
 Jaarverslag D'Amateurs seizoen 1993 / 1994 
 

 

1) Jaarvergadering 

Het seizoen 1993/1994 is op 19 augustus gestart met de jaarvergadering. Deze werd door 

Hans van Eijndhoven als plaatsvervangend voorzitter voorgezeten. 

 

 

2) Oefenwedstrijd 

Op dinsdag 29 augustus is een delegatie van D'Amateurs naar Oisterwijk afgereisd om ter 

voorbereiding van het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd te spelen. Henk werd tactisch 

uitgeleend aan DC Oisterwijk, zodat de eerste 2 punten al snel binnen waren. 

 

 

3) Bondskompetitie 

a) de hoofdklasse 

 

 
 

 

 

D'Amateurs heeft vanaf de start 

een verloren strijd gestreden. 

 

De tegenstanders hadden 

blijkbaar meer ervaring in het 

hoofdklasse-gebeuren. Ook het 

feit dat er steeds weer andere 

mensen mee moesten spelen zal 

zijn invloed gehad hebben.  

 

Met de winst tegen DV Breda is 

in ieder geval de eer gered. Het 

is een goede lering geweest en 

mogelijk kunnen we in de 

toekomst nog eens profiteren 

van de opgedane ervaring. 

 

 

 

 

 

  



 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. 

Jammer genoeg is dit streven niet 

haalbaar gebleken. Op het eind 

van de kompetitie was het team 

uit Oss de gelukkige winnaar. 

 

 

 

4) Onderlinge Kompetitie 

Dit seizoen hebben we als eerste gedeelte een enkele kompetitie gespeeld. Deze werd 

gevolgd door beslissingswedstrijden in groepen. Het bijzondere was dat alleen de behaalde 

punten die tegen tegenstanders uit dezelfde groep waren behaald werden meegenomen 

naar het tweede gedeelte. 

Jammer was het dat Willem-Peter al spoedig afhaakte. Zijn uitslagen zijn niet meegenomen 

in de tussenstand. Ook Henk heeft een aantal wedstrijden niet gespeeld en staat daarom op 

een lage plaats in de tussenstand vermeld. Zijn niet gespeelde wedstrijden zijn in de 

tussenstand als winst voor de tegenstander verwerkt. 

De kompetitie is redelijk spannend verlopen, alhoewel het vanaf het begin duidelijk was dat 

Pierre hoge ogen zou gooien. Alleen Hans van Eijndhoven wist hem een nederlaag toe te 

brengen. Bij de overgang naar het tweede gedeelte roken de overige deelnemers weer 

kansen. Pierre heeft er echter geen twijfel over laten bestaan wie de enige echte kampioen 

moest worden. Proficiat! 

Ad Boeren werd kampioen van de B-poule en plaatste zich voor het 1e team.. 

Albert v/d Dungen werd kampioen van de C-poule. 

 

Uitslagen onderlinge kompetitie D'Amateurs seizoen 1993 / 1994 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

5) Bekerwedstrijden 

 

 

Gezien de ervaringen van het 

vorig seizoen en de wens van 

een aantal leden is er dit 

seizoen weer een afvalsysteem 

gespeeld.  

 

De bekerwedstrijden zijn 

gestart met 16 personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alouis, Jan, Pierre en Ronald 

wisten de halve finale te 

bereiken. 

 

Alouis en Pierre toonden zich de sterksten en hebben op 5 mei gestreden om het 

bekerkampioenschap. 

 

 

 

Ook hier toonde Pierre zijn kwaliteiten door beslag te leggen op het kampioenschap. Proficiat. 

 

 

  



6) 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. Daardoor is het sneldamkampioenschap in één avond afgewerkt. 

Uiteindelijk is er door 10 dammers strijd geleverd voor het sneldamkampioenschap 

1993/1994 van D'Amateurs. Ook hier was Pierre duidelijk de sterkste dammer. Alleen Jan 

v/d Westelaken wist hem te verslaan. Opvallend was het sterke spel van Giel de Hommel 

die uiteindelijk de tweede plaats behaalde. 

 

 
 

 

 

7) Kerstdamtoernooi 

Dit seizoen namen 14 spelers deel aan het kerstdamtoernooi. De spelers hebben deze keer 

een enkele kompetitie gespeeld. Hans van Eijndhoven heeft achteraf gezien de eer van de 

vereniging weten te redden. Hij eindigde samen met Pierre op een gedeelde 1e plaats. 

Hans maakte zijn verlies in de reguliere wedstrijd meer dan goed door middels winst in de 

2e beslissingswedstrijd tegen Pierre het kampioenschap op te eisen. 

 

 
 

 

  



8) Simultaan 

 

 

 

Op 9 juni hebben een aantal spelers van D'Amateurs 

alsnog gepoogd om Pierre te bedwingen. Het werd 

echter een grote nederlaag met de cijfers 12-4 in het 

voordeel van Pierre. Wim van Kasteren, Ronald 

Mauriks en Ad Boeren wisten de eer van D'Amateurs 

nog enigszins te redden. 

 

 

 

 

 

 

9) Spelersmutaties 

Aan het slot van het seizoen heeft Willem v/d Oetelaar te kennen gegeven dat hij het 

lidmaatschap van onze vereniging op wilde zeggen. Zijn interesse bij de vereniging is 

langzamerhand verminderd vanwege het niet meer actief zijn in de damsport. 

 

 

10) Jaarafsluiting 

Op zaterdag 1 juli werd het seizoen 1993/1994 officieel afgesloten. De avond werd vanwege 

het mooie weer niet in het clublokaal, maar buiten doorgebracht. Hans van Pinxten heeft 

de avond opgeluisterd met zijn spellen. Ook het koud buffet heeft zich goed laten smaken. 

De prijsuitreiking is enigszins ongebruikelijk verlopen. Voor het eerst in de geschiedenis 

van D'Amateurs is er één beker uitgereikt voor het behalen van drie kampioenschappen 

tegelijk. Pierre wist immers zowel het onderling kampioenschap, het bekerkampioenschap 

als het sneldamkampioenschap op zijn naam te schrijven. 

 

Een dankwoord aan Henk Schuurmans vanwege de sponsoring is daarbij op zijn plaats. 

Daardoor kon ook dit seizoen weer wat meer gedaan worden als gebruikelijk. 

 

 

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 10 augustus 1994 

 

 

 

 De Secretaris  W.C.M. van Kasteren 


