Jaarverslag D'Amateurs seizoen 1991 / 1992
1) Bondskompetitie
Onze vereniging heeft dit seizoen deelgenomen aan de provinciale kompetitie in de 1e
klasse A. Evenals vorig seizoen kwamen de tegenstanders voornamelijk uit WestBrabant. De start was beter dan de vorige keer.

2) Onderlinge Kompetitie
Dit seizoen hebben we wederom 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. Voor het eerst in het bestaan van D'Amateurs
kende de onderlinge kompetitie een vrouwelijke deelneemster in de persoon van Monique
LinkeIs. Zij heeft ondervonden dat er veel routine in onze vereniging aanwezig is en moest
genoegen nemen met slechts één wedstrijdpunt. Al met al een hele prestatie om toch
steeds weer vol goede moed aan de strijd te beginnen. Jammer was het dat Antoon
Lammers reeds na 4 wedstrijden heeft afgehaakt. Hij kon zich niet verenigen met een
bestuursbeslissing en besloot zich wegens principiële redenen terug te trekken uit de
onderlinge kompetitie. Zijn gespeelde wedstrijden zijn reglementair als niet gespeeld
beschouwd.
De kompetitie is redelijk spannend verlopen. Lange tijd leek het erop dat Rob Pijnenburg
op zijn sloffen het kampioenschap op zou eisen. Henk Schuurmans en Hans van Eijndhoven
wisten echter weer spanning in de kompetitie te brengen door Rob te verslaan. Op dat
moment waren er nog 4 kanshebbers op de titel. Daarvan vielen achtereenvolgens Ad
Rovers en Alouis vld oetelaar af. uiteindelijk was het de laatste ronde die de beslissing
moest brengen. Rob ging die laatste ronde in met 2 punten voorsprong op zijn naaste
concurrent. Bij verlies van Rob zou Willem-Peter Berkelmans nog kans maken op de titel.
Rob wikkelde zijn partij echter koelbloedig af naar een sterke remise en behaalde daarmee
het kampioenschap D'Amateurs 1991/1992. Proficiat.

Lambert van Vught heeft in de 1e ronde
twee verliespunten gekregen vanwege niet
afmelden aan zijn tegenstander.
Hans van de Linde heeft in de laatste
ronde twee verliespunten gekregen
vanwege niet afmelden aan zijn
tegenstander.
De wedstrijdleiding heeft de uitslag van de
partij tussen Giel de Hommel en Henk
Schuurmans (14 november) vastgesteld
op remise.

3) Bekerwedstrijden
Vorig seizoen is er de vraag geweest van enkele leden om ervoor te zorgen dat iedere
deelnemer aan de beker minimaal ongeveer 3 wedstrijden zou kunnen spelen. Ook is er
gevraagd om de uitslag van de onderlinge kompetitie meer naar de achtergrond te
verschuiven en in ieder geval niet bepalend te laten zijn tijdens de halve finale en de finale.
De wedstrijdleiding heeft gepoogd hieraan te voldoen door middel van het spelen van
voorwedstrijden in een poule en door wijziging van het reglement voor de
bekerwedstrijden. Het is als positief ervaren dat Gerard Baltussen via de bekerwedstrijden
zijn rentree gemaakt heeft. Ook Giel v/d Oetelaar heeft zijn band met onze vereniging
weer eens kunnen versterken. Toch is het opgevallen dat de animo niet erg hoog lag bij
de spelers die uitgeschakeld waren voor de finale. Ook hebben niet alle leden die we
poogden tegemoet te komen met voorwedstrijden zich als deelnemer opgegeven. Na de
voorwedstrijden hebben Ad Boeren, Henk Schuurmans, Albert v/d Dungen en Alouis v/d
Oetelaar zich geplaatst in de groep die strijd moest leveren om de eerste vier plaatsen.
Henk Schuurmans wist Ad Boeren uit te schakelen in een partij waarin een groot aantal
dammen niet geschuwd werd. Albert wist Alouis uit te schakelen in een partij waarin de
combinaties een duchtig woordje mee spraken.

De finale tussen Henk en Albert wist Henk
in zijn voordeel te beslissen. Hij mag zich
dan ook bekerkampioen 1991/1992 van
D'Amateurs noemen. Proficiat.

4) Sneldamtoernooi
Vanwege de geringe belangstelling is er dit seizoen geen sneldamtoernooi gehouden.
5)
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 vld Linde en Rob Pijnenburg volgden hem op de hielen met een score van 10
punten.

6) Dag voor nieuwe inwoners van st. Michielsgestel
Op verzoek van de gemeente St. Michielsgestel heeft D'Amateurs op zondag 8 september
1991 een marktkraam verzorgd met als doelstelling om nieuwe inwoners van de gemeente
kennis te laten maken met onze vereniging. Diverse leden hebben eraan meegewerkt om
onze vereniging goed voor de dag te laten komen. De dag op zich was een succes, maar
heeft jammer genoeg niet geleid tot aanmeldingen voor onze vereniging.
7) Persoonlijke wedstrijden
Op 2 november 1991 heeft René Lammers deelgenomen aan het jubileum damtoernooi
van damclub Mensfort uit Eindhoven. Hij wist in zijn groep een verdienstelijke 2e plaats te
behalen. Albert v/d Dungen heeft onze vereniging wederom vertegenwoordigd tijdens
misschien wel het laatste Heymans damtoernooi. Zoals bekend is HDR gefuseerd met
Excelsior. De nieuwe verenigingsnaam is Heymans Excelsior Damvereniging (H.E.D.). Op
het moment van schrijven van dit jaarverslag was nog niets bekend omtrent de resultaten
die hij geboekt heeft.
8) Spelersmutaties
Reeds bij aanvang van het seizoen werd duidelijk dat het animo van Johnny v/d Leest
beduidend minder was als voorheen. Het bestuur heeft enkele keren toenadering gezocht.
Johnny heeft hier echter niet op gereageerd. Hoewel Johnny formeel gezien zijn
lidmaatschap niet heeft opgezegd, heeft het bestuur toch uit zijn verminderende interesse
opgemaakt dat hij het lidmaatschap wou beëindigen.
Nadat Antoon Lammers zich in eerste instantie al had teruggetrokken uit de onderlinge
kompetitie, heeft hij er op een later tijdstip toe besloten om definitief zijn lidmaatschap
van D'Amateurs op te zeggen. Als reden heeft hij aangegeven dat het bestuur niet krachtig
genoeg heeft gereageerd op voorvallen tijdens zowel de bondswedstrijden als de
onderlinge kompetitie. Het bestuur betreurt het besluit van Antoon.
Ook Paul Langenhuizen heeft te kennen gegeven dat hij voorlopig geen tijd meer heeft
voor onze vereniging. Gezien het feit dat we hem maar enkele keren gezien hebben, zal
dit voor niemand een verrassing zijn.
9) Jaarafsluiting
De jaarafsluiting werd op 27 juni gehouden. Vanwege de kas en ons naderend 25-jarig
bestaan (8 januari 1995) is ervoor gekozen om deze keer een niet te uitbundige afsluiting
te vieren. Onder het genot van een muziekje werden nog eens herinneringen opgehaald.
Dankzij Henk Schuurmans werden er meer mensen gehuldigd dan gebruikelijk. Henk
zorgde voor een groot aantal imposante bekers waarbij ook de stimulans om aan het
naderende kerstdamtoernooi deel te nemen niet is vergeten. Het bestuur heeft van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om eens prijzen in de vorm van waardebonnen uit te reiken.
Het koud buffet op deze avond werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Niemand is
met een lege maag naar huis gegaan.
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. Ook de seizoenafsluiting werd door hun op een voortreffelijke wijze
georganiseerd.
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