Jaarverslag D'Amateurs seizoen 1996 / 1997
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Jaarvergadering
Het seizoen 1996/1997 is op 22 augustus officieel gestart met de jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering zijn Jan v/d Westelaken en Hans van Eijndhoven
herkozen als bestuurslid. Tevens is op die avond besloten dat we zowel met een
achttal als met een viertal deelnemen aan de bondscompetitie.
Vanwege de duidelijkheid naar alle leden werd het huishoudelijk reglement
vastgesteld. De wijzigingen op alle bestaande afspraken waren minimaal. Het
grootste verschil is dat alles nu op papier staat, zodat we niet meer hoeven te
gissen wat de laatste afspraak over een bepaald onderwerp is geweest.

2) Prijsuitreiking seizoen 1994 / 1995 en jubileum
Op donderdag 29 augustus zijn de prijzen voor het seizoen 1995/1996
uitgereikt. Tijdens deze avond werd onder leiding van onze voorzitter het spel
Party & Co gespeeld. Mede door een goede tooonzetting van Barend wist zijn
groep dit winnend af te sluiten.
3) Bondskompetitie
Eerste klasse
Dit seizoen hebben we weer met twee teams gespeeld, een achttal in de eerste
klasse en een viertal in de tweede klasse.

De verwachtingen waren hoog en dat is ook redelijk uitgekomen. Ons eerste
team viste achter het net vanwege de bordpunten, maar is er dit seizoen als
enigste in geslaagd om tegen de uiteindelijk Brabants kampioen remise te
spelen.
De strijd, tegen S&A/D.A.M., om de algemene derde en vierde plaats werd
winnend afgesloten.

Tweede klasse
Op donderdag 26 september wist Albert v/d Dungen de eerste gewonnen
bondspartij op zijn naam te zetten. Met een mooie combinatie won hij een schijf
en later de partij.
Deze goede start kon echter niet voorkomen dat D'Amateurs 2 zijn meerdere
moest erkennen in P.S.V. Dammen 4 uit Eindhoven.

4) Brabantcup
Evenals vorig seizoen hebben beide teams van D'Amateurs de tweede ronde
niet weten te bereiken. Het eerste team ging ten onder tegen H.S.D.V. uit
Helden-Panningen. Het tweede team had geen kans tegen H.E.D. 2. uit
's-Hertogenbosch.

5) Onderlinge Kompetitie
De eerste gewonnen partij van het seizoen werd door Barend op zijn naam
geschreven. Jammer was het dat Giel de Hommel al na één gespeelde wedstrijd
noodgedwongen af moest haken. Zijn wedstrijd is als niet gespeeld beschouwd.
Het bestuur heeft besloten om Willem-Peter uit de kompetitie te halen vanwege
het herhaaldelijk niet gespeeld hebben van zijn partijen. Daarbij is het belang
van een goed verloop van de onderlinge kompetitie voorop gesteld. Zijn zes
daadwerkelijk gespeelde wedstrijden zijn als niet gespeeld beschouwd.
Zoals gebruikelijk hebben we weer als eerste gedeelte een enkele kompetitie
gespeeld. Deze werd gevolgd door beslissingswedstrijden in groepen. Alleen de
behaalde punten die tegen tegenstanders uit dezelfde groep waren behaald
werden meegenomen naar het tweede gedeelte.

Het eerste gedeelte van de kompetitie is duidelijk gewonnen door Pierre de
Werdt. Hij liet de concurrentie vier punten achter zich. Dat hij zijn punten goed
had verdeeld bleek uit het feit dat hij zijn voorsprong van vier punten meenam
naar het tweede gedeelte van de kompetitie. Voor de overige spelers dus een
zware opgave om Pierre nog van het kampioenschap af te houden. Toch is dit
nog bijna gelukt. Pierre leed enkele nederlagen en Rob wist hem in de tussenstand te passeren. Omdat Rob tegen Antoine het onderspit moest delven
eindigden Pierre en Rob samen met 17 punten op een gedeelde eerste plaats.
Vanwege zijn resultaat in het eerste gedeelte mag Pierre zich voor de derde
keer onderling kampioen van D'Amateurs noemen. Proficiat.

Henk heeft zich op 29 mei noodgedwongen teruggetrokken uit het

tweede gedeelte van de kompetitie. Zijn reeds gespeelde wedstrijden in
het tweede gedeelte worden als niet gespeeld beschouwd. Op het moment dat hij zich terugtrok had hij een score van 9 punten.
In groep B liet Lambert er geen twijfel over bestaan wie het kampioenschap op
zou eisen. Hij stond slechts twee remises toe en wist zijn voorsprong van één
punt uit te bouwen tot drie punten. Proficiat.

6) Sneldamtoernooi / Kerstdamtoernooi
De sneldamkompetitie is volgens afspraak samengegaan met het Kerstdamtoernooi. Op 30 december 1996 hebben 14 spelers gestreden om de titel. Ditmaal
kwam Rob Pijnenburg ongeschonden uit de strijd. Ook hij kon echter niet voorkomen dat Barend met de eer ging strijken. Barend verloor alleen van Jan v/d
Westelaken en speelde remise tegen Rob. De overige partijen wist hij winnend af te
sluiten. Hij mag zich daarmee sneldamkampioen seizoen 1996 / 1997 noemen.
Proficiat. Rob eindigde op de tweede plaats. Jan v/d Westelaken wist Ad Rovers
met SB-punten voor te blijven en eindigde op een verdiende derde plaats. Vermeldenswaardig is dat ons oud-lid Rik Berkelmans ook meespeelde en een verdienstelijke vijfde plaats behaalde met maar liefst acht winstpartijen. Gerard heeft
alleen 's-morgens gespeeld en eindigde toch niet onderaan. Ook hier is een felicitatie op zijn plaats.

7) Bekerwedstrijden
Er is dit seizoen weer een afvalsysteem gespeeld. Om met slechts één loting te
kunnen volstaan, is er een programma gemaakt waarvan na de loting alle
wedstrijden een logisch vervolg zouden hebben. De bekerwedstrijden zijn
gestart met 16 personen.
Aangezien Theo v/d Linde en Willem-Peter Berkelmans niet speelden, kwamen
Henk en Rob erg gemakkelijk in de volgende ronde. Ze moesten daarin tegen
elkaar en het was Henk die zijn aspiraties voor dit seizoen heel duidelijk
maakte. Dat benadrukte hij nog eens door ook Ad Rovers in een enerverende
strijd achter zich te laten. Jan v/d Westelaken liet nog eens zien dat zijn tweede
plaats bij het sneldammen geen toeval was. Hij wist eerst Mari v/d Oetelaar en
daarna Pierre de Werdt door middel van sneldampartijen uit te schakelen.
Barend liet duidelijk blijken dat hij meer wilde dan alleen het sneldamkampioenschap. Hij versloeg achtereenvolgens Albert en Alouis. Daarna moest Jan
v/d Westelaken in Barend zijn meerdere erkennen. En zo ontstond de finale
partij tussen Barend en Henk. Mogelijk was Henk zijn routine enigszins verloren, want het was Barend die met een slagzet een einde maakte aan de aspiraties van Henk. Barend mag zich daardoor ook bekerkampioen van
D'Amateurs noemen. Proficiat.

8

Open dag gemeente Sint-Michielsgestel
Naar aanleiding van het open huis van de gemeente Sint-Michielsgestel hebben
drie visueel gehandicapten het opgenomen tegen dammers van D’Amateurs.
Het betrof Jo Manders, Kees Caffa en Peter Kers die landelijk grote bekendheid
genieten. Veel inwoners hebben kunnen aanschouwen hoe visueel gehandicapten hun mannetje stonden tegen de geroutineerde dammers van de
plaatselijke damvereniging D’Amateurs. Ook zijn er tussendoor veel vragen
beantwoord van de aanwezigen.
Opvallend was dat Antoine van Zandvoort, de heersende sneldamkampioen van
D’Amateurs, een nederlaag leed tegen Peter Kers. Pierre de Werdt verloor van
Jo Manders. De strijd werd beslist in het voordeel van Barend van Amerongen
die sinds een jaar deel uitmaakt van D’Amateurs.

Ook was er gelegenheid voor simultaandammen waarvan vooral veel kinderen
gebruik hebben gemaakt. Slechts één jongen wist te winnen van Wim van
Kasteren die als speler van D’Amateurs deze simultaan verzorgde.
9) Avondjes tussendoor
Na de prijsuitreiking op 29 augustus zijn er nog twee avondjes georganiseerd
waarop ook de partners welkom waren. Op 30 januari werd onder leiding van
Lambert en Bernadette de algemene kennis getoetst en op 10 april werd de
vereniging door Alouis, Anja, Pierre en Truus verrast met een test op het gebied
van barakken, sjoelen en darten. Deze avondjes bleken voor herhaling vatbaar.
10) Jubilea
Tijdens de prijsuitreiking van het seizoen 1995 / 1996 is Ad Rovers in het
zonnetje gezet omdat hij ondertussen al ruim 25 jaar lid van onze vereniging
was. In navolging van Jan v/d Westelaken ontving hij een oorkonde van onze
vereniging. Maar dat was niet alles. Uit handen van de heer Van Den Elzen, de
voorzitter van de PNDB, ontving Ad tevens een oorkonde vanwege zijn vele
verdiensten voor de damsport tijdens de afgelopen 25 jaren. Ad is daarmee de
eerste, en tot nu toe enige, die dit blijk van waardering van de PNDB heeft
ontvangen. Proficiat!
Tijdens het kerstdamtoernooi werd Giel v/d Oetelaar verrast met een oorkonde
vanwege het 25-jarig lidmaatschap van D'Amateurs. Proficiat.
Mari v/d Oetelaar is vanaf maart 1972 lid van onze vereniging. Ook hij ontving
een oorkonde en wel tijdens de seizoenafsluiting op 28 juni.

11) Mutaties
John Wilsens is al een aantal keren bij ons op bezoek geweest. hij heeft
definitief te kennen gegeven dat hij lid wil worden van D'Amateurs. Het bestuur
heeft besloten om dit tussentijds voor te leggen aan de leden om de mutatie bij
de KNDB voor 1 juli te laten plaatsvinden. Er zijn alleen positieve reacties
gevolgd waardoor we John bij aanvang van het nieuwe seizoen als lid van
D'Amateurs welkom kunnen heten.
Giel de Hommel heeft vanwege zijn ziekte geen mogelijkheden meer om nog
aan activiteiten deel te nemen. De vooruitzichten zijn niet goed. Naast zijn
slecht gezichtsvermogen kampt hij momenteel ook al met verdere lichamelijke
problemen. Giel zit samen met zijn vrouw op Oosterhof. We zullen hem vermoedelijk niet meer in ons midden zien vertoeven.
12) Seizoenafsluiting
Op zaterdag 28 juni heeft de vereniging in 't Stuupke het seizoen afgesloten. Er
werd vroeg op de avond gestart met een fietstocht waarbij de weergoden ons
gunstig gezind waren. De route langs de Dungense wielen was de moeite
waard. De meeste moeite hadden de fietsers nog met het achteraf beantwoorden van vragen. Een bedankje richting de families v/d Oetelaar en v/d
Westelaken is op zijn plaats. Er werd niet alleen een route uitgezet, er waren
ook fietsen beschikbaar, voor de inwendige mens werd onderweg gezorgd en de
vragenlijst zorgde ervoor dat we samen met de prijsuitreiking weer een goed
gevulde avond hadden.
Na de prijsuitreiking, waarbij Barend niet gemist kon worden, stond er
inmiddels een uitstekend verzorgd koud buffet gereed. Al met al een rustig
verlopen afsluiting, waarbij volop de gelegenheid bestond om met elkaar nog
eens het afgelopen seizoen de revue te laten passeren.
13) 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.
Tijdens het kersttoernooi is er wederom prima voor de inwendige mens
gezorgd. Ook de afsluiting was goed verzorgd.

Schijndel 12 augustus 1997
De Secretaris W.C.M. van Kasteren

