
Jaarverslag seizoen 1990-1991 

1) In Memoriam  

Tweemaal dit seizoen bereikte ons het nieuws dat één van onze damvrienden was overleden. 

Dit heeft zeer zeker een stempel gedrukt op het damseizoen 1990/1991.  

 

Hermus Verhoeven was mede-oprichter van onze vereniging. Ook 

vervulde hij het voorzitterschap, op zijn eigen manier, vanaf de start op 

8-1-70 tot 10-8-78. Toen vond hij dat een ander dit baantje maar over 

moest nemen. Ook op damgebied stond Hermus zijn mannetje. Hij wist 

vier maal het bekerkampioenschap op zijn naam te schrijven. Mede aan 

zijn populariteit was het te wijten dat ook toen Jo Hobbelen het 

bekerkampioenschap behaalde, de beker toch aan Hermus werd 

uitgereikt. Veel leden vonden het jammer maar begrijpelijk dat hij onze 

vereniging verliet om in zijn woonplaats Eindhoven lid te worden van 

DG Mensfort. Menigmaal hebben we hem echter nog mogen begroeten 

als trouwe supporter. In 1989 wist hij het jubileum-kersttoernooi, dat 

door onze vereniging georganiseerd werd voor ex-leden, winnend af te 

sluiten. Hermus overleed op 27-1-1991. Een afvaardiging van onze vereniging heeft hem naar 

zijn laatste rustplaats begeleidt.  

 

Jan Vermeulen was lid vanaf 4-10-1973. Jan hield er niet 

van om op de voorgrond te treden, maar was wel de man 

achter de schermen die zorgde dat er in 1980 een 

jeugdafdeling van de grond kwam. In 1981 ging hij zich 

aktief bezig houden met de jeugd. Mede door zijn toedoen 

wist onze jeugd zich te profileren en door te dringen tot 

landelijke wedstrijden. Ook was hij jaren achtereen de man 

die onze vereniging landelijke bekendheid gaf. Door zijn 

aandringen mochten wij enkele jaren achtereen landelijke 

wedstrijden voor de jeugd organiseren. Hij verklaarde richting KNDB dat D'Amateurs dit beter 

kon dan enkele door anderen georganiseerde evenementen en wist dat ook waar te maken. Ook 

heeft Jan de functie van secretaris verricht van 1-5-1983 tot 10-6-1986. Penningmeester was 

Jan van 10-6-1986 tot 27-7-1987. Ook nadien heeft Jan nog diverse malen hand en 

spandiensten verricht voor het bestuur, waarbij hij als het even kon op de achtergrond bleef. 

Tijdens de jaarvergadering op 23-5-1991 hebben we een minuut stilte gehouden voor Hermus. 

Groot was dan ook de verslagenheid toen achteraf bleek dat Jan juist op die dag plotseling was 

overleden. Op 28 mei heeft een afvaardiging van onze vereniging Jan begeleidt naar zijn laatste 

rustplaats. 

 

 

2) Bondskompetitie  

Onze vereniging heeft dit seizoen deelgenomen aan de provinciale kompetitie in de Eerste klasse A, de Derde 

klasse en via Jeep aan de Juniorenklasse.  

 

Eerste klasse A :  

Evenals vorig seizoen kwamen de tegenstanders voornamelijk uit west-Brabant. De start was beter dan de 

vorige keer. Na een gelijkspel tegen De Variant werd PSV met 12-6 verslagen. Vervolgens werd Excelsior op 

9-9 gehouden. Nadat achtereenvolgens ook De Schijf en DVO/Beins werden verslagen werd halverwege de 

kompetitie zelfs een 2e plaats bereikt. De kentering kwam echter in het tweede gedeelte. Er werd verloren 

van De Variant en Excelsior. Tegen PSV werd gelijkgespeeld. Nadat in de negende ronde van DVO/Beins werd 

gewonnen stond de klassering al vast. Het laatste gelijkspel tegen De Schijf was dan ook meer een formaliteit. 

D'Amateurs eindigde met de positieve score van 12 punten uit 10 wedstrijden op een verdienstelijke 3e 

plaats. 
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Derde klasse:  

Ons 2e team heeft in de 3e klasse weer eens bewezen dat gedurfde uitspraken waargemaakt kunnen worden. 

Nadat in de 2e ronde verloren werd van rivaal D.O.G. uit Uden wist het team zich via 5 achtereenvolgende 

overwinningen naar de kop van het klassement te werken. De overwinningsroes werd echter in de 8e ronde 

weer de kop ingedrukt doordat wederom van D.O.G. werd verloren. D.O.G. stond één bordpunt voor. Door 

in de laatste 2 ronden een resultaat van 15 bordpunten bij elkaar te sprokkelen, wist D'Amateurs 2 precies 

gelijk te komen met D.O.G. zodat een beslissingswedstrijd uit zou moeten maken wie zich kampioen mocht 

noemen. Tot ieders verrassing wist D'Amateurs deze keer zeer overtuigend met een 6-2 overwinning het 

kampioenschap naar zich toe te halen. Het gros van de wedstrijden werd gespeeld door Theo v/d Westelaken, 

Hans van Eijndhoven, Ad Boeren en Ronald Mauriks. Antoine van Zandvoort speelde twee keer mee als 

invaller. Gerard Baltussen moest vanwege zijn ziekte al na de eerste ronde afhaken. 
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Juniorenklasse  

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

kompetitie. De beslissingswedstrijd om het kampioenschap eindigde hier in een 5-3 overwinning voor Info 

Engineering A.  

 

 
 

 

3) Onderlinge Kompetitie  

Dit seizoen hebben we weer eens een enkele kompetitie gedraaid. Een aantal leden had te kennen gegeven 

om het seizoen niet al te laat te laten eindigen. De kompetitieleider heeft hieraan kunnen voldoen. Het was  

echter wel noodzakelijk dat bondspelers soms twee wedstrijden per week moesten dammen en dat er een 

aantal wedstrijden die op het eind van de kompetitie gepland stonden eerder gespeeld moesten worden.  

Gerard Baltussen heeft vanwege zijn ziekte slechts 4 wedstrijden mee kunnen spelen. Deze zijn reglementair 

als niet gespeeld beschouwd. De kompetitie is tot aan de voorlaatste ronde zeer spannend verlopen. Lange 

tijd heeft Willem-Peter Berkelmans bovenaan gestaan. Hij wist zonder ook maar één partij te verliezen de  

kompetitie af te sluiten. Tegen het eind van de kompetitie kwam Ad Rovers echter langszij en wist in de 

slotfase van de strijd toch weer zijn kunnen te bewijzen. Ook Ad eindigde de kompetitie zonder ook maar 

één verliespartij en werd kampioen met een score van 28 punten uit 18 partijen. Het was voor het eerst sinds 

het seizoen 1982/1983 dat Ad wederom het kampioenschap wist te behalen. 

 

 
 

 

4) Jeugdkompetitie  

De jeugd speelt zijn kompetitie weer bij Jeep. Het ziet er echter naar uit dat dit een aflopende zaak is vanwege 

de geringe belangstelling. Het aantal spelers loopt steeds terug.  
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5) Bekerwedstrijden  

De beker werd wederom 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 23 spelers. Hiervan 

klasseerden zich direct 14 spelers.  

 

 

 

De overige 2 plaatsen mochten de 

verliezers van de 1e ronde middels een 

sneldamsessie opvullen. 

 

 

 

 

 

De gelukkigen hiervan 

werden Jan v/d Westelaken 

en Antoine van Zandvoort.  

 

 

 

 

 

 

Wederom wist Antoine via remisepartijen, 

gevolgd door beslissingspartijen van 2 x 10 

minuten de finale te bereiken. 

 

Ook outsider Rob Pijnenburg wist via 

uitschakeling van zowel de onderling 

kampioen van vorig seizoen als de 

onderling kampioen van dit seizoen de 

finale te bereiken. 

 

Rob was gewaarschuwd en liet het niet op 

een beslissingspartij aankomen. Hij wist de 

beker op een overtuigende manier te 

winnen. 

 

 

 

 

 

 

6) Sneldamtoernooi  

Vanwege de geringe belangstelling is er dit seizoen geen sneldamtoernooi gehouden.  
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7) Kerstdamtoernooi  

Dit seizoen namen 15 spelers deel aan het kerstdamtoernooi. Om niet een te druk programma te hebben is 

wederom besloten om 6 rondes te laten spelen. Er is uitgegaan van een enkele kompetitie van 15 personen. 

Daaruit zijn 6 rondes geloot die gespeeld dienden te worden. Spelers die vrijgeloot zijn hebben 2 punten 

extra gekregen. Henk Schuurmans wist het toernooi op zijn naam te schrijven met een score van 11 punten. 

Ad Boeren, Theo v/d Linde en Rob Pijnenburg volgden hem op de hielen met een score van 10 punten. 

 

 
 

 

8) Rosmalense kampioenschappen  

Een aantal spelers hebben D'Amateurs weer vertegenwoordigd. Het betreft Ad Boeren, A1bert v/d Dungen, 

Henk Schuurmans, Theo v/d Linde, Hans v/d Linde en John v/d Leest. A1bert wist in de 1e klasse de 3e prijs 

te behalen. 

 

 

9) Jaarafsluiting  

Rob Pijnenburg en Theo v/d Linde hebben gezamenlijk een programma verzorgd. Allereerst werd 's-middags 

gestart met een fotozoektocht. Naast het juist adresseren van de foto's werden aan de 15 deelnemers nog 

wat eisen gesteld aan doelgerichtheid, algemene kennis, en het juist inschatten van lengten, gewichten en 

aantallen. De fietstocht werd vergezeld door de zon en is door de deelnemers zeer positief ontvangen. Het 

applaus voor de organisatoren was volkomen terecht. Tevens werden na de fietstocht de gebruikelijke prijzen 

van het seizoen 1990/1991 uitgereikt. Hierbij is tevens aandacht geschonken aan het kampioenschap van 

ons 2e team. Ook de 27 deelnemers aan het avondgebeuren in dancing De Hooghei te Berlicum waren te 

spreken over deze, voor D'Amateurs afwijkende, vorm van de jaarafsluiting. 

 

 

10) 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 20-08-1991  De Secretaris W.C.M. van Kasteren 


