werd van D'Amateurs. Gelukkig 

voor D'Amateurs heeft Henk hier 7 seizoenen over moeten doen zodat hij de tijd heeft gehad 

om zijn oude mening te herzien. Henk heeft in het verleden namelijk gesteld dat hij zijn 

lidmaatschap op zou zeggen na het behalen van het kampioenschap. 

 

In groep K werd gestreden om het 

clubkampioenschap, wat door Henk 

werd gewonnen. 

 

 

 

In groep L werd gestreden om 2 

plaatsen in het bondsteam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de groepen P, R en S werd per 

groep gestreden om een plaats in het 

bondsteam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laagst geplaatsen in de groepen M, 

N en O vielen af. 

 

De anderen werden met de nummers 

3 en 4 uit groep L ingedeeld in de 

groepen P, R en S waar nog een plaats 

in het bondsteam viel te verdienen. 
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De nummers 1 en 2 uit de groepen E 

en F plaatsten zich voor de 

finalegroep K. Deze deelnemers 

hadden ook direct een plaats in het 

bondsteam bemachtigd. De nummers 

3 uit de groepen E en F plaatsten zich 

samen met de nummers 1 uit de 

groepen G en H in groep L, waarin 

werd gestreden voor 2 plaatsen in het 

bondsteam. Vanwege de afwezigheid 

van Jan nam Alouis zijn plaats in. De 

overige dammers werden opnieuw 

ingedeeld in de groepen M, N en O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste partijen werden 

ingedeeld op basis van de 

uitslag van de kompetitie 

1988-1989. 

 

 

De nummers 1 en 2 uit 

elke groep plaatsten zich 

voor de groepen E en F 

waarin een plaats in de 

finalegroep viel te 

verdienen. 

 

 

De overige deelnemers 

werden opnieuw 

ingedeeld in de groepen 

G en H  en speelden 

verder voor het recht op 

een plaats in het 

bondsteam. 

  

 

 

3) Jeugdkompetitie  

De jeugd speelt zijn kompetitie weer bij Jeep. Vanwege de late start is er nog geen uitslag. 
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4) Bekerwedstrijden  

De beker werd deze keer als 

afvalsysteem gespeeld. 

 

Een uitzondering hierop was de 

eerste ronde omdat er bij aanvang 

van de tweede ronde 16 spelers 

gewenst waren. 

 

Er werd gestart met 22 spelers. 

Hiervan klasseerden zich direct 15 

spelers. 

 

 

 

De 16e plaats mochten de verliezers 

van de 1e ronde middels een 

sneldamsessie opvullen. De gelukkige 

hiervan werd uiteindelijk zelfs 

sneldamkampioen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De finale ging tussen Henk 

Schuurmans en Antoine van 

Zandvoort.  

Antoine wist hier voor de 4e maal 

tijdens de bekerwedstrijden de 

beslissing naar zich toe te trekken 

middels een beslissingspartij van 2 x 

l0 minuten. Daarmee heeft hij op een 

overtuigende manier zijn specialiteit 

nog eens naar voren gebracht. 

 

 

 

 

5) Kerstdamtoernooi  

In het kader van het 20-jarig bestaan werd er deze keer een toernooi georganiseerd voor oud-

leden. Onze ex-voorzitter, Hermus Verhoeven , eiste uiteindelijk de titel voor zich op. Jammer 

genoeg was er wel voldoende belangstelling, maar hebben we er niet direct nieuwe leden aan 

overgehouden.  
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6) Vriendschappelijke wedstrijd D'Amateurs - Het goede zetje  

Als entourage voor de bekerfinale heeft D' Amateurs op 3/5-90 deze pas opgerichte vereniging 

uitgenodigd. Er werd gespeeld met een negental. Al met al werd het een geslaagde avond. 

Hoewel de uitslag niet het belangrijkste was dient nog vermeld te worden dat D'Amateurs een 

verdiende 15-3 overwinning wist te behalen. 

 

 

7) Rosmalense kampioenschappen  

Een aantal spelers gaan D' Amateurs weer vertegenwoordigen. 

Het betreft Ad Boeren, Albert v/d Dungen , Henk Schuurmans en Jan v/d Westelaken. 

 

 

8) Spelersmutaties  

Jammer genoeg hebben twee leden te kennen gegeven niet verder met D'Amateurs in zee te 

willen. Het betreft Thijs Reurings en Harrie v/d Loo. Gezien de tijd dat ze lid zijn geweest, kan 

niet anders gezegd worden dat hun beslissing weliswaar gerespecteerd, maar niet van harte 

onderschreven wordt. 

 

 

9) Dankwoord  

Tot slot willen we Hans en Lia van Pinxten bedanken voor de voortreffelijke wijze waarop 

D'Amateurs wordt ontvangen. 

Reeds diverse malen hebben we kunnen ondervinden dat D' Amateurs, indien het maar enigszins 

mogelijk is, ook buiten de eigen verenigingsavond van harte welkom is. 

 

 

 

 

 

Schijndel 17 - 05 - 1990  

De secretaris W.C.M. van Kasteren  

 

 


