Jaarverslag D'Amateurs seizoen 1992 / 1993
1) Bondskompetitie
a) De eerste klasse
D'Amateurs wist zich na een wedstrijd op de eerste plaats in het tussenklassement, maar
verloor deze positie na de grote nederlaag tegen H.E.D. uit Rosmalen. Tegen De Schijf uit
Roosendaal werd er volop strijd geleverd. D’Amateurs wist de wedstrijd te winnen en kwam
daardoor op een gedeelde eerste positie te staan. Na overwinningen op D.A.M. en
DVO/Beins kwam het kampioenschap in het verschiet. Weer was het H.E.D. die ons liet
struikelen. De Schijf profiteerde en kwam op kop. De laatste ronde moest de beslissing
brengen. De Schijf had aan een gelijkspel voldoende om zich kampioen te mogen noemen.
Maar liefst 7 partijen eindigden in remise. Onze aanwinst uit Vught wist zijn partij te
winnen, zodat D’Amateurs zich voor het eerst in zijn geschiedenis mag gaan meten in de
hoofdklasse. Gefeliciteerd met dit resultaat.

b) De derde klasse
Ons tweede team kwam uit in de derde klasse. Vanaf het begin lieten de spelers blijken
dat het kampioenschap hun doel was. De opgelopen verliespunten werden uitgelegd als
spanning in de kompetitie zien te houden. Steeds werd de uitslag van de concurrenten
nauwlettend in de gaten gehouden. Al snel werd duidelijk dat alleen van DV Breda gevaar
was te duchten. Door tegen deze concurrent 3 van de 4 te vergeven punten te pakken,
werd uiteindelijk het kampioenschap in het voordeel van D'Amateurs beslist.
Proficiat met dit kampioenschap.

2) onderlinge Kompetitie
Dit seizoen hebben we wederom een enkele kompetitie gedraaid. Jammer was het dat
Willie Berkelmans reeds na 1 wedstrijd heeft afgehaakt. Hij voorzag problemen in verband
met de verhuizing en besloot dat het beter was om snel af te haken dan dit halverwege de
kompetitie te moeten doen. Zijn gespeelde wedstrijd is reglementair als niet gespeeld
beschouwd. Ook Monique Linkels heeft na 9 wedstrijden afgehaakt. Binnen de
judovereniging zag ze alleen nog mogelijkheden om donderdags verder te gaan voor de
zwarte band. Ook haar gespeelde wedstrijden zijn reglementair als niet gespeeld
beschouwd. Tenslotte besloot Albert v/d Dungen om de kompetitie na 11 wedstrijden niet
meer af te maken. De achterstand die hij i.v.m. zijn ziekte had opgelopen vond hij te groot
om nog in te halen. Zijn overige wedstrijden zijn reglementair als gewonnen voor de
tegenstander beschouwd. De kompetitie is redelijk spannend verlopen. Lange tijd leek het
erop dat Rob Pijnenburg wederom niet te verslaan was. Doordat Ad Rovers hem in zijn
negende partij wist te bedwingen, en hij ook nog eens 2 punten in mindering kreeg
vanwege het vertrek van Monique Linkels kwam de spanning er weer in. Mari v/d Oetelaar
wist zelfs even de koppositie over te nemen. De verloren partijen tegen Willem-Peter
Berkelmans en Ad Boeren hebben Rob uiteindelijk het kampioenschap gekost. Via een
geweldige eindspurt wist Ad Rovers langszij te komen. Het aantal SB-punten moest de
beslissing brengen. Dit was in het voordeel van Ad Rovers. Ad behaalde daarmee voor de
10e keer in zijn carrière het kampioenschap van D'Amateurs. Proficiat!

Eindstand onderlinge kompetitie D'Amateurs seizoen 1992 / 1993
03-06-1993
G: Gespeeld
W: Gewonnen
R: Remise
V: Verloren
M: punten in mindering
T: Totaal aantal wedstrijdpunten
De
partij
tussen
Willie
Berkelmans en Ad Rovers wordt
reglementair als niet gespeeld
beschouwd omdat Willie zich na
een
partij
reeds
heeft
teruggetrokken uit de onderlinge
kompetitie.
Antoine van Zandvoort (wedstrijd
3 september), René Lammers
(wedstrijd 4 maart) en Theo v/d
Linde (wedstrijd 13 mei) hebben
ieder 2 verliespunten gekregen
vanwege het niet afmelden aan
de tegenstander.
Indien Giel de Hommel te kennen geeft dat hij moeilijk naar ons clublokaal kan komen,
dan wordt de partij bij hem thuis gespeeld. De partijen van Monique Linkels worden
reglementair als niet gespeeld beschouwd omdat ze minder als de helft van de te spelen
wedstrijden heeft gespeeld. Albert v/d Dungen heeft zich na 11 wedstrijden
teruggetrokken. Zijn overige wedstrijden worden reglementair verloren beschouwd.

3) Bekerwedstrijden

Gezien de ervaringen
van het vorig seizoen en
de wens van een aantal
leden is er dit seizoen
weer een afvalsysteem
gespeeld.
Na de eerste ronde hadden zich rechtstreeks
13 dammers geplaatst.
Na de herkansing kwamen Henk Schuurmans,
Antoine van Zandvoort
en Jan v/d Westelaken
daar nog bij.
Via het afvalsysteem
wisten
Alouis
v/d
Oetelaar
en
Rob
Pijnenburg de finale te
bereiken. Het werd een
spannende strijd, waarvoor één avond te kort
bleek te zijn.
Uiteindelijk wist Rob de
afgebroken partij in zijn
voordeel te beslissen.
Hij mag zich dan ook terecht
bekerkampioen
1992/1993
van
D'Amateurs noemen.

Dat Rob terecht kampioen is geworden blijkt wel uit het feit dat hij zowel de bekerkampioen
van vorig jaar, de huidige onderlinge kampioen en getipte kanshebber Pierre de Werdt wist
te bedwingen. Proficiat.

4) Sneldamtoernooi
Dit seizoen bleek er voldoende belangstelling voor het spelen van een sneldamtoernooi
aan het eind van de kompetitie. Jammer was het dat er van degenen die zich opgaven er
nog enkele af moesten haken. Uiteindelijk is er door 11 dammers strijd geleverd voor het
sneldamkampioenschap 1992/1993 van D'Amateurs. Dat de beslissing na de officiële
jaarafsluiting zou vallen vond niemand een bezwaar. Tijdens de eerste avond leek het erop
dat Wim van Kasteren moeiteloos het kampioenschap naar zich toe zou halen. Hij wist alle
wedstrijden te winnen. Tijdens de tweede avond bleek echter dat er nog meer gegadigden
voor het kampioenschap waren. Pierre won van Wim, maar verloor zelf van het Gemondse

talent Theo v/d Linde. Daardoor moest de laatste ronde de beslissing brengen. Wim
speelde tegen Antoine. De winnaar van de partij mocht zich kampioen noemen. Bij een
remise zou er een herkansing volgen waarin ook Pierre nog als kanshebber mee zou
dingen. Antoine liet duidelijk blijken wie de sneldamspecialist is binnen onze vereniging en
wist op overtuigende wijze zijn partij te winnen. Pierre won ook en bereikte daarmee een
tweede plaats. Antoine mag zich door zijn overwinning sneldamkampioen van D'Amateurs
noemen. Proficiat.

5) Kerstdamtoernooi
Dit seizoen namen 12 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 12 personen. Daaruit zijn 6 rondes geloot die gespeeld
dienden te worden. Spelers die vrijgeloot zijn hebben 2 punten extra gekregen. Pierre de
Werdt wist het toernooi overtuigend op zijn naam te schrijven met een score van 11
punten. Zijn naaste belagers Rob Pijnenburg, Ad Rovers en Henk Schuurmans moesten
genoegen nemen met een achterstand van 2 punten. Pierre, gefeliciteerd met dit eerste
kampioenschap binnen onze vereniging.

6) In Memoriam
Nog na de officiële jaarafsluiting bereikte ons het bericht dat Cor van de
Westelaken op 29 juni 1993 plotseling was overleden. Met het overlijden
van Cor van de Westelaken verliest de damclub een zeer bijzonder lid.
Door zijn geweldige betrokkenheid en positieve inbreng heeft Cor
tijdens zijn bijna 23-jarig lidmaatschap een duidelijke stempel gedrukt
op de ontwikkeling van onze vereniging. Van zeer nabij heeft hij
meegemaakt dat de Gestelse dammers als vriendenclubje aarzelend
toetraden tot de PNDB en langzamerhand uitgroeiden tot volwaardige
eersteklassers. Cor heeft zelf ook jaren deelgenomen aan de
bondswedstrijden en is bovendien geruime tijd een verdienstelijk coach geweest. Tijdens
de jaarvergaderingen wist hij altijd zeer attent, maar vooral ook positief de puntjes op de
i te zetten. de laatste jaren was hij niet meer echt actief als dammer. Wel speelde hij nog
mee tijdens ons kerstdamtoernooi op 30 december 1992. Als geen ander was hij op de
hoogte van wat er omging in onze vereniging. Vooral het afgelopen seizoen heeft Cor zeer
nauwlettend de verrichtingen gevolgd van de bondsdammers. De behaalde
kampioenschappen van beide teams en de promotie naar de provinciale hoofdklasse
hebben ook voor hem een hoogtepunt betekend. Tijdens de seizoenafsluiting op 12 juni
was hij nog in ons midden. Op vrijdag 2 juli heeft een delegatie van onze vereniging Cor
begeleidt naar zijn laatste rustplaats. Wij wensen zijn echtgenote Lena en de kinderen veel
sterkte toe met dit verlies.

7) Dag voor nieuwe inwoners van Sint-Michielsgestel
Op verzoek van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft D'Amateurs in september 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 presentatie op zich was goed verzorgd,
maar toch hebben we moeten constateren dat de belangstelling voor onze vereniging niet
erg groot was.

8) Persoonlijke wedstrijden
Theo v/d Westelaken heeft onze vereniging vertegenwoordigd tijdens een damtoernooi in
Wamel.

9) Spelersmutaties
Tijdens de vakantieperiode heeft Pierre de Werdt zich aangemeld als lid van onze
vereniging. Vanwege een lopende afspraak binnen onze vereniging moest daar eerst over
gestemd worden. Om deze reden werd onze vereniging tijdens de jaarvergadering
uitgebreid.

10) Jaarafsluiting
Op zaterdag 12 juni werd het seizoen 1992/1993 officieel afgesloten. 's-Middags werd een
bezoek gebracht aan het museum van Thijs v/d Helm. Dat alle aanwezigen dit een goede
keuze vonden, bleek wel uit het feit dat ze nog eens terug willen. Misschien heeft de
toekomstige opening van de brouwerij daar echter ook iets mee te maken. De avond werd
in ons eigen clublokaal doorgebracht. Onder het genot van door Hans van Pinxten op smaak
gebrachte barbecuegerechten, werden de herinneringen aan het afgelopen seizoen nog
eens opgehaald. Op een ongebruikelijk tijdstip werden de prijzen voor de onderlinge
kompetitie en de bekerkompetitie uitgereikt. Oorzaak hiervan waren de verjaardagen van
Lena v/d Westelaken op 12 juni en Wim van Kasteren op 13 juni. De voorzitter
overhandigde hen bloemen namens de vereniging. De prijzen werden uitgereikt met een
dankwoord aan Henk Schuurmans vanwege de sponsoring. Daardoor kon ook dit seizoen
weer wat meer gedaan worden als gebruikelijk. Hans van Eijndhoven zorgde nog voor een
verrassing door het aanbieden van een feestelijk boekwerkje over onze vereniging in relatie
met de bondswedstrijden. De penningmeester was dubbel verrast omdat Hans er via
sponsoring nog een bedrag voor de kas aan had overgehouden ook. Hans hield er een
applaus aan over. Zijn vriendin, die het nodige typewerk had verricht werd verblijdt met
een bloemetje.

11) Dankwoord
Tot slot willen we Hans en Lia van Pinxten bedanken voor de voortreffelijke wijze waarop
D'Amateurs wordt ontvangen. Steeds ondervinden we dat D'Amateurs van harte welkom
is. De speeltafels staan klaar en zelfs op zaterdag werd de openingstijd aangepast. Ook de
seizoenafsluiting werd door Hans en Lia op een voortreffelijke wijze verzorgd.

Schijndel 16 juli 1993
De Secretaris W.C.M. van Kasteren

