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Een woordje vooraf 
 
In navolging van het jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van E.A.D. 
mag ik U een nieuwe editie van “Een historie van een Peelvereniging” presenteren. Het 
betreft de historie van het seizoen 2015-2016, waarbij we ook terugkijken naar de 
feestavond ter afsluiting van het jubileumjaar. Wederom heb ik vele uurtjes in de 
damverslagen gesnuffeld. Ik voelde me net een “Schrijvertje”, zo’n klein kevertje dat met 

zijn twee voelsprietjes kleine trillinkjes opvangt en door het gras 
van het EAD Nieuws en op de website snuffelde naar verslagen, 
foto’s, fragmenten etc., met een groot voordeel: de meeste 
informatie was mij niet onbekend en zat nog vrij vers in het 
geheugen. En omdat EAD-ers leuke rubriekjes insturen ten 
behoeve van onder andere het EAD Nieuws was ik in staat om 
de historie van het afgelopen seizoen te bundelen. Ik wens U 
veel lees- en damplezier toe. 
 

     Adrie van Outheusden 
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Jubileumtoernooi E.A.D. juni 2015 
 
In de maand juni van 2015 werd het interne jubileumtoernooi van E.A.D. gespeeld met een 
eenvoudige opzet. Op 4 clubavonden werden telkens 3 partijen gespeeld van 25 minuten 
+ 5 seconden per zet. Na elke speelronde werd de 
stand opgemaakt en een programma bepaald, 
waarbij de regel hoog tegen hoog werd gehanteerd. 
Daarnaast kon men alleen op de laatste clubavond 
een tegenstander voor de tweede keer treffen. 
Spelers werden ingedeeld in een hoofd- of eerste 
klasse. Spelers uit de eerste klasse die een resultaat 
behaalden tegen een hoofdklasser kregen 
bonuspunten. Tot slot zou de slechtste dag-prestatie 
per speler niet meetellen zodat men ook een keer de 
weg niet naar de clubavond hoefde te maken en de 
vrouw thuis kon vergezellen. Zo ging de strijd van 
start. Fanatiek werd er gestreden om de punten 
waarbij boeiende partijen op de borden verschenen.  
Na vier speelavonden kon de eindstand opgemaakt 
worden. 
 
Jules Martens werd kampioen en Jo Peeters verraste 
iedereen in de eerste klasse. 
 
 
Eindstand 

       Sub      slechtste  Totaal 
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dag Punten 

Jules Martens 12 8 2 2 18 0 18   6 3 6 3 -3 15 

Bert Berkers 9 6 2 1 14 0 14   4 . 5 5 0 14 

Paul Peters 9 6 2 1 14 0 14   6 . 4 4 0 14 

Hans Berkers 9 6 1 2 13 0 13   4 6 . 3 0 13 

Adrie v Outheusden 9 5 3 1 13 0 13   . 5 5 3 0 13 

Jo Peeters 12 5 1 6 11 3 14   5 2 2 5 -2 12 

Walther Boot 12 4 2 6 10 2 12   2 1 4 5 -1 11 

Piet van Rens 12 4 2 6 10 1 11   1 3 5 2 -1 10 

Lei Janssen 12 5 1 6 11 0 11   3 2 2 4 -2 9 

Rini van Oosterwijk 9 3 1 5 7 0,5 7,5   3,5 . 2 2 0 7,5 

Martien Madou 12 4 1 7 9 0 9   2 2 2 3 -2 7 

Mieke Jansen 12 3 1 8 7 0 7   0 2 1 4 0 7 

Paul van den Bercken 6 2 1 3 4 1 5   . . 2 4 0 6 

Ad Boot 6 3 0 3 6 0 6   . 4 2 . 0 6 

Herman Clevis 6 2 1 3 5 0 5   2 . . 3 0 5 

Guido Donkers 6 1 1 4 3 0 3   . . 1 2 0 3 
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De prijzen werden door voorzitter Piet van Rens uitgereikt tijdens 
de feestavond van E.A.D. 

  Jules Martens              Jo Peeters 
 
 

 

Ad Boot - Bert Berkers 19-06-2015 
 
Zwart had hier 40-34 moeten spelen om schijfverlies te 
voorkomen. De zet 40-34 zorgt tevens voor veel spektakel. 
 
Variant 1: 40-34 (18-22) 27x18 (13x33) 32-27 (21x32) 
37x39 (26x46) 34-30 (46x19) 24x22 (25x23) 22-18 (12-18) 
18x29 met een gelijke stand. 
 
Variant 2: 40-34 (07-11) 44-39 (17-22) 28x17 (11x22) 39-33 
en zwart loopt vanzelf vast. 

 
Variant 3: 40-34 (14-19) 23x03 (18-23) 29x09 (20x49) 27-22 (04x13) 22x02 (49-35)  
(zwart dreigt beide witte dammen af te nemen) daarom speelt wit 03-14 (21-27) 31x22  
(13-18) 02x19 verplicht is slag (18x27) 32x21 (35x13) 41-36 (26x17) 37-31en wit heeft  
2 schijven meer. 
 
Variant 4: De meest spectaculaire variant 40-34 (17-22) 28x17 (14-19) 23x03  
(18-23) 29x09 (20x49) 32-28 (21x23) 31-27 (12x32) 03x01 (04x13) 37x08  
(26-31) 08-03 (31-36) 38-32 (36x27) 03-17 (49x38) 17-22 (27x18) 01x42 
A: (16-21) 42-26 (21-27) 26x08 (27-31) 48-42 en wit wint. 
B: (25-30) 42-38 en wit wint. 
 
 
 

 

 
Het dambordje is een zeer zeldzame onregelmatige 
standvlinder; tegenwoordig worden alleen nog af en toe 
zwervers waargenomen in Zuid-Limburg. 
 
 
 
 

 
 
 



4 

Feestavond ter afsluiting van het jubileumjaar 
 
De feestavond ter afsluiting van het jubileumjaar van EAD die vrijdagavond 3 juli plaats 
vond mag een groot succes genoemd worden. Bijna alle EAD’ers veelal met echtgenotes 
hadden de weg weten te vinden naar een bloedheet gemeenschapshuis, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Immers Guido en Diny Donkers zorgden ervoor dat de gasten niet 
uitdroogden. Het werd een gezellig samenzijn, af en toe onderbroken door toespraken. 
Ruud Arts schreef de volgende reactie n.a.v. de feestavond: 
 
 
 

 

 

Ondanks dat we geen kampioen zijn geworden en ook niet zijn gepromoveerd 
mogen we toch terugzien op een geslaagd jubileumjaar. 

Met als geweldige afsluiting, gisteravond, de uitreiking van het jubileumboek. 

Na de gebruikelijke welkomstwoorden van onze voorzitter, het gevatte antwoord van 
de Astense wethouder kwam ook onze archivaris Herman aan het woord die ons 
een korte rondleiding gaf door zijn omvangrijke archief, waar we later op de avond 
zelf door konden snuffelen. Als je al die oneindige lijstjes met uitslagen ziet zou je 
toch denken dat onze Herman geen leraar is maar monnik. 

Daarna was het woord aan Adrie die tekst en uitleg gaf over de totstandkoming van 
het jubileumboek. Het mag dan ook geen wonder zijn dat dit twee jaar heeft 
geduurd. Maar het resultaat is er om tot in lengte van dagen trots op te zijn. Ik kon 
het dan ook niet laten om vannacht toen ik thuiskwam het boek even door te nemen. 
Toen ik het snel even had doorgebladerd, was het inmiddels half vier geworden. 

Kom je nog een standje van een partij tegen uit 1973 waar ik me totaal niets van kan 
herinneren en ook bij god niet zou weten waar hij dat vandaan heeft gehaald. 

Hulde en een woord van dank aan onze feestcommissie is dan ook wel op zijn 
plaats. 

Ik neem aan dat ik ook namens de andere leden spreek als ik zeg: bedankt voor de 
geweldige avond en het schitterende boek.  

Groeten, Ruud 

 

 

 
 
Ruud Arts verwoordt hier de gevoelens van ons allen. Het was niet alleen een gezellige 
avond, maar we gingen ook nog eens naar huis met een prachtig jubileumboek: 466 
pagina’s EAD geschiedenis. Een boek waarop wij als vereniging trots mogen zijn en een 
extra woord van dank aan de maker Adrie van Outheusden is hier dan ook zeker op zijn 
plaats. 
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Een korte samenvatting met foto’s: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Piet bedankt Adrie voor het maken van  
                                  het jubileumboek. 
 
 
 
 
 

       Voorzitter Piet van Rens  
              heet iedereen van  
                 harte welkom. 

 
 
 
Piet heeft zojuist het eerste jubileumboek overhandigd aan 
wethouder Jac van Bussel, die een cadeautje heeft namens 
de gemeente Asten. 
 
 
 
Overzicht van de feestzaal.    

 
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       Wandbord Harry Knaapen  
                en Gerrit Peters 1952 
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Clubicoon Herman Clevis 
 

 
 

 
 

 
 
 

Herman werd vanwege zijn vele verdiensten voor EAD benoemd tot clubicoon en ontvangt 
de daarbij behorende speld uit handen van de wethouder. 

 
Archief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Herman presenteert een deel                Ad en Lei bladeren in het archief. 
                  van het archief. 
  

 

Een deel van het archief dat Herman Clevis ter inzage geeft. 
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Overzicht van de feestzaal 
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                      De jubileumboeken en de nog uit te reiken bekers. 
 
Piet overhandigt enkele bekers 

Clubkampioen van 2015 Jules Martens.                The Harry Knaapen trofee:  
       best improved player of the year 

                  Mieke Janssen               Peelsneldamkampioen Paul Peters 
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Voorzitter Piet en Marijke worden gehuldigd omdat hij 25 jaar lid is van EAD. 
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Interne competitie 
 
De interne competitie liep als een rode draad door het seizoen. Men speelde met 22 
deelnemers in een grote groep via het bekende Keizersysteem. Alleen Peter Arts heeft 
niet deelgenomen, terwijl Guido en André Donkers als invaller fungeerden bij een ongelijk 
aantal spelers. 
 
De twee jeugdleden Kim Crooijmans en Maud Rademaker kregen training van Piet van 
Rens terwijl Lei Janssen veelal aanschoof om allerlei zetjes te laten zien.  
 
Bijna het hele seizoen stond Ad Boot op de eerste 
plaats, maar door enkele nederlagen in april 
voelde hij de hete adem van zijn naaste 
achtervolgers in de nek. Jules Martens had de 
achterstand verkleind tot 5,8 keizerpunten. Ook de 
nummer drie Hans Berkers was nog volop in 
beeld. Met nog 4 ronden te gaan beloofde de 
competitie toch nog een spannend  slot te gaan 
krijgen. We pakken hier de draad op om de 
slotfase te volgen. 
 
In ronde 25 was Hans Berkers afwezig, maar 
profiteerden zowel Ad Boot als Jules Martens hier 
niet van. Beiden speelden remise tegen 
respectievelijk Walther Boot en Rini van 
Oosterwijk. De situatie aan kop bleef ongewijzigd. 
 
In ronde 26 opende Hans Berkers de jacht op de 
titel en versloeg Juses Martens, terwijl Ad Boot 
niet verder kwam dan remise tegen Herman 
Clevis. In de standenlijst naderde Hans Berkers 
Ad Boot tot op 1,7 keizerpunt. Jules Martens 
moest nu een stapje terug doen. 
 
In de voorlaatste ronde moest Hans Berkers verstek laten gaan, won Jules Martens via 
een eenvoudig zetje van Herman Clevis en kwam Ad Boot wederom niet verder dan een 
remise. Nu was het Geert-Jan Loomans die het de koploper moeilijk maakte.  Jules 
Martens en Hans Berkers wisselden weer stuivertje in de standenlijst. De zevenvoudig 
kampioen Adrie van Outheusden sloop de laatste weken op kousenvoeten dichterbij, maar 
de achterstand was net te groot om zich nog te mengen in de titelstrijd. 
 
In de laatste ronde speelde Jules Martens tegen Geert-Jan Loomans, terwijl Ad Boot het 
moest opnemen tegen Hans Berkers. Bij winst van Jules Martens en een remise in de 
andere partij zou Jules Martens zijn titel prolongeren. Maar de spanning was blijkbaar te 
hoog. In het middenspel stond Jules Martens niet al te best en koos hij noodgedwongen 
voor een 4 om 2 naar dam. Ook Geert-Jan Loomans haalde dam en toen Jules Martens 
even later nog een derde schijf moest inleveren gaf hij op. Hoe verliep de 
kampioenspartij? Bij winst van Hans Berkers zou hij de clubtitel in de wacht slepen en bij 
elk ander resultaat was Ad Boot de gevierde man. Ad Boot posteerde een schijf op het 
kerkhofveld en Hans Berkers ging er eens goed voor zitten. De druk op de stelling van Ad 
Boot nam toe, maar hij verdedigde zich bekwaam. Dan moest het maar in het eindspel 
gebeuren. Hans Berkers brak door naar dam, offerde nog een schijf alvorens dam te 
lopen, maar moest constateren, dat de stand niet meer te winnen was. Ad Boot kon na 
deze partij gefeliciteerd worden met zijn behaalde clubkampioenschap. Na zijn eerste titel 
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in 1977 en zijn tweede in 1981 heeft hij dus 35 jaar moeten wachten op zijn derde. Door 
het verlies van Jules Martens eindigde Hans Berkers op de tweede plaats en zakte Jules 
Martens naar plaats 3. Hoogste stijger is Martien Madou geworden. Hij steeg 4 plaatsen. 
 
(De kampioenspartij treft U achteraan bij de partijfragmenten) 
 
De eindstand na 28 ronden: 
 

R
a
n

g
 

Speler P
a
rt

ij
e
n

 

C
o

m
p

e
n

s
a
ti

e
 E

A
D

 2
 

W
in

s
t 

R
e
m

is
e

 

V
e
rl

ie
s

 

P
u

n
te

n
 

B
e
h

a
a
ld

e
 K

P
 

1 Ad Boot 28 0 13 8 7 34 396,9 

2 Hans Berkers 17 0 11 6 0 28 390,8 

3 Jules Martens 27 0 13 6 8 32 382,8 

4 Adrie van Outheusden 15 0 11 2 2 24 372,2 

5 Bert Berkers 14 0 9 4 1 22 346,8 

6 Ruud Arts 9 0 6 3 0 15 316 

7 Lei Janssen 27 1 8 5 13 21 300,7 

8 Geertjan Loomans 16 0 7 3 6 17 299,5 

9 Paul Peters 10 0 4 6 0 14 271,2 

10 Martien Madou 24 3 6 5 10 17 260,8 

11 Piet van Rens 21 1 5 8 7 18 259,9 

12 Herman Clevis 14 3 4 4 3 12 256,3 

13 Rini van Oosterwijk 22 2 6 6 8 18 238,3 

14 Walther Boot 19 1 6 4 8 16 229,2 

15 Jo Peeters 21 1 4 5 11 13 188,3 

16 Patrick Adriaans 4 0 2 1 1 5 153,7 

17 Paul van den Bercken 10 2 1 1 6 3 127,8 

18 Guido Donkers 6 0 2 1 3 5 115,8 

19 Mieke Jansen 15 0 2 1 12 5 113,7 

20 Vrij 10 0 0 0 10 0 91,2 

21 Frank Nielen 2 0 1 0 1 2 77,6 

22 André Donkers 4 0 0 1 3 1 68,4 

23 Jessie Klerx 1 0 0 0 1 0 47,2 
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Fragmenten uit de interne competitie  
 

 
Linker diagram:       Piet van Rens – Rini van Oosterwijk  04-09-2015 
 

Partij: (50-28) 27-22 is verplicht (18x27) 10-04  
(26-31) 04-15 en nu miste zwart de afwerking (28-10) 15x04  
(31-36) 04x31 (36x27) !! 

 
Middelste diagram: Lei Jansen – Paul Peters  04-09-2015 
 
   Zwart miste na wits laatste zet 43-39? een geforceerde winst; 
   (21-27) 32x21 (16x27)  
   A: 48-43 is verhinderd wegens (27-32) en (18-23) z+!! 
   B: 38-32 (27x38) 48-43 (18-23) z+!! 
   C: 37-32 is verplicht. Zwart antwoordde met (17-21) en miste 
         daardoor een fraaie combinatie via (20-25) 32x21 (17x26) 
        29x20 (26-31) 36x27 (18-23) 28x17 (12x34) 40x29 (25-30) 
        35x24 (14x25) z+1 !! 
 
Rechter diagram: Paul Peters - Ruud Arts  23-10-2015 
 
   Wit berekende een fraaie slagzet 25-20 (14x25) 28-23 (26x39)  
   23x05 (02-08) 43x34 (24-29) 34x23 (09-14) 05x19 (13x24) en de  
   stand blijft gelijk. 
 
 
 

Walther Boot – Ad Boot  06-11-2015 
 
Wit doorzag de lokzet  
35-30 (24x35) 25-20 (14x25) 38-32 (27x29)  
39-34 (22x33) 34x05 (33-38) 43x32 (18-23) 
05x28 (17-21) 26x17 (11x33) w+! 
 
Mogelijk in de diagramstand is ook 33-29, maar daar kom je 
niet voor naar de clubavond. 
 
Er volgde 48-42 (18-23) 40-34 (23x32) 33-29? (24x33)  

          39x37 waarna zwart eenvoudig naar dam kon combineren  
        via (17-21) etc. 
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Adrie van Outheusden – Jules Martens  06-11-2015 
    
Ook in deze partij waren er veel slagzetten mogelijk. 
 
Zwart dreigt met de slagzet (13-19) 24x04 (03-08)  
04x27 (17-21) 26x17 (12x45) z+1! 
 
Na 40-35 (28-33) 39x28 (22x33) is 38-32  
verhinderd wegens (14-19) 25x23 (12-18) 23x21 (16x47) 
29x38 (47x20) z+! 

 
In de partij volgde 27. 38-33 (16-21). 
 
42-38 is verhinderd wegens (13-19) en (11-16). 
Na het gespeelde 28. 48-43 had zwart alsnog naar veld 45 kunnen combineren  
(28-32) 37x28 (13-19) 24x04 (11-16) 04x27 (21x45) 44-40 (45x34) 39x30 maar het 
voordeel is voor wit. 
 

Lei Janssen – Rini van Oosterwijk  08-01-2016 
 
Wit combineerde naar dam 26-21 (17x28) 27-21 (16x27) 29-
23 (18x29) 38-33 (29x38) 43x05 (11-16)   05-41. Zwart had 
hier nog de gelegenheid om de stand gelijk te trekken, maar 
nadat (12-18) werd gespeeld ging zwart kansloos ten onder. 
 
 
 
 

 
Jules Martens – Hans Berkers  08-01-2016 
 
Met de schijf van veld 11 op veld 17 zou zwart schijfwinst 
kunnen afdwingen als hij aan zet zou zijn: (23-29) 34x23 
(25x34) 40x29 (19-24) 27-22 (24x33) 22x11 (33x22) ect. 
 
 
 
 
 

 
Rini van Oosterijk – Piet van Rens  06-05-2016 
 
Zwart was wel heel erg gretig met het binnenhalen van de 
dam: (19-23) 28x30 (22-27) 31x22 (17x46) 26x17 (11x22) en 
wit volgt doodleuk met 30-24 (20x29) 34x01 
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Adrie van Outheusden – Martien Madou  04-03-2016 
(Onderstreept is het partijverloop) 
 
Verhinderd is de 2 om 2 ruil: (07-11) 29x18 (19-24) 30x19 
(14x12) 25x14 (10x19) en nu 37-31 (26x30) 35x02. 
 
Maar waarom zou Martien deze hak nemen?  
Hij zette de aanvallende strijd voort met (08-12) 29x18 
(12x23). 
 

Wit weigerde de sterke schijf op veld 27 af te ruilen en volgde met 38-33 (20-24).  
Wit zou nu wel willen passen, met de speculatie op (07-12)? 25-20 (14x25) 33-29 (24x33) 
37-31 (26x39) 34x43 (25x34) 43-39 (34x43) 49x07!! 
 
De partij ging verder met 33-29 (24x33) 43-38 (23-28) 38x29 (15-20)!!, zie de tweede 
diagramstand. De verrassende zet (15-20)!! heeft de witte stelling lam gelegd. 
 
 
Een aantal varianten op een rij: 
 

A: 42-38 (28-32) 37x28 (27-31) 36x27 (21x43) 49x38 
     (19-24) 30x19 (14x43) 25x14 (10x19) zwart wint! 
B: 49-44 (28-33) 29x38 (27-31) 36x27 (21x43) 42-38 
     (43x32) 37x28 (19-24) 30x19 (14x32) 25x14 (10x19) z+1! 
C: 29-23 (28-33)  
     C1: 23-18 (19-23) 30x19 (14x12) 25x14 (10x19) 49-43 
           (05-10) 43-38 (33-39) 34x43 (12-18)  
           - Op 37-32 volgt (18-23) 43-39 (10-14) en zwart wint!     
           - Op 38-33 volgt (19-24) 43-39 (10-14) 39-34 (18-23)  
             en zwart wint!  

C2: 49-43 (19x28) 43-38 (07-12) 38x29 (10-15) en wit moet een schijf offeren omdat na  
       30-24 de zet (28-33) ook een schijfwinst oplevert voor zwart. 
D: 49-43 (19-23) 29-18 (14-19) 25x32 (27x49) 
     D1: 18-12 (49-27) en zwart wint! 
     D2: 30-25 Nu is (49-27) verhinderd, maar (10-14) is goed met weer 2 opties: 
            - 18-12 (07x18) 37-32 (49x27) 42-38 (27x30) en 35x24 is verhinderd wegens  
               (14-19) 24x22 (21-27) 22x31 (26x46) !!  
            - 18-13 (05-10) 34-29 (47-27) 13-08 nu niet (07-12) wegens de damafname  
               via 37-32 en 43-38, maar (27-04) waarna de witte voorpost uiteindelijk toch van  
               het bord verdwijnt. 
 
Terug naar de tweede diagramstand. De voorgaande analyse kan volledig de prullenbak in 
wanneer zwart na 49-44 niet de juiste voortzetting kiest: (28-32) 37x28 (19-24) 
30x24(14x32) 25x14 (10x19). Verplicht is 42-37 waarna de partij verder gaat met (07-12) 
37x28 (12-18)  
41-37 (28-23) 29x18 (27-31) 36x27 (21x12) 34-29 (05-10) 35-30 (16-21) 29-24 (19-23)  
24-20 (21-27) 20-15 (10-14) 30-24 (23-29) 24x33 (12-18) 33-29 (18-22) 29-24 (22-28)  
24-20 (14x25) 15-10 (25-30) 10-04 (28-33) 04x36 (30-34) 36-27 (33-39) 44x33 (34-40)  
27-49 (40-45) 49-32 (40-45) 32-05. 
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Piet van Rens - Jules Martens  08-04-2016 
 
Zwart heeft na 40-34 de drie om drie genomen:  
(24-29) 33x24 (14-20) 25x14 (09x40) 35x44.  
Een remisecombinatie was vervolgens mogelijk via (19-24) 
30x08 (03x12) 28x19 (21-27) 31x13 (12-18) 13x22 (17x50). 
 
Zwart miste vanuit de diagramstand een slagzet. TRUUS 
kwam met de volgende zet  (17-22)  
A: 26x17 (23-29) 34x12 (13-18) 12x23 (16-21) 
    17x26 (15-20) 28x17 (19x46) 30x10 (46x05) 

               25x14 (05x43). 
 
B: Als wit anders slaat volgt er: 28x17 (11x22) 26x28 (18-22) 28x17 (23-29) 34x23   
    (19x46) 30x08 (03x21). 
 
 
De finalepartij 
 
Hans Berkers – Ad Boot  27-05-2016   1-1 
 
01.31-27 19-23   16.33x24 20x29   31.32-28 23x32   46.37-32 11-17 

02.37-31 14-19   17.44-39 17-22   32.37x17 11x22   47.32-28 14-19 

03.33-28 17-21   18.28x17 11x31   33.40-34 29x40   48.24-20 15x24 

04.41-37 10-14   19.37x26 04-09   34.45x34 09-13   49.29x20 18-23 

05.34-30 20-24   20.39-34 18-22   35.34-30 13-19   50.20-15 23x32 

06.39-33 14-20   21.32-27 22x31   36.47-42 22-27   51.15-10 13-18 

07.44-39 05-10   22.26x37 13-18   37.33-29 24x33   52.33-28 32x23 

08.30-25 10-14   23.37-32 18-22   38.38x29 02-08   53.10-04 17-22 

09.31-26 24-29   24.43-39 09-14   39.43-38 16-21   54.04-10 26-31 

10.26x17 11x31   25.34-30 08-13   40.42-37 21-26   55.36x27 22x31 

11.36x27 12-17   26.49-43 03-09   41.38-33 08-13   56.25-20 18-22 

12.33x24 20x29   27.30-25 19-24   42.30-24 19x30 

13.50-44 07-11   28.39-33 01-07   43.35x24 27-31 

14.39-33 14-20   29.42-37 13-18   44.41-36 31x42 

15.25x14 09x20   30.46-41 07-11   45.48x37 06-11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             Stand na 30e zet zwart 
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EAD 1 in de nationale competitie 
 
EAD 1 speelde met een tiental in de tweede klasse van de 
nationale competitie. Nadat EAD het afgelopen seizoen promotie 
net misliep was de doelstelling voor dit seizoen duidelijk: 
kampioen worden en promoveren. EAD startte voortvarend maar 
speelde ook twee keer 10-10. EAD slaagde in haar missie. 
Enigszins omdat de concurrentie onderling punten 
verspeelde, maar vooral omdat iedere 
tegenstander het nakijken kreeg. In de laatste 
speelronde werd ook de laatste concurrent 
D’Amateurs teruggewezen. EAD evenaarde tevens 
de grootste overwinning in de clubhistorie ooit, 19-
1. EAD ontving meerdere felicitaties en een 
wedstrijdklok van de KNDB. 
 
 
 
 

EAD KAMPIOENEN.... 

PROFICIAT MET DIT GEWELDIGE RESULTAAT: FAR THE BEST!!!!! 
 

Met de ervaring van vorig jaar en een hele grote zak zelfvertrouwen opgebouwd in dit jaar 

gaan jullie het in de nieuwe competitie beslist redden. 

Tegenstanders zullen met respect aantreden tegen EAD,  

respect dat jullie samen hebben bewerkstelligd. Chapeau!! 

Nu al succes...maar eerst natuurlijk een feestje. 

Proost! of zoals ze in Ierland zeggen: SLAINTE  

Bert Megens 
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Staand van links naar 
rechts: Ruud Arts, Ad Boot, 
Herman Clevis, Patrick 
Adriaans, Adrie van 
Outheusden, Lei Janssen, 
Bert Berkers, Peter Arts en 
Hans Berkers. 
Zittend van links naar 
rechts: Piet van Rens, 
Martien Madou, Geert-Jan 
Loomans en Jules Martens. 
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Op de website van E.A.D. werden de wedstrijdverslagen, geschreven door Hans Berkers, 
gepubliceerd. Met enkele toevoegingen en fragmenten is het kampioensjaar compleet. 
 
   

Ronde Wedstrijd Te spelen in Uitslag 

1 Damvereniging VBI  3  -  EAD Huissen 18 - 2 

2 EAD  -  Denk en Zet  2 Asten 14 - 6 

3 Lent  2  -  EAD Lent 10 - 10 

4 EAD is vrij  vrij 

5 EAD  -  WSDV/Heteren DC Asten 17 - 3 

6 Heijmans Excelsior 2  -  EAD Hintham 10 - 10 

7 EAD  -  CTD Arnhem 2 Asten 14 - 6 

8 Eureka Heerlen  -  EAD Heerlen 3 - 17 

9 EAD  -  Limburg CT Asten 15 - 5 

10 Rivieren Dammers 2  -  EAD Gorinchem 1 - 19 

11 EAD  -  D’Amateurs CT   Asten 13 - 7 

  
  
    

1e Ronde 19 september 2015 

   DV VBI Huissen 3   -  EAD Asten   2 - 18   

1  Jacob Reiffers (1013)  -  Patrick Adriaans (1121)  1 - 1 9  

2  Jos Lamers (963)  -  Paul Peters (1)  1 - 1 10  

3  Jan Kornilov (769)  -  Bert Berkers (1183)  0 - 2 7  

4  Martijn Weijers   -  Jules Martens (1064)  0 - 2 5  

5  Piet Verhaegh (697)  -  Ad Boot (1074)  0 - 2 4  

6  Linsey van Leeuwen   -  Hans Berkers (1211)  0 - 2 3  

7  Lev Gilevych (653)  -  Herman Clevis (1051)  0 - 2 8  

8  Yaroslav Gilevych (452)  -  Peter Arts (1047)  0 - 2 6  

9  Tijn Borgers   -  Lei Janssen (943)  0 - 2 2  

10  Niet opgekomen   -  Piet van Rens (816)  0 - 2 1 R 

 
  

Warming up voor het echte werk 
  
Een 18-2-overwinning in de openingswedstrijd ziet er geweldig uit, maar de vraag rijst wat 
deze uitslag zegt over de kracht van ons team. De kweekvijver van Huissen bleek in elk 
geval te jong en te onervaren om het onze voor het merendeel toch wel geroutineerde 
spelers lastig te maken.  
De Huissenaren gaven vooraf heel sportief aan, dat ze bord 10 zouden openlaten en 
daaruit blijkt wel dat zij deze ontmoeting meer als een oefenwedstrijd zagen. Piet vond het 
niet erg een rustige middag te hebben. In plaats van het geniale spel van de vaderlandse 
top aan de andere zijde van de zaal te volgen, hield hij de verrichtingen van zijn 
teamgenoten nauwlettend in de gaten. 
Hij werd snel gerust gesteld, want Lei en Hans konden vrij vlot de een na de andere schijf 
oprapen en voor een meer dan geruststellende voorsprong zorgen. 
De tegenstander van Ad nam een wat merkwaardige ruil. Ad zag zijn kans schoon en nam 
een variant, waarbij beide spelers op dam kwamen met duidelijk voordeel voor EAD. In het 
gecompliceerde speltype dat toen op het bord kwam, raakte Ad even de weg kwijt. Maar 
net toen zijn voordeel dreigde weg te ebben, ging zijn tegenstander wel erg opzichtig in de 
fout en kreeg hij alsnog de punten in de schoot geworpen. 
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Jules slaagde erin de lange vleugel van zijn tegenstander helemaal vast te zetten en winst 
was daarna een kwestie van tijd. Misschien had Jules zijn laatste zetten beter in een 
andere volgorde kunnen spelen, maar het remisegaatje dat nu ontstond werd door de 
Huissenaar gemist.  
De jeugdspeler tegen Peter weigerde een fout te maken en had zelfs dam kunnen halen 
toen Peter even niet oplette. Even later kon Peter dan toch schijfwinst forceren en 
wikkelde daarna secuur af naar winst. 
Kornilov speelde tegen Bert verzorgd positiespel, maar werd toch verrast door een lichte 
combinatie. Bert nam vervolgens de tijd om de partij secuur naar winst te spelen. 
Herman speelde tegen de jeugdige Gilevich, die foutloos speelde en zijn stand goed 
opbouwde. Pas in het middenspel kreeg Herman de kans om een schijnbaar niet te 
pareren dreiging in de stand te vlechten. Zijn tegenstander had toen kunnen schitteren. 
Maar de fraaie rondslag die er in zat ging aan beide spelers voorbij. Toen de schijfwinst 
binnen was, was de weerstand gebroken en de partij beslist. 
Aan de topborden zat bij Huissen de routine en die zorgde nog voor twee remises. Patrick 
kon in een klassieke partij geen voordeel krijgen tegen de taaie Reiffers en remise werd 
onvermijdelijk. Paul had een fraaie stand opgebouwd en beheerste de vitale velden. De 
stand was zeker winnend, maar de variant die op het bord kwam zag er weliswaar 
veelbelovend uit, maar kwam net niet goed uit op tempo. Paul moest teleurgesteld toezien 
hoe zijn tegenstander ontsnapte. 
De volgende wedstrijd word het menens. Tegen het team uit Culemborg zal blijken wat 
voor ambities voor ons team dit seizoen reëel zijn. 

  
  

2e Ronde  3 oktober 2015 

    EAD Asten   -  Denk en Zet Culemborg 2   14 - 6   

1  Bert Berkers (1183)  -  Henk Stoop (1114)  2 - 0 3 

2  Patrick Adriaans (1121)  -  Henk Ruesink (1195)  0 - 2 9 

3  Hans Berkers (1211)  -  Ed Kok (1170)  2 - 0 6 

4  Ruud Arts (1131)  -  Jan Riesthuis (1090)  2 - 0 1 

5  Peter Arts (1047)  -  Krijn van Drie (1022)  1 - 1 4 

6  Lei Janssen (943)  -  Thijs Vreugdenhil (1070)  2 - 0 5 

7  Herman Clevis (1051)  -  Robert-Jan van den Akker (1135)  0 - 2 10 

8  Jules Martens (1064)  -  Ebbo de Jong (922)  2 - 0 8 

9  Ad Boot (1074)  -  Albert Middelkoop (883)  1 - 1 2 

10  Adrie van Outheusden (1111)  -  Peter Kers (852)  2 - 0 7 

  
De stoomwals rolt verder 
 
Toen onze voorzitter zaterdagmiddag het clublokaal binnenkwam om de beslissende fase 
van een spannende damwedstrijd te volgen, keek hij met verbazing naar het scorebord. 
Een aantal tweetjes aan de EAD-kant gaven aan dat de wedstrijd al beslist was. Even leek 
het opnieuw een monsterscore te worden, maar Culemborg had haar troeven tot de 
slotpartijen bewaard en zo werd het een 14-6-uitslag. 
Spelen we nu zo goed of maken tegenstanders veel fouten? Uit de partijen blijkt in elk 
geval dat we spelen zonder echt grote fouten en dat is al een heel pluspunt. Maar 
eerlijkheidshalve krijgen we ook wel het een en ander cadeau. En op positioneel vlak valt 
er ook nog wel wat te verbeteren. 
Onze eerste twee winstpartijen hadden ook verliespartijen kunnen zijn. Ruud was in een 
halve hekstelling terecht gekomen, die er door het ontbreken van schijf 2 niet goed uitzag. 
Ruud vroeg zich af of hij nog een zinnig plan had en kon alleen met zetjes dreigen. Tot zijn 
verrassing ruilde zijn tegenstander de “halve-hek” weg en liet het zetje van Weiss toe, 
waardoor de eerste punten op het scorebord kwamen.  
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Ook Lei was in positionele problemen gekomen, maar toen de stand hopeloos leek kon Lei 
profiteren van een fout en daarmee de bordjes verhangen. Er moest nog wel secuur naar 
een overmachtseindspel afgewikkeld worden.  
Ondertussen waren de partijen van Ad en Peter in remise geëindigd. In beide partijen 
werd behoedzaam gemanoeuvreerd en bleef alles binnen de remisemarge. 
Bert, Jules en Adrie lieten zien dat we bij EAD ook positioneel van wanten weten. Bert 
speelde een partie Bonnard deskundig tegen. Ook bij Stoop speelde het ontbreken van 
schijf 2 een beslissende rol en met nog veel schijven op het bord kon Stoop opgeven. 
Bij Jules duurde het even voordat de KVO op het bord kwam. Toen Jules daar met 
voordeel uitkwam werd zijn stand steeds beter en overvleugelde hij zijn tegenstander 
positioneel.  
Adrie speelde tegen een blinde tegenstander. Die had er wel kijk op. Adrie had tijd nodig 
om greep op de stand te krijgen, maar toen de partij beslist werd met een lichte combinatie 
had hij al een groot overwicht. 
Hans speelde tegen Ed Kok. De Culemborger liet zich direct opsluiten in de KVO. Dat 
leidde tot een gecompliceerde partij met allerlei dreigingen, lokzetten en niet uitgevoerde 
slagzetten. Hans kreeg groot voordeel maar kon het niet echt uitbuiten. Toen de klok voor 
beide spelers een rol begon te spelen zag Kok een schitterende combinatie, maar overzag 
daarbij een slagkeuze. Intussen is de partij in dambase te vinden, inclusief de varianten 
die niet op het bord kwamen. 
In de twee slotpartijen waren Patrick en Herman in lastige situaties terecht gekomen. 
Patrick had het moeilijk in een klassieke partij. Toen hij genoodzaakt werd schijf 3 op te 
spelen zag het er somber uit. Wonderwel lukte het hem op de been te blijven en er kwam 
een speltype op het bord met voor beide spelers een dam. De schijven van Patrick waren 
minder gunstig geposteerd, maar met nauwkeurig spel zou remise haalbaar moeten zijn.  
Patrick koos niet het juiste plan en kwam in een onhoudbaar overmachtsspel terecht. 
Herman werd langzaam maar zeker in de verdediging gedrongen. Lang leek remise nog 
haalbaar, maar v.d.Akker werkte het vakkundig af. Misschien was er een tikje teveel terug 
geruild. 
Of we het willen of niet, we zullen nu als titelfavoriet te boek staan. 
Tegen onze volgende tegenstander Lent 2 speelden we vorig seizoen 10-10. 
De tot nog toe gevolgde tactiek: geen fouten maken en aanpakken wat aangeboden wordt, 
is zo gek nog niet. 
  

  

3e Ronde  17 oktober 2015 

   Lent 2   -  EAD Asten   10 - 10   

1  Fred Toetenel (986)  -  Hans Berkers (1211)  1 - 1 1 

2  Albert Eggink (1047)  -  Bert Berkers (1183)  1 - 1 7 

3  Gerold Kosman (1113)  -  Ruud Arts (1131)  1 - 1 8 

4  Stef Migchelbrink (1051)  -  Peter Arts (1047)  2 - 0 10 

5  Sammy Amusah (1005)  -  Adrievan Outheusden (1111)  1 - 1 5 

6  Cor van Vuuren (896)  -  Jules Martens (1064)  1 - 1 4 

7  Willie Peelen (886)  -  Ad Boot (1074)  1 - 1 3 

8  Ton Holla (750)  -  Patrick Adriaans (1121)  0 - 2 9 

9  Jorien Spaans (875)  -  Martien Madou (856)  2 - 0 6 

10  Roy Slagter (646)  -  Lei Janssen (943)  0 - 2 2 
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Zand in de motor 
 

Na twee verrassend goede uitslagen kwam zaterdag tegen Lent de eerste tegenvaller.  
We speelden niet erg geconcentreerd, maar hadden toch steeds uitzicht op een kleine 
overwinning. 
Hans begon met een remise. Hij nam een combinatie in de veronderstelling dat die een 
schijf winst zou opleveren. Toen hij de verkeerde tussenzet koos, kwam hij plotseling een 
schijf achter. Gelukkig had zijn tegenstander niet al te veel vertrouwen in een overwinning 
en Hans accepteerde de aangeboden remise graag.  
Lei zorgde voor de voorsprong. Hij was positioneel een beetje in de problemen geraakt, 
maar zorgde met een doorbraakcombinatie voor 2 punten. 
Daarna volgden verschillende remises. Jules kwam weer goed uit de KVO, maar het 
voordeel sloeg niet door. Adrie trof een aanvallende tegenstander. Hij dreigde met allerlei 
combinaties maar die werden alle doorzien en toen Adrie de voorpost weg moest ruilen, 
bleef er geen aanknopingspunt meer over.  Ruud leek even in de problemen te komen, 
maar hij vond een grappig gambiet om naar een meer dan gelijkwaardige remise af te 
wikkelen. 
Bert en Ad speelden ook remise, maar dat hadden winstpartijen moeten zijn. Bert had een 
schijf buit gemaakt, maar dacht iets te gretig met een doorbraak de strijd te beslissen. 
Ad miste in het middenspel een zetje dat begon met een slagkeuze. Daarna verzandde de 
partij. 
Martien was de greep op het centrum kwijtgeraakt en kon schijfverlies of doorbraak niet 
meer voorkomen, waardoor Lent op gelijke voet kwam. 
Aanvoerder Patrick had zich al bij remise neergelegd. Toen de plakker door Holla niet 
genomen werd, ging hij er nog eens goed voor zitten en maakte het overmachtseindspel 
fraai af. 
Het leek een benauwde 11-9 te worden, maar Peter greep in de slotpartij plotseling 
helemaal mis en we moesten alsnog een punt in Lent achterlaten. 
Het gelijkspel is niet dramatisch, zeker niet omdat de Amateurs ook wat lieten liggen. We 
zullen duidelijk scherp moeten blijven en om de punten moeten knokken.  
  

 
Lei Janssen – Roy Slagter (Lent) 
 
De zet (17-22) werd door wit direct afgestraft met 27-21 
(16x27) 33-28 (23x41) 36x47 (24x33) 39x06. 
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4e Ronde  31 oktober 2015 

  EAD Asten  vrij  

 

5e Ronde  28 november 2015 

   EAD Asten   -  WSDV/Heteren   17 - 3   

1  Hans Berkers (1211)  -  Machiel Weistra (750)  1 - 1 9 

2  Ruud Arts (1131)  -  Fernande de Graaf   2 - 0 6 

3  Patrick Adriaans (1121)  -  Henk Hoksbergen (1027)  2 - 0 8 

4  Bert Berkers (1183)  -  Joop van de Klift (715)  2 - 0 1 

5  Peter Arts (1047)  -  Ivar Smijers   1 - 1 7 

6  Jules Martens (1064)  -  Nico Valkenburg (1059)  2 - 0 10 

7  Lei Janssen (943)  -  Luke Kersten   2 - 0 2 

8  Adrie van Outheusden (1111)  -  Jan Dammingh (821)  2 - 0 4 

9  Ad Boot (1074)  -  Gerhard Gerritsen (913)  1 - 1 5 

10  Herman Clevis (1051)  -  Jasper Overbeek   2 - 0 3 

 
Terug op het juiste pad 

 
Zeven overwinningen stonden op het scorebord na afloop van de wedstrijd tegen de 
Heteren-Wageningencombinatie. Dat wekte de indruk dat het een walk-over was, maar 
aan de meeste borden werd er hard om de punten gestreden. Omdat de EAD-ers vrijwel 
geen fouten maakten en de gasten hier en daar toch in een zetje liepen, groeide de 
voorsprong gestaag en bleef alleen de vraag : Hoe groot wordt de uitslag? 
Bert zorgde voor de eerste punten. Hij had de lange vleugel van zijn tegenstander 
vastgezet en toen die op de andere vleugel een voorpost plaatste, kon dat niet goed gaan.  
Eerst schijfwinst en daarna een dam zorgden voor de eerste punten. Vergelijkbaar ging 
het bij Lei. Ook hij begon met schijfwinst gevolgd door een damzet. Herman had al een 
superieure stand, toen hij naar dam combineerde. Zijn jeugdige tegenstander bleef 
spartelen tot de laatste schijf. 
Na deze relatief gemakkelijke overwinningen begon het echte werk. Adrie stuitte op flinke 
tegenstand. Dammingh had het positioneel goed voor elkaar, tot Adrie met een lichte 
doorbraakcombinatie de partij plotseling in zijn voordeel besliste. Het eerste punt van de 
gasten kwam aan het bord van Ad. Het kleine positionele voordeel dat Ad steeds had, 
bleek niet van doorslaggevende betekenis te zijn. Ad had een combinatie kunnen nemen, 
maar de overblijvende stand was erg moeilijk in te schatten. Volgens Truus had die 
slagzet goede winstkansen opgeleverd.                                                                               
Wie gedacht had dat de partij van Ruud tegen de erg jeugdige Fernande de Graaf 
appeltje-eitje was, kwam bedrogen uit. Fernande speelde positioneel goed, waardoor 
Ruud moeilijk  tot voordeel kon komen. Ruud bleef geduldig en in het middenspel kwam er 
een schijnbaar onafwendbare dreiging in het spel. Fernande accepteerde schijfverlies en 
daarna was de weerstand snel gebroken. Als Fernande met 37-32 gesloten had, was het 
combinatieve vervolg  niet zonder meer winnend geweest. Ook Peter kon tegen een jonge 
tegenstander niet echt tot voordeel komen. De hekstelling die op het bord kwam, leek 
even gunstig. Toen dat niks opleverde, werd tot remise besloten. Patrick speelde een 
sterke partij met een centrumaanval. Tegenstander Hoksbergen had de  defensie goed op 
orde. Toen die een verraderlijke dreiging te laat onderkende, kon Patrick toch twee punten 
noteren. Hans had de handen vol aan jeugdspeler Weistra. Die speelde degelijk en 
behoedzaam en zonder iets te bereiken moest Hans remise accepteren. Jules zorgde nog 
voor een mooi slotakkoord. Hij had zijn favoriete speltype op het bord en op zoek naar 
complicaties nam hij behoorlijke risico’s. Zijn tegenstander had een kansrijke afwikkeling 
kunnen nemen. Toen dat niet gebeurde, kwam Jules steeds beter te staan. Een klein 
positiefoutje in een 4-om-4, werd vakkundig uitgebuit en bracht de 17-3 op het bord.  
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Volgende keer tegen Heymans krijgen we het een stuk zwaarder, maar met dezelfde 
slagvaardigheid en precisie als in deze wedstrijd hoeven we voor geen enkel team onder 
te doen. 
 
Door de ogen van Wageningen (Bron website WSDV)  
Machiel Weistra werd zeer verdienstelijk zesde bij het WK Jeugddammen in Emmen in de 
categorie Mini Cadets Boys. In Asten hield hij de sterke Hans Berkers moeiteloos op 
remise met gecontroleerd spel. In de eindfase moest Berkers naar de remise zoeken. Op 
de foto is te zien hoe Weistra met veel belangstelling de partij van Ivar Smijers volgt. Ivar 

Smijers kreeg de volgende instructies mee van 
de teamleider Gerard Zijlema die zelf een 
snippermiddag had genomen: ''Speel rustig en 
denk goed na. Zorg dat de schijven aansluiten en 
samenwerken.'' Dit had Ivar goed onthouden en 
hij speelde geconcentreerd een leuke partij 
waarin hij uiteindelijk misschien zelfs te vroeg het 
remiseaanbod van zijn tegenstander aanvaardde. 
Ivar haalde hierdoor wel zijn eerste landelijke 
punt en dat zal beslist niet het laatste zijn.  
 
 

Prachtige prestaties van Ivar (remise tegen Peter Arts) en toeschouwer  
Machiel (remise tegen Hans Berkers)  
 

Jasper Overbeek (WSDV/Heteren) - Herman Clevis 
  
Zwart had de partij na 12 zetten al kunnen beslissen met de 
positionele zet (12-18)! In de partij volgde de zet (13-18) 
waardoor wit nu wel kon volgen met 31-27 (22x31) 36x27. 
Achter de damzet voor zwart zit nu een naslag: (17-21) 26x17 
(11x31) 37x26 (18-22) 28x17 (12x21) 26x17 (23-29) 34x23 
(19x46) 30x19 (14x23) 17-11 (06x17) 38-32 (46x28) 33x11 
(20-24. 
 
Zwart moest noodgedwongen een andere variant bedenken en 

speelde vanuit de diagramstand na (13-18) 31-27 (22x31) 36x27 rustig (09-13) 41-36 (04-
09) 37-31 (17-21) 26x17 (12x21) zie de volgende diagramstand. 

 
Wit miste hier een damzet: 33-29 (24x22) 30-24 (20x29) 
 
A: 32-28 (22x33) 39x28 (21x32) 38x27 (23x21) 34x01 (02-07) 
    01x26 (08-12) 26x08 (03x12) en de stand is weer gelijk. 
 
B: 31-26 (22x31) 26x17 (11x22) 36x27 (22x31) 32-28 (23x32)  
    34x01 (32-37) en zwart lijkt met twee schijven voorsprong  
    voldoende compensatie te hebben. 
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6
e
 Ronde  12 december 2015 

    Heijmans Excelsior 2   -  EAD Asten   10 - 10   

1  Noud de Groot (852)  -  Paul van den Bercken (707)  2 - 0 5 

2  Soender Kalpoe (1156)  -  Hans Berkers (1211)  1 - 1 10 

3  Ties Slagter (1055)  -  Bert Berkers (1183)  0 - 2 8 

4  René van Oosterhout (1144)  -  Jules Martens (1064)  1 - 1 6 

5  Frank Reijkers (977)  -  Ruud Arts (1131)  0 - 2 3 

6  Gijs voor de Poorte (1096)  -  Patrick Adriaans (1121)  1 - 1 9 

7  Joop Achterstraat (968)  -  Ad Boot (1074)  1 - 1 7 

8  Cor Martens (924)  -  Peter Arts (1047)  1 - 1 2 

9  Jan van Bergen (990)  -  Lei Janssen (943)  1 - 1 1 

10  Arnold Beset (841)  -  Piet van Rens (816)  2 - 0 4 

 
Punt verloren of punt gewonnen? 

 
De wedstrijd tegen Heijmans 2 werd vooraf  met enige zorg tegemoet gezien, omdat we 
enkele basisspelers zouden moeten missen. Het waren ook uitgerekend de twee invallers 
die een nederlaag moesten noteren. Met een compleet team hadden we de wedstrijd 
waarschijnlijk gewonnen. Een verliespunt dus. Maar als we de gespeelde partijen onder de 
loep nemen, merken we dat de spelers van Heijmans aan verschillende borden de 
geboden kansen niet optimaal benut hebben. Enkele van onze spelers kropen door het 
oog van de naald. Wellicht dus toch een punt gewonnen. Lei speelde weer razend snel. 
Maar toen van Bergen nergens in trapte, kwam hij positioneel erg slecht te staan. Hij 
mocht van geluk spreken dat zijn tegenstander niet de beste voortzetting nam en in het 
eindspel was Lei handig genoeg om de remise te forceren. Zowel Peter als Cor Martens 
besloten tot een rustige middag. Ze maakten de 40 zetten vol en kwamen toen 
remise overeen. Ruud bracht ons op voorsprong. Hij had zijn tegenstander in de korte 
vleugelopsluiting en bouwde een oppermachtige stelling op. Materiaalvoordeel kon niet 
uitblijven en Ruud schoof de partij bekwaam naar winst. De wedstrijd kantelde door twee 
verliespartijen. Piet bouwde zijn stand goed op. Hij koos optimistisch voor de doorstoot 29-
23. Het werd daardoor plots erg gecompliceerd en Piet werd slachtoffer van een zetje. Het 
lukte hem het verlies tot één schijf te beperken, maar zonder compensatie hielp dat Paul 
kwam langzaam maar zeker slechter te staan. Toen hij de beslissende fout maakte, was 
zijn stand al nagenoeg hopeloos. Ook Jules kwam positioneel in de problemen, maar 
verdedigde zich taai. Toen de afwikkeling kwam waarbij beide spelers dam haalden, miste 
van Oosterhout de winnende voortzetting en kwam Jules met een punt weg. Ad zal zich 
meer voorgesteld hebben van het resultaat van de combinatie die hij nam. De stand bleef 
weliswaar gelijk, maar de schijvenverdeling van Ad was veel beter. Het bleek optisch 
bedrog. Het voordeel viel tegen en de partij bleek niet te winnen. Bert trok de stand gelijk. 
In een bijzonder gecompliceerde partij werd Slagter overspeeld en winst kon niet uitblijven. 
Het was duidelijk dat de slotpartijen geen beslissing meer zouden opleveren. Patrick was 
in het middenspel een schijf achter geraakt.  Omdat zijn tegenstander niet helemaal 
secuur voortzetten, kon Patrick het evenwicht herstellen en was het gevaar geweken. 
Hans had een voordelige stand en bleef zoeken naar een winstkans, maar Kalpoe maakte 
geen fout en dus liep de partij remise. De wedstrijd tegen Arnhem zal een sleutelwedstrijd 
worden, waarbij we het beste uit onszelf zullen moeten halen. 
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7e Ronde  19 december 2015 

   EAD Asten   -  CTD Arnhem 2   14 - 6   

1  Ruud Arts (1131)  -  Wim Spies (506)  2 - 0 1 

2  Hans Berkers (1211)  -  Willem van den Berg (1138)  2 - 0 5 

3  Adrie van Outheusden (1111)  -  Wilrick Wonnink (1272) 2 - 0 8 

4  Patrick Adriaans (1121)  -  Robert Sall (1179)  1 - 1 3 

5  Jules Martens (1064)  -  Rein Bergsma (1027)  1 - 1 9 

6  Ad Boot (1074)  -  Henk Mahboeb (996)  1 - 1 6 

7  Geert Jan Loomans   -  Aroen Bholasingh (772)  2 - 0 4 

8  Herman Clevis (1051)  -  Rommy Moerlie (970)  2 - 0 7 

9  Peter Arts (1047)  -  Theo Willemsen (1068)  0 - 2 10 

10  Lei Janssen (943)  -  Jan Beeke (1039)  1 - 1 2 

  
Sterk spel in sleutelwedstrijd 

 
Ook de Arnhemmers moeten zaterdagmiddag rond half vier verbaasd naar het scorebord 
hebben gekeken. Van de verwachte spannende wedstrijd met een close resultaat kwam 
niets uit. EAD overheerste en alleen in de slotfase konden de gasten de eer redden. Maar 
liefst 5 overwinningen liet ons team noteren, waaronder enkele juweeltjes. Ruud maakte 
korte metten met de Arnhemse invaller. Een afgedwongen schijfwinst, gevolgd door een 
beslissende combinatie zorgde voor de eerste winst. 
Bij Lei kwam bij uitzondering een echte klassieke partij op het bord. Lei nam behoorlijke 
risico’s door in het middenspel het kerkhofveld te bezetten. Zijn tegenstander ruilde die 
schijf weg en de partij werd remise. 
Ook bij Patrick werden de punten gedeeld. In een gelijkwaardige stand nam Patrick een 
afwikkeling die meteen de partij beëindigde. 
Geertjan luidde met een glorieuze rentree een overwinningenreeks in. Hij had een 
positioneel sterke stand opgebouwd en rondde af met een fraaie rondslag. 
Hans hield de overvolle linkervleugel van zijn tegenstander vast en dunde de andere flank 
systematisch uit. Toen dat leidde tot doorbraak was de winst een feit. 
Wie verbaasd was over de plotselinge winst van Herman, had niet goed naar de 
partijstand gekeken. In een schijnbaar rustig partijtje sloop Herman op kousenvoeten naar 
winst. De fout die Moerlie in de slotfase maakte, deed er niet toe. Herman zou toch 
gewonnen hebben. 
Bij Adrie leek het alle kanten op te kunnen. Beide spelers hadden een voorpost in een 
bijna symmetrische  stand. Adrie had het allemaal wat beter doorzien dan zijn 
tegenstander. Het eindspel dat overbleef bleek meteen winnend te zijn. 
Ondertussen had Ad zijn partij naar een gelijk spel weten te manoeuvreren. Hij zat na de 
opening in een lastige opsluiting, maar zijn terreinwinst zorgde voor compensatie. Toen hij 
de opsluiting wist te verbreken werd vrij snel tot remise besloten. 
Even leek het erop dat Jules er nog een overwinning aan toe zou voegen. Hij had een 
schijf op 15, zonder een schijf op 4 bij zijn tegenstander. Dat leverde doorbraakkansen op. 
Het zag er hoopgevend uit, maar er bleken nog haken en ogen aan te zitten. Bergsma 
verdedigde zich taai  en Jules moest met een puntje genoegen nemen. 
Ook in de slotpartij zat Peter te kijken met een schijf van zijn tegenstander op 15 zonder 
dat 4 bezet was. Ook Peter bood lang tegenstand, maar in deze partij bleek het voordeel 
wel doorslaggevend. Voor de totaaluitslag maakte het toen weinig meer uit. 
We wisselen uitstekende wedstrijden af met moeizame optredens, maar hebben alles nog 
in eigen hand. In 2016 gaat de beslissing vallen.  
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De stand na 7 speelronden: 
 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Wedstrijden Punten 

1 EAD Asten     .. 14 10 14 .. .. 10 17 18 ..   6 10 

2 D'Amateurs   ..   9 13 .. 13 13 .. 14 .. 17   6 10 

3 CTD Arnhem 2   6 11   .. 10 .. 10 14 .. 17 17   7 10 

4 Heijmans Exc. 2   10 7 ..   9 .. .. 11 14 14 12   7 9 

5 Denk en Zet 2   6 .. 10 11   7 11 13 14 .. ..   7 9 

 
EAD Asten was op bordsaldo winterkampioen, al koopt men daar niets voor. EAD ging 
immers alleen voor de titel. Maar EAD lag op koers, zeker na de klinkende overwinning op 
CTD Arnhem 2. De nummer 6 op de ranglijst stond inmiddels al 3 punten achter op de 
nummer 5. Lei Janssen was topscorer van EAD met 10 punten uit 6 partijen. Een knappe 
prestatie van de EAD-er met de minste ratingpunten, wat ook direct aangeeft dat rating 
niet alles zegt. 
 

Geert-Jan Loomans - Aroen Bholasingh (CTD Arnhem 2) 
 
Na het gespeelde (11-16)? combineerde wit naar de winst 
30-24 (19x30) 39-34 (30x28) 38-32 (28x37) 42x22 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

8e Ronde  16 januari 2016 

   Eureka   -  EAD Asten   3 - 17   

1  Theo Schippers (1332)  -  Ruud Arts (1131)  1 - 1 7 

2  Johan Evens (859)  -  Hans Berkers (1211)  1 - 1 6 

3  Peter Swelsen (1020)  -  Paul Peters (1146)  0 - 2 5 

4  Folkert Jansen (803)  -  Patrick Adriaans (1121)  0 - 2 4 

5  Jasper Kole (486)  -  Adrie van Outheusden (1111)  0 - 2 8 

6  Ivar Jansen (764)  -  Jules Martens (1064)  0 - 2 2 

7  Darja Koullen (686)  -  Geert Jan Loomans   1 - 1 10 

8  Marijn Jans (746)  -  Peter Arts (1047)  0 - 2 9 

9 
 Raymond  
 Vandecaetsbeek (884)  

-  Ad Boot (1074)  0 - 2 3 

10  Martin Kole (586)  -  Lei Janssen (943)  0 - 2 1 

  
Degelijk en effectief 

  
De tactiek: niks weggeven en oprapen wat de tegenstander laat vallen, blijkt te werken. 
Tegen Eureka hadden we aan geen enkel bord een “unforced error”.  De Limburgse 
gastheren daarentegen strooide het een en ander in het rond, waarvan wij dankbaar 
gebruik maakten. 
Lei en Jules zorgden al snel voor een geruststellende voorsprong. Lei had meer minuten 
op zijn klok na afloop van de partij dan toen hij begon. Hij verraste zijn tegenstander met 
een van de vele zetjes uit zijn arsenaal. 
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Jules speelde zijn favoriete speltype en was hierin duidelijk beter thuis dan zijn 
tegenstander, die het gevaar niet zag aankomen. 
Ad speelde op een klein positievoordeel en bouwde daarbij een lichte valkuil in de stand, 
waar de thuisspeler prompt in tuimelde. 
Ook Patrick won combinatief. Zijn aanval uit de beginfase verzandde, maar een lichte 
combinatie beëindigde de partij.  
De eerste echt uitgespeelde winst kwam van Paul. Opponent Swelsen was taai en de 
stand leek te dun te worden, maar een miniem positiefoutje was voor Paul genoeg om tot 
een fraaie winst te komen. 
Met 10 punten op het scorebord was de remise van Hans genoeg voor de winst. Hij had in 
de partij geen aanknopingspunt kunnen vinden. Ook de voorpost die hij in het middenspel 
op het bord bracht, sorteerde niet het gewenste effect. 
Ruud speelde een puike partij tegen Theo Schippers. Hij kwam in het middenspel licht 
onder druk te staan, maar herstelde zich sterk. In de beslissende fase had hij het 
kansrijkste spel, omdat hij kon dreigen met zetjes op de kwetsbare linkervleugel van Theo. 
Adrie buitte het positievoordeel dat hij kreeg langzaam en secuur uit. Aan beide vleugels 
had hij de jeugdige Kole vastgezet en schijfwinst kon uiteindelijk niet uitblijven. Daarna 
was het niet moeilijk meer. 
Peter leek naar een rustige remise te schuiven. Zijn tegenstander vond de partij toch 
dermate moeilijk dat hij door zijn vlag ging!! 
Geert-Jan onderschatte de jongedame tegenover hem terecht niet. Het werd een lange 
partij met de beste kansen voor Geert-Jan. Het was echter bijzonder moeilijk een sluitende 
winst te vinden en met de puntendeling kon ieder vrede hebben. 
Nog twee lichte hordes moeten genomen worden, voordat de seizoensfinale in de 
slotronde aan de beurt is. 
  

 

9e Ronde  30 januari 2016 

   EAD Asten   -  Limburg CT   15 - 5   

1  Bert Berkers (1183)  -  Peter Bronstring (988)  2 - 0 7 

2  Martien Madou (856)  -  Eddy Janssen (929)  2 - 0 2 

3  Patrick Adriaans (1121)  -  Henri Grau (954)  2 - 0 10 

4  Ruud Arts (1131)  -  Dré Verheggen (962)  2 - 0 6 

5  Jules Martens (1064)  -  Michel Trouet (946)  1 - 1 9 

6  Adrie van Outheusden (1111)  -  Remon Gadjradj (868)  2 - 0 4 

7  Peter Arts (1047)  -  Luc Jennes (905)  0 - 2 8 

8  Herman Clevis (1051)  -  Jeroen Huskens (798)  2 - 0 3 

9  Lei Janssen (943)  -  Rob Aartsen (768)  1 - 1 1 

10  Ad Boot (1074)  -  Erik de Gouw (837)  1 - 1 5 

 
EAD neemt ook tweede Limburgse horde ! 

 
Het combinatieteam Limburg kwam naar Asten en bleek een stuggere tegenstander dan 
de uitslag doet vermoeden. Na 3 uur spelen viel er nog weinig van te zeggen. Erger nog, 
als de Limburgers wat alerter waren geweest hadden ze ook zomaar met 4-0 voor kunnen 
staan. Toen dat niet gebeurde en EAD wel profiteerde van de aangeboden kansen, 
begonnen de Astenaren langzaam weg te lopen en kwam er alsnog een grote uitslag op 
het scorebord.  
Lei offerde in een 4 om 4 stand een schijf ten einde door te breken en zijn tegenstander 
berustte in remise. Had hij echter wat beter gekeken dan zou er via 24-29 en 28-23 (wat 
anders ?) door 11-17 een dubbele oppositie zijn ontstaan. 
In een 5 om 5 stand stond invaller Martien optisch beter. Dat noopte zijn tegenstander tot 
het offeren van 2 schijven alvorens dam te halen. Toen hij de dam even later naar 14 
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speelde gaf hij op en hoefde Martien 35-40 niet meer te spelen. Coen Donders geeft op 
toernooibase een fraaie remise aan in de 5 om 5 stand. EAD kwam zo op een 3-1 
voorsprong.  
Herman maakte er 5-1 van. In een 8 om 8 stand vlocht hij een damcombinatie in een 
remiseachtige stand, waarbij Huskens niet 48-42 mocht spelen. Dit gebeurde echter wel 
en de dam op 48 was meteen dodelijk. 
Adrie had via een KVO een ingewikkelde stand op het bord en kwam er na 23 zetten 
ongeschonden uit. Na 48-43 (37) combineerde Adrie naar dam. Deze werd ten koste van 
een schijf afgenomen, maar een tweede schijf verlies zat er aan te komen en Gadjradj 
berustte in een nederlaag. Stand: 7-1 
Ad trof in de Gouw een stugge tegenstander die zich goed verdedigde en met ieder nog 9 
schijven op het bord werd de vrede getekend en het was 8-2.Ruud zette met zijn 14e zet 
21-27 de deur naar dam wagenwijd open. Alleen zijn tegenstander zag de combinatie niet 
en Ruud kon opgelucht verder spelen. Even later kwam er noodgedwongen een schijf op 
veld 32 te staan, maar dat probleem werd na 30 zetten opgelost. Ruud stond wat beter. In 
het eindspel (4 om 4) offerde Verheggen een schijf om door te lopen naar dam, maar koos 
hij de verkeerde richting (veld 8) Ruud haalde dam op 46 en verhinderde daarmee dam op 
zowel 2 als 3.Verheggen koos echter voor 3 en kon na 24-29 en 46x14 opgeven. Stand: 
10-2 
Ook Bert trof aan bord 1 een stugge tegenstander, maar in het eindspel kwam Bert steeds 
beter te staan. In een 4 om 4 stand waarin Bert 3 zetten van dam verwijderd was en 
Bronstring nog vanaf veld 6 moest komen gaf hij op waarmee EAD verzekerd was van 
beide wedstrijdpunten. Immers EAD leidde met 12-2  
Peter liep na 31 zetten tegen een schijf verlies op. Toen hij na 55 zetten een tweede schijf 
verlies accepteerde om te kunnen doorbreken naar dam, bleek dat de dam meteen kon 
worden afgenomen en was het pleit beslecht. Stand: 10-4 
Jules koos voor de KVO, maar loste die na 13 zetten al weer op, waarna zich een 
gelijkwaardige strijd ontwikkelde. In het eindspel posteerde Trouet een schijf op veld 34. Er 
volgden een paar ruiltjes over en weer en in een 5 om 5 stand werd er remise 
overeengekomen. Stand: 13-5 
Alleen teamleider Patrick was nog bezig. Toen Grau 19-24 (28) speelde had Patrick naar 
dam kunnen combineren, die weliswaar afgenomen kon worden, maar dat kostte Grau 
een schijf. Het liep anders. In een 7 om 7 stand speelde Patrick het sterke 28-23 (45) en 
Grau kon niet veel anders dan 14-20 spelen waardoor Patrick via de plakker 15-10 op dam 
kwam. Even later meende Grau de remise te zien. Hij offerde 3 schijven en zag 
vervolgens dat hij geen dam mocht halen op 50. Maar het onheil was geschied. Eindstand: 
15-5  
Volgende keer speelt EAD de uitwedstrijd tegen de nummer laatst Rivierendammers CT. 
Bij winst mogen de Astenaren zich kampioen van de 2e klasse E noemen. 
 
EAD was na 9 speelronden nog altijd de koploper. In punten kon CTD Arnhem EAD nog 
bij blijven, maar zij hadden 1 wedstrijd meer gespeeld. Denk en Zet Culemborg had 
inmiddels de derde plaats ingenomen met 1 punt achterstand op de koplopers, maar ook 
zij hadden 1 wedstrijd meer gespeeld. De grootste concurrent van EAD was nu 
D’Amateurs maar ook zij hadden inmiddels averij opgelopen en volgde op 2 punten 
achterstand. In de wetenschap dat in ronde 11 D’Amateurs op bezoek zouden komen in 
Asten was het dus zaak om in de voorlaatste ronde te werken aan het bordsaldo.  
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Patrick Adriaans - Henri Grau (CT Limburg) 
 
Zwart probeerde zich wat lucht te verschaffen via de ruil (19-
24) Patrick sloeg met 30x19 en miste daarmee de winst die 
mogelijk was via 28x19 (24x35) 32-28 (13x24) 27-21 (16x27) 
37-31 (26x37) 42x02 
 
 
 
 

 
 

Drè Verheggen (CT Limburg) - Ruud Arts 
 
Ruud zag toen hij op de 14e zet (21-27) had gespeeld welk 
onheil hij over zichzelf had afgeroepen. Gelukkig voor hem 
miste zijn tegenstander de slagzet die mogelijk was via 26-
21 (17x26) 28x17 (12x21) 38-32 (27x29) 30-24 (19x30) 
25x01. 
 
 
 

 
 
 
 

Jules Martens - Michel Trouet (CT Limburg) 
 
Wit miste een damzet 27-22 (18x27) 32x21 (23x43) 42-37 
(16x27) 37-32 (27x29) 34x05 (43x34) 40x20 (15x24).  
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10e Ronde  13 februari 2016 

   Rivierendammers CT   -  EAD Asten   1 - 19   

1  Mark Mandemaker (900)  -  Hans Berkers (1211)  0 - 2 7 

2  Wim t Lam (878)  -  Ruud Arts (1131)  0 - 2 2 

3  Albert van de Berg (987)  -  Bert Berkers (1183)  0 - 2 10 

4  Menno Eijkelenboom (683)  -  Adrie van Outheusden (1111)  0 - 2 1 

5  Henk de Jong (909)  -  Patrick Adriaans (1121)  0 - 2 4 

6  Jan van Haarlem (732)  -  Geert Jan Loomans   0 - 2 8 

7  Bas Vink (819)  -  Jules Martens (1064)  0 - 2 9 

8  Gozé van Pelt (748)  -  Ad Boot (1074)  0 - 2 5 

9  Peter Lankhaar   -  Lei Janssen (943)  0 - 2 3 

10  Myrthe Kraaijeveld   -  Peter Arts (1047)  1 - 1 6 

 
De buit is binnen 

 
Speculaties over de rol van het bordgemiddelde bij het bepalen van de kampioen zijn na 
de wedstrijd tegen Rivierendammers  overbodig geworden. Door de onverwachte 
nederlaag van D’Amateurs tegen Lent is het kampioenschap van EAD een feit. De enig 
overgebleven concurrent Arnhem 2 kan ons op bordgemiddelde nooit meer achterhalen. 
EAD nam de wedstrijd tegen Gorcum heel serieus. Er werd vooral geduldig gespeeld en 
bijna niks weggegeven.  
De eerste overwinningen kondigden zich al redelijk snel aan. Adrie kwam op schijfwinst 
met dreigende doorbraak en buitte dat voordeel rustig en secuur uit. 
Ruud nam een erg dure dam, maar kon hem veilig achter zijn schijven posteren. Toen zijn 
tegenstander hem ten koste van schijfverlies afnam, zorgde positioneel spel voor een 
zekere winst. 
Lei zag hoe de Gorkummer Lankhaar tegen hem vol in de aanval ging. Dat was niet 
zonder risico en dat werd door Lei vakkundig aangetoond. Die pakte eerst een schijf en 
snel daarna de twee punten. 
Patrick had een comfortabele stand in zijn flankspelpartij. Toen zijn tegenstander schijf 49 
opspeelde kon de winst hem eigenlijk niet meer ontgaan. De variant met beide spelers op 
dam met materiaalwinst voor Patrick bracht een snelle beslissing. 
Bij Ad bleven de schijven erg lang op het bord. De Roozenburg-opening van Ad kostte zijn 
tegenstander erg veel tijd. Toen er eindelijk wat schijven van het bord verdwenen sloeg Ad 
toe met een in dit speltype niet onbekende combinatie. 
Hans had Mandemakers in een sterk ogende omsluiting, maar de stand zat vol voetangels 
en klemmen met remisevarianten. Er was nog een klein Gorkums positiefoutje nodig om 
de winst te verzilveren. 
Peter treft dit seizoen vaak een jong talent, dat weigert een fout te maken. Hij zorgde voor 
een degelijke stand en wachtte op zijn kans. Toen hij in het middenspel een 
damcombinatie kon nemen, mistte hij die en ging pal daarop in de fout. Door gebrek aan 
routine kon de jeugdige Kraaijeveld de schijfwinst niet vast houden en kon Peter remise 
forceren. Het zou het enige Gorkumse punt blijken te zijn. 
In de drie resterende partijen wisten de EAD-ers ondanks taaie tegenstand de winst 
alsnog naar zich toe te trekken. Geert-Jan won zuiver positioneel. Hij kwam langzaam 
maar zeker beter te staan en controleerde de belangrijke velden. Zijn tegenstander kon 
weinig anders dan een schijf offeren en vervolgens opgeven.  
Jules kwam weer met voordeel uit de KVO. Het leek niet groot, maar werd optimaal 
uitgebuit. Truus ontdekte nog een spectaculaire combinatie ronde de 30e zet. Als wit i.p.v. 
43-38 de zet 42-38 speelt is het logische 17-22 verhinderd door een fraaie slagzet. Het 
zou Jules zomaar in de problemen gebracht kunnen hebben. 



32 

Bert moest lang manoeuvreren om op de linkervleugel een winnende doorbraak af te 
dwingen. Hij verslikte zich toen hij op 2 dam haalde, maar v.d.Berg buitte dat niet uit en de 
winst kwam alsnog binnen. 
De laatste wedstrijd kunnen we vrijuit spelen. Natuurlijk gaan we er een waardig slot van 
maken. 
 
Peter Arts - Myrthe Kraaijeveld (Rivierendammers NDV DEZ CT, Gorinchem) 
 
In uiterste concentratie speelde de Gorinchemse jeugdspeelster haar houtjes over het 
dambord. Haar plezier tijdens deze partij was zichtbaar en gaf haar het nodige 
zelfvertrouwen, want een remise-aanbod van Peter Arts werd niet geaccepteerd. En 
terecht, want een schijfwinst was op dat moment in zicht. De partij kende tal van 
combinatiemogelijkheden, waarvan we de draad oppakken in de 10 om 10 stand. 
 

De doorbraak via 37-31 (26x37) 44-39 (17x26) 47-41 
(37x46) 33-28 (46x23) 34-30 (25x34) 40x07 is te duur.  
 
Door de focus op de doorbraak werd een damzetje gemist: 
37-31 (26x37) 43-38 (17x26) 47-42 (37x48) 38-32 (48x30) 
35x04 !! 
 
In de partij volgde: 33-28 (09-13) 44-39 (13-18) 37-32? (18-
22)! 39-33 zie diagram 2. 
 
 
Terwijl damzetjes via (12-18) falen kon zwart wel toeslaan 
met (25-30) 35x13 (14-19) 13x24 (20x16)! 
Maar ook het gespeelde (22-27) levert een schijfwinst op, 
43-38 (27x16). Nu ligt 32-27 voor de hand, maar dan moet 
wit wel opletten  dat hij na 17-21 niet sluit met 38-32 wegens 
(25-30) 35x13 (14-19) 13x24 (20x38) 32x43 (21x23) ! 
Aan de analysetafel wist Myrthe haar ideeën te delen, maar 
zag ze ook vol bewondering al deze combinatie-
mogelijkheden voorbijkomen. Trots met haar behaalde 
remise mocht ze mee huiswaarts, al bleef ze liever wat 
langer bij de mannen aan de analysetafel zitten.  
 
 

 
Jules Martens - Bas Vink 
 
Als wit hier op zijn 31e  zet 42-38 had gespeeld (43-38 is 
gespeeld), was (17-22) fout geweest: 
(17-22) 26x17 (22x42) 27-22 (18x38) 43x32 (11x22) 31-26 
(42x31) 36x20!  
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11e Ronde  27 februari 

   EAD Asten   -  D'Amateurs   13 - 7   

1  Adrie van Outheusden (1111)  -  Arno Bloks (1051)  1 - 1 6 

2  Peter Arts (1047)  -  Willem-Peter Berkelmans (1093)  2 - 0 3 

3  Ad Boot (1074)  -  Leo van Vlerken (970)  1 - 1 7 

4  Geert Jan Loomans   -  Tom Vissers (994)  1 - 1 9 

5  Patrick Adriaans (1121)  -  Martien van Erp (943)  1 - 1 5 

6  Jules Martens (1064)  -  Piet Jonkers (826)  2 - 0 10 

7  Hans Berkers (1211)  -  Jozef Donkers (893)  2 - 0 2 

8  Ruud Arts (1131)  -  John Wilsens (1075)  2 - 0 4 

9  Bert Berkers (1183)  -  Rob Pijnenburg (960)  1 - 1 1 

10  Lei Janssen (943)  -  Antoine van Zandvoort (1095)  0 - 2 8 

 
Mooie afsluiting tegen D’Amateurs 

 
In de laatste wedstrijd thuis tegen D’Amateurs stond niks meer op het spel, behalve het 
prestige. Ook speelde stiekem de strijd om de topscorerpositie nog een rol.  Beide teams 
probeerden bij hun opstelling het de topscorer van het andere team zo lastig mogelijk te 
maken. De Astenaren werden weliswaar met overmacht kampioen, de gasten uit St. 
Michielsgestel hadden uiteindelijk de topscorer in hun tiental.  Bert had de lastige taak 
Pijnenburg de punten afhandig te maken. Die was duidelijk op remise uit en toen er na 40 
zetten nog helemaal niks aan de hand was, werd tot remise besloten. De teamwedstrijd 
ging ondertussen de goede kant op. Overwinningen van Hans, Peter en Ruud zorgden 
voor een comfortabele voorsprong. Hans kon na een positiefout van zijn tegenstander vrij 
direct winst forceren. Peter had al in een eerder stadium een doorbraak geforceerd en die 
omgezet in een schijf winst. Toen Berkelmans daarna ook nog een steeds slechtere stand 
kreeg, gaf hij op. Ruud speelde weer superieur. Wilsens werd helemaal overspeeld en 
zonder een aanwijsbare fout kwam hij in een situatie waarin hij moest offeren en opgeven.  
Remises van Patrick, Adrie en Ad stabiliseerden de voorsprong. In deze drie partijen 
gebeurde niks opwindends. De EAD-ers hadden in deze partijen licht voordeel, maar geen 

aanknopingspunten voor meer dan een 
punt. Lei had het zwaar tegen van 
Zandvoort en gebruikte relatief veel tijd. Hij 
kwam onder druk te staan, maar er waren 
nog remisekansen. De zet 25-30 kostte 
hem behalve de partij ook enkele plaatsen 
in de topscorerslijst. Geert-Jan had lange 
tijd een veelbelovende hekstelling op het 
bord. Toen die verdween was ook het 
voordeel weg. Al bleef Geert-Jan het 
proberen, meer dan één punt zat er niet 
in. Jules zorgde voor een mooi slotakkoord. 
In het gecompliceerde middenspel kon hij 
op twee manieren doorbraak forceren. In de 
variant die hij koos, kon Jonkers de situatie 
verrassend oplossen. De voordelige stand 

die Jules overhield werd door hem goed uitgebuit.. Toen Jonkers in het eindspel één keer 
de juiste voortzetting miste, kon hij de punten inleveren.  Bij het feestelijk etentje, als 
afsluiting van een succesvol seizoen, waren er lovende woorden van de captain. Iedereen 
realiseert zich dat het volgend seizoen moeilijk wordt, maar ook zijn we er van overtuigd 
dat we zeker niet kansloos zullen zijn. 
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Tom Vissers (D’Amateurs) - Geert-Jan Loomans 
 
Zwart miste een damzet (17-21) 26x28 (19-23) 28x19  
(08-13) 19x17 (18-23) 29x18 (25-30) 35x24 (20x47) !!  
 
 
 
 
 
 

 
Piet Jonkers (D’Amateurs) - Jules Martens 
 
Zwart doorzag de lokzet van wit, maar miste de lok-lokzet. 
Mogelijk was: (17-22) 26x19 (13x44) 45-40 (44-49) 37-31 
(35x44) 27-21 (16x27) 31x02 en nu kan zwart de witte dam 
afnemen door (01-07) !! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezellig samenzijn na afloop van de voor EAD zo succesvolle bondscompetitie. 
“Het was nog lang onrustig in het centrum van Asten”. 
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Fotoverslag wedstrijd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bord 1:  Arno Bloks – Adrie van Outheusden    
Bord 2:  Willem Peter Berkelmans – Peter Arts    
Bord 3: Leo van Vlerken – Ad Boot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bord 4: Tom Vissers – Geert-Jan Loomans        
Bord 5:  Patrick Adriaans – Martien van Erp        
Bord 6: Piet Jonkers – Jules Martens       

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bord 7:   Jozef Donkers – Hans Berkers   
Bord 8:   John Wilsens – Ruud Arts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bord 9:   Rob Pijnenburg – Bert Berkers               
Bord 10: Antoine van Zandvoort – Lei Janssen 
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Eindstand na 11 ronden:  
 

Pl   Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   WD Pnt BS 

1   EAD Asten     14 14 13 10 17 10 15 17 18 19   10 18 94 

2   Denk en Zet 2   6   10 12 13 7 11 11 14 15 15   10 15 28 

3   CTD Arnhem 2   6 10   11 14 9 11 10 13 17 17   10 14 36 

4   DAmateurs   7 8 9   9 13 13 13 14 14 17   10 12 34 

5   Lent 2   10 7 6 11   11 9 10 16 12 15   10 12 14 

6   Eureka   3 13 11 7 9   13 8 12 12 16   10 12 8 

7   Heijmans Exc. 2   10 9 9 7 11 7   10 14 14 12   10 10 6 

8   Limburg CT   5 9 10 7 10 12 10   10 .. 14   9 8 -6 

9   WSDV/Heteren   3 6 7 6 4 8 6 10   11 12   10 5 -54 

10   DV VBI 3   2 5 3 6 8 8 6 .. 9   14   9 0 -58 

11   Rivierendammers 2 1 5 3 3 5 4 8 6 8 6     10 0 -102 

 
   Eindstand persoonlijk na 11 ronden:                     Topscorerslijst KNDB 2e klasse E 
  

Pl   Naam WD Pnt 

1   Ruud Arts    9    16   

2   Jules Martens    10    16   

3   Lei Janssen    10    15   

4   Bert Berkers    8    14   

5   Adrie van Outheusden    8    14   

6   Hans Berkers    9    14   

7   Patrick Adriaans    10    14   

8   Ad Boot    10    13   

9   Peter Arts    10    10   

10   Herman Clevis    5    8   

11   Geert Jan Loomans    4    6   

12   Paul Peters    2    3   

13   Martien Madou    2    2   

14   Piet van Rens    2    2   

15   Paul van den Bercken    1    0   
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EAD 2 in de provinciale bondscompetitie 
 
EAD 2 speelde met een viertal in de eerste klasse van de provinciale competitie. De lat lag 
hoog, mede omdat E.A.D. 2 vorig seizoen op de derde plaats wist te eindigen. Direct in de 
eerste wedstrijd kregen de Astenaren al een nederlaag te verwerken tegen de latere en 
huidige kampioen R.D.S. 2. Het duurde tot aan de vierde wedstrijd voordat de reserves 
hun eerste overwinning konden vieren . De resultaten wisselden in het vervolg van de 
competitie. E.A.D. 2 eindigde op de 5e plaats. 
 
Op de website van E.A.D. werden de wedstrijdverslagen, geschreven door Herman Clevis, 
gepubliceerd. Met toevoeging van enkele fragmenten o.a. vanuit het E.A.D. nieuws 
hebben we een aardig beeld hoe de reserves van E.A.D. de competitie hebben beleefd. 

 

 Ronde  Wedstrijd  Te spelen in Uitslag 

       

1 EAD 2  -  RDS 2 Asten 3 - 5 

2 EAD 2  -  D’Amateurs 2 Asten 4 - 4 

3 Heijmans Excelsior 5  -  EAD 2  Hintham 5 - 3 

4 EAD 2  -  HSDV Asten 5 - 3 

5 RDS  3  -  EAD 2 St. Oedenrode 6 - 2 

6 De Schijf  -  EAD 2 Roosendaal 4 - 4 

7 EAD  2 - DOG  2 St. Michielsgestel 5 - 3 

  
 

1e Ronde  9 oktober 2015 

  
  

EAD Asten 2  (872) RDS St. Oedenrode 2 (866)     3-5 

1 Herman Clevis (1051) Martien van Erp  (943) 1-1 (4) 

2 Martien Madou (856) Mies van Berlo  (836) 0-2 (2) 

3 Rini van Oosterwijk (764) Martien van Berkel  (806) 1-1 (3) 

4 Piet van Rens (816) Piet van Erp (877) 1-1 (1) 

  
Verlies tegen kampioen RDS 2 ! 

  
Tegen de kampioen van afgelopen seizoen RDS 2, dat met één invaller naar Asten was 
gekomen, kon EAD het net niet bolwerken. Beide partijen hielden elkaar goed in evenwicht 
maar verlies aan bord 2 gaf uiteindelijk de doorslag. Aan bord 4 was al voor de wedstrijd 
duidelijk dat Piet punten zou gaan halen. De vraag was alleen welke Piet. Welnu, beide 
Pieten. Onze Piet speelde een puike partij , waarbij uiteindelijk in een 3 om 3 stand beide 
spelers doorbraken naar dam en de vrede getekend werd. Stand: 1-1 Inmiddels trapte 
Martien aan bord 2 in een zetje waardoor Mies van Berlo via een 2 om 2 op één tempo 
van dam kwam. Om de dam te verhinderen moest Martien een schijf offeren en dat nadeel 
kwam hij de rest van de avond niet meer te boven. Stand: 1-3 Aan bord 3 raakte Rini in 
het middenspel een schijf achter. Even later echter toverde Rini een dam op het bord, 
maar deze was tamelijk duur. Van Berkel kon voldoende materiaal offeren om zelf ook 
naar dam te lopen en de remise was een feit. Stand: 2-4 Herman tenslotte was in een 
interessant gevecht gewikkeld met Martien van Erp, die iets gemakkelijker spel had. Maar 
Herman verdedigde zich bekwaam en remise was dan ook het logische gevolg. Eindstand 
derhalve 3-5. 
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2e Ronde  6 november 2015 

  
  

EAD Asten 2  (845) D’Amateurs 2 (874)    4-4 

1 Herman Clevis (1051) Lambert van Vught  (874) 2-0 (4) 

2 Martien Madou (856) Wim van Kasteren  (936) 2-0 (2) 

3 Rini van Oosterwijk (764) Mari v.d. Oetelaar  (873) 0-2 (3) 

4 Paul v.d. Bercken (707) Theo v.d. Westelaken  (814) 0-2 (1) 

  
EAD 2 laat winst liggen ! 

 
Tegen het sterker geachte D’Amateurs 2 uit St. Michielsgestel liet EAD 2 een unieke kans 
liggen op de winst. Bord 4 zo bleek later was de cruciale factor.  Daar pakte Paul via een 
simpele 3 om 4 een schijf winst. Hij kon de schijf weer teruggeven met doorbraak als 
gevolg, maar Paul raakte het spoor totaal beister en gind goed in de fout. Immers een blik 
op bord 4 even later toonde een stand waarin hij 2 schijven achter stond. Een kansloze 
missie en EAD 2 stond achter: 0-2  Martien stond echter al vroeg in de partij gewonnen. 
Toen van Kasteren als 15e zet 38-32 noteerde, was Martien er als de kippen bij om een 
dam te scoren. Deze kon worden afgenomen, maar van Kasteren stond 3 schijven achter, 
won er nog wel een terug, maar de nederlaag was een feit en EAD kwam op gelijke 
hoogte: 2-2  Aan bord 3 kon Rini lange tijd goed volgen, maar een verwaarloosde lange 
vleugel brak hem uiteindelijk op. V.d. Oetelaar brak door naar dam. Ook Rini wist nog door 
te breken naar dam, maar had inmiddels dermate materiaalverlies dat aan een nederlaag 
niet meer te ontkomen viel, waardoor D’Amateurs 2 wederom op voorsprong kwamen: 2-4 
Aan bord 1 tenslotte vond een interessant gevecht plaats, waarin van Vught aanvankelijk 
geen krimp gaf, tot Herman op zijn 33e zet met het verrassende 39-34 op de proppen 
kwam. Aan schijfverlies viel daarna niet meer te ontkomen. Als compensatie had van 
Vught wel wat tempowinst, maar met secuur spel wist Herman die te neutraliseren. 
Herman liep door naar dam. Ook van Vught kwam nog op dam, maar de resterende 1 
tegen 4 stand was kansloos en hij gaf op, waardoor EAD 2 alsnog een gelijkspel uit het 
vuur wist te slepen: 4-4 
 

Herman Clevis - Lambert van Vught (D’Amateurs) 
 
Een belangrijk moment in de partij. Herman speelde als 
laatste zet 39-34 en dreigt nu met 34-30. Wit mag (24-29)? 
niet spelen i.v.m. 27-21 met dam op veld 4. Zwart koos voor 
(24-30) 35x24 (19x39) 33x44 en nu moet zwart schijf 16 
offeren, maar wat als hij zijn zetten eens omgedraaid had? 
Dus niet (24-30) maar meteen schijf 16 offeren (16-21) 26x17 
en nu (24-29) 33x24 (19x39)  28x19 (13x24). Zwart behoudt 
in deze variant een gelijke stand en wit zal alle zeilen bij 

moeten zetten om hier nog een remise uit te halen, mede omdat 32-28 verhinderd is. Dus 
39-34 was minder goed dan hij op het eerste oog leek! 
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3e Ronde  3 december 2015 

  
  

Heijmans Excelsior 5 (735) EAD 2   (845)     5-3 

1 Frans Damen Herman Clevis     (1051) 1-1 (4) 

2 Jan van Bergen   (990) Martien Madou      (856) 2-0 (1) 

3 Frans Engels    (825) Rini van Oosterwijk    (764) 1-1 (3) 

4 Ton van Meerten   (389) Paul van den Bercken   (707) 1-1 (2) 

  
 
 

Verlies in Hintham voor EAD 2 ! 
 

EAD 2 kon in Hintham tegen Heijmans Excelsior 5 geen potten breken. Het verloor met 5-
3 en belandde zo samen met RDS 3 en DOG 2 op de onderste 3 plaatsen met 1 punt uit 3 
wedstrijden. De nederlaag aan bord 2 bleek aan het einde van de avond beslissend. 
Martien kon volgen tot in het eindspel, maar zat met een verwaarloosde lange vleugel. 
Toen hij verzuimde terug te ruilen kwam van Bergen met een 1 om 2 dreiging met 
doorbraak. Martien werd gedwongen een schijf te offeren en dat was het begin van het 
einde. Met scherp tegenspel werd Martien vervolgens naar een nederlaag geschoven. 
Stand: 2-0  Aan bord 4 werd door beide spelers ijverig een moeilijke stand gemetseld. 
Paul investeerde dermate veel tijd dat hij niet meer alle concequenties kon overzien. Beide 
spelers braken door naar dam en de vrede werd getekend. Stand: 3-1 
Ook in de partij van Rini stond een lastige stand op het bord met diverse dreigingen. 
Rini pareerde de aanvallen van Frans Engels bekwaam en met beiden een dam en 2 
schijven als eindresultaat werd remise overeengekomen. Stand: 4-2 Herman werd door 
een sterk spelende Frans Damen langzaam van het bord geschoven. In het eindspel had 
Frans alle strategische velden in bezit en was het binnenhalen van de punten nog slechts 
een kwestie van tijd. Maar Herman vond een remisegaatje en ontsnapte op miraculeuze 
wijze. Zijn remise bracht de eindstand op 5-3 in het voordeel van Heijmans Excelsior 5. 

  

4e Ronde  22 januari 2016 

  
  

EAD 2  (876) HSDV   (846)    5-3 

1 Herman Clevis   (1051) Lei Janssen      (943) 0-2 (3) 

2 Walther Boot   (891) Nico Grubben   (998) 2-0 (4) 

3 Martien Madou (856) Jo Peeters        (804) 1-1 (1) 

4 Paul v.d. Bercken  (707) Hans Leenders  (639) 2-0 (2) 

  
EAD 2 wint derby tegen HSDV ! 

  
EAD 2 en HSDV spelen altijd spannende wedstrijden tegen elkaar, ook al kennen de 
spelers elkaar door en door. Immers Lei en Jo zijn behalve lid van HSDV ook lid van EAD. 
Er werd fel gestreden om de punten. Martien zat een tijdje in de KVO, maar toen hij daar 
eenmaal uitruilde stond hij telkens een tikkeltje beter, maar Jo gaf geen krimp, vond 
telkens de juiste verdediging en met ieder nog enkele schijven op het bord en doorbraak 
naar dam voor beiden werd de vrede getekend. Stand: 2-0  
Aan bord 4 kabbelde de partij lange tijd rustig voort tot plotseling de vlam in de pan sloeg 
en toen de rookwolken wat opgetrokken waren bleek Hans drie schijven achter te staan en 
hij gaf op. EAD leidde met 3-1 
Aan bord 1 stond een 11 om 11 stand op het bord met allerlei complicaties. Lei dreigde 
aan 2 kanten met een combinatie naar dam. Herman kon er slechts een neutraliseren, 
maar had berekend dat de andere dam remise opleverde. Lei voerde deze uit en een 
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puntendeling leek op handen ware het niet dat Herman dacht de dam van Lei te kunnen 
afnemen. Hij gaf drie schijven, maar had niet gezien dat Lei op 2 manieren met zijn dam 
kon slaan. Weg drie schijven ! Nu stond Lei er twee voor en dat naar winst voeren was 
hem wel toevertrouwd. Stand: 3-3 
De sleutelpartij was die van Walther. De hele partij ging het gelijk op tot in een 8 om 8 
stand. (zie elders in deze nieuwsbrief) Toen zag Nico een verrassend zetje van Walther 
over het hoofd en kreeg een schijf verlies. Met 6 tegen 5 schijven liet Walther zijn 
tegenstander niet meer ontsnappen en zorgde er zo voor dat beide wedstrijdpunten in 
Asten bleven. In de stand wisselden EAD 2 en HSDV van plaats, waardoor EAD 2 nu 5e 
staat en HSDV 6e.  
 

Nico Grubben (HSDV) - Walther Boot 
 
In nevenstaande stand speelde Nico 28-23? 
 
Daarop vervolgde Walther met het niet moeilijke, maar wel 
verrassende (22-28). Nu heeft Nico slagkeuze. Na 23x32 volgt 
(13-19) met doorbraak naar dam voor zwart. Nico koos echter 
voor 33x22  (17x30)  en  35x24 met schijfwinst voor Walther. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5e Ronde  14 maart 2016 

  
  

RDS St.Oedenrode 3  (694) EAD Asten 2 (872)    6-2 

1 Piet van Erp (877) Herman Clevis  (1051) 1-1 (3) 

2 Jan Vervoort (756) Martien Madou  (856) 2-0 (4) 

3 Gijs van Aarle (---) Rini van Oosterwijk  (764) 2-0 (1) 

4 Noud v.d. Laar (450) Piet van Rens  (816) 1-1 (2) 

 
EAD 2 geen schim van zich zelf  ! 

 
Nagenoeg het volledige team van EAD 2 had afgelopen maandagavond in St. Oedenrode 
een off day  tegen het derde team van RDS. De Astenaren bakten er niets 
van en mochten met de 6-2 nederlaag niet eens ontevreden zijn. Toch kreeg met name 
Martien kansen (zie item hierna) maar het was niet aan hem besteed. We zaten gewoon 
niet lekker in de wedstrijd. Na het verlies van Rini trapte Piet tegen Noud v.d. Laar in de 
hielslag en kreeg een schijf verlies. Hij belandde tenslotte in een overmachtseindspel dat 
v.d. Laar niet goed afwikkelde en zo ontsnapte Piet, maar liep wel een blauwtje. Stand: 3-1 
Hetzelfde deed Martien tegen Jan Vervoort in een ingewikkelde partij waarin Martien de 
weg vrij maakte naar dam, zelf ook dam haalde en dacht de dam van zijn tegenstander af 
te kunnen nemen, maar dat lukte aanvankelijk niet. Erger nog Vervoort haalde een tweede 
dam. De dammen verdwenen weer van het bord, maar Vervoort haalde een nieuwe dam 
en had inmiddels dermate veel materiaalwinst, dat er een 4 tegen 1 op het bord kwam. En 
Martien gaf op. RDS 3 leidde met 5-1 en had de buit binnen. Daar kon de partij aan bord 1 
niets meer aan veranderen. Piet van Erp liet zien dat hij niet voor niets de Brabant-Cup 
had gewonnen. Hij speelde een puike partij, die aan het einde voor beide spelers een dam 
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plus 4 schijven opleverde. En de remise was een feit. Eindstand: 6-2 Een tegenvaller voor 
EAD 2 dat RDS 3 in de stand langszij zag komen en voorlopig afhaakt voor een plaats bij 
de eerste vier. 
 
 

Gijs van Aarle (RDS 3) - Rini van Oosterwijk 
 
Een mogelijke variant: (11-17) 22x11 (13x31) …..  
 
A: 29-23 (06x17) 23x03 (24-30) 35x24 (20x47)  
     en zwart wint ! 
B: 11-07 (19-23) 28x30 (25x43) 42-38 maar zwart  
     haalt altijd dam en heeft vervolgens een schijf meer. 
C: Wat men na de partij nog niet gezien had was dat  
     wit ook kan antwoorden met 28-22 (06x28) 32x03 w+! 
 

 
 
 
 
 

Martien Madou – Jan Vervoort (RDS 3) 
 
Wit miste een doorbraak 37-31 (26x37) 32x41 (23x32) 27-22 
(13x22) 34-30 (35x24) 33-29 (24x33) 39x06 en wit wint ! 
 
De partijvariant is duurder maar ook goed 34-29 (23x45) 22-
18 (13x22) 28x06 (45-50) 06-01 (20-25). En nu zou de zwarte 
dam afgenomen kunnen worden door 33-28 !! 
 
De partij ging verder met 01-45 (09-13) en opnieuw zou 33-28 
damafname betekenen, maar wit vervolgde met 44-40 

(35x44) 49x40 (25-30) 32-28 (30-35) 40-34 (35-40) 34-29 (40-44) 43-38(44-49) en als wit  
nu ook zijn laatste redding achterwege laat d.m.v. 45-34 is een goede afloop voor wit wel 
zoek. 
 
  

  

6e Ronde  29 maart 2016 

  
  

De Schijf Roosendaal  (875) EAD Asten 2 (845)    4-4 

1 John Abelshausen (874) Martien Madou  (856) 2-0 (3) 

2 Fré Vanderfeesten (892) Herman Clevis  (1051) 0-2 (4) 

3 Dennis van der Ploeg (942) Paul van den Bercken  (707) 2-0 (2) 

4 Ad Finders (792) Rini van Oosterwijk  (764) 0-2 (1) 
 

EAD 2 pakt punt in Roosendaal  ! 
 
EAD 2 had zich de kritiek na de zeperd in St. Oedenrode ter harte genomen. Er werd met 
meer bezieling gespeeld en dat leverde uiteindelijk een gelijkspel op, waardoor de verre 
reis naar Roosendaal niet voor niets was geweest. Rini kreeg de punten in de schoot 
geworpen. Finders nam op zijn 25e zet via een 4 om 3 een dam, maar had de dam niet 
doorgerekend. Rini kon hem meteen afnemen, incl. 2 extra schijven, waardoor hij 3 
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schijven winst had. EAD derhalve met 0-2 aan de leiding. Paul trof aan bord 3 de sterkste 
speler van De Schijf, dat net als EAD wat met de opstelling geschoven had. V.d. Ploeg 
bouwde een massief centrum op en liep met zijn 29e zet op schijf 24. Paul dacht deze te 
verdedigen via 5-10 en 10-15, maar zag v.d. Ploeg via 22-18 en 18-13 naar dam 
combineren. Deze kon afgenomen worden, waardoor Paul 2 schijven achterstond. Hij won 
er een terug, maar kon doorbraak op zijn lange vleugel niet verhinderen en het verlies was 
een feit. Stand: 2-2 Martien kon aan bord 1 zijn tegenstander lange tijd goed volgen, maar 
toen hij als 40e zet 11-17 speelde terwijl hij in een halve hekstelling zat, was dat het begin 
van het einde. Immers Martien kwam op den duur op zijn lange vleugel materiaal tekort en 
moest een schijf offeren. Toen hij er vervolgens nog 2 moest offeren om dam te halen was 
de achterstand te groot en viel aan verlies niet meer te ontkomen. Stand: 4-2 Herman trof 
in Vanderfeesten een taaie tegenstander die zich goed verweerde en het duurde tot een 8 
om 8 stand waarin Vanderfeesten’s 43e zet 13-19 luidde. Deze zet maakte via een 2 om 2 
ruil gevolgd door 48-43 de weg vrij voor een schijf winst. Hij offerde schijf 25 en heeft in 
het eindspel ongetwijfeld ergens kansen laten liggen, want zo simpel te winnen was de 6 
tegen 5 niet. Pas toen Herman een tweede dam haalde en de laatste schijf van zijn 
tegenstander op de tocht kwam te staan kwam er een 4 tegen 1 met winst op het bord. 
Door deze overwinning bracht Herman beide partijen weer op gelijke hoogte. Eindstand: 4-
4. Herman Clevis topscorer EAD 2 ! 
  
Door zijn overwinning en de nederlagen van Paul en Martien is de voorsprong van 
Herman op de nummer 2 drie punten. Met nog 1 wedstrijd te gaan is Herman derhalve niet 
meer in te halen en topscorer van EAD 2. Het is zijn 6e titel op rij en zijn 8e in totaal. Rini 
deed door zijn overwinning goede zaken en klom van plaats 6 naar plaats 2 en heeft de 
beste vooruitzichten voor het zilver. Om het brons wordt waarschijnlijk gestreden door 
Paul en Martien. Ontknoping 28 april.  
 
28 April vindt in St. Michielsgestel weer de gezamenlijke slotronde plaats. Veel staat er 
niet meer op het spel. Immers de kampioen is bekend; RDS 2 won tot nu toe alle 
wedstrijden en staat fier bovenaan. Het zilver kan Heijmans Excelsior nauwelijks nog 
ontgaan, zodat er alleen nog strijd geleverd gaat worden om het brons tussen D’Amateurs 
2 en De Schijf, waarbij eerstgenoemde iets betere papieren heeft. Tot zover het linker 
rijtje. Dan naar de rechter kant, waar RDS 3 de dans leidt en EAD 2 ondanks het fraaie 
gelijkspel in Roosendaal een plaats zakte. Maar EAD kan  nog leider van het rechter rijtje 
worden als RDS 3 tegen D’Amateurs  punten knoeit en EAD 2 zelf wint van de nummer 
laatst DOG Uden 2. Het gaat 28 april dus nog om de kleine prijsjes; immers de grote zijn 
reeds vergeven. 

 

7e Ronde  28 april 2016 

  
  

EAD Asten 2  (872) DOG Uden 2 (772)    5-3 

1 Martien Madou (856) Arno Bloks  (1051) 1-1 (3) 

2 Herman Clevis (1051) Jeffrey Pals  (829) 2-0 (4) 

3 Piet van Rens (816) Geert Hendricks  (683) 0-2 (2) 

4 Rini v. Oosterwijk (764) Ad Peerenboom  (524) 2-0 (1) 

 
 

EAD 2 naar vijfde plaats  ! 
 
In de gezamenlijke slotronde wist EAD 2 na een spannende wedstrijd rode lantaarndrager 
DOG 2 met het kleinst mogelijke verschil te verslaan en omdat RDS 3 verloor van 
D’Amateurs 2 steeg EAD 2 in de eindstand naar plaats 5. 
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De avond begon voortvarend door een overwinning aan bord 4. De tegenstander van Rini 
was in een gulle bui. Hij ruilde naar voren wat hem een schijf kostte en even later nog een 
en tenslotte maakte een 3 om 5 aan alle illusies een einde. Met 4 schijven achterstand gaf 
Peerenboom op en EAD leidde met 2-0. 
Aan bord 3 had invaller Piet een redelijke stand opgebouwd, maar door enkele 
ondoorzichtige zetten wist Piet er tot zijn eigen verbazing een verloren stand van te 
maken. De punten gingen naar competitieleider Geert Hendricks die aldus beide partijen 
weer op gelijke hoogte bracht: 2-2 
Aan bord 1 trof Martien de sterkste speler van DOG 2: Arno Bloks. Hoewel Arno steeds 
druk op de stelling hield en Martien’s centrum behoorlijk uitdunde, wist Martien telkens 
weer de goede zetjes te vinden. Dit resulteerde in 2 dammen met schijven voor Arno 
tegen 1 dam met schijven voor Martien. Desalniettemin wist Martien het juiste 
remisegaatje te vinden. Stand derhalve nog steeds gelijk: 3-3 
De beslissing moest aan bord 2 vallen. Daar vond Herman een sterk spelende Jeffrey Pals 
tegenover zich. Wat Herman ook probeerde hij had steeds het gevoel dat hij wat minder 
stond tot Pals in het eindspel in een niet al te moeilijke 2 om 2 met doorbraak naar dam 
trapte. Hij gaf op en de winst ging met 5-3 naar EAD 2. 

 
 
 Eindstand na 7 ronden: 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8       We  Pu  Bs 

1   RDS Sint Oedenrode 2    4 6 6 5 6 6 5       7  13  20 

2   Heijmans Excelsior 5   4  1 4 5 5 8 8       7  10  14 

3   DAmateurs 2   2 7  4 4 4 6 7       7  9  12 

4   De Schijf Roosendaal   2 4 4  4 3 6 6       7  7  2 

5   EAD Asten 2   3 3 4 4  5 2 5       7  6  -4 

6   HSDV Helden   2 3 4 5 3  4 4       7  5  -6 

7   RDS Sint Oedenrode 3   2 0 2 2 6 4  6       7  5  -12 

8   DOG Uden 2   3 0 1 2 3 4 2        7  1  -26 

 
Eindstand persoonlijk na 7 ronden:  
 

Pl   Naam Team We Pu Rating Trating Bgem 

1   Herman Clevis    EAD Asten    7    9    1051    893.0    1.29   

2   Riny van Oosterwijk    EAD Asten    6    6    764    764.0    3.33   

3   Martien Madou    EAD Asten    7    4    856    892.4    1.86   

4   Paul van den Bercken    EAD Asten    4    3    707    696.0    3.75   

5   Walther Boot    EAD Asten    1    2    891    998.0    2.00   

6   Piet van Rens    EAD Asten    3    2    816    670.0    3.67   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/teamsamen.php?taal=&kl=14&se=16&Nr=&Id=4694
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Brabant cup  

 
E.A.D. was succesvol in de 1e ronde van de Brabant cup. Dat het eerste team de tweede 
ronde zou behalen was niet direct een verrassing. Maar ook het 2e team heeft zich 
geplaatst, mede door het sterke optreden van Geert-Jan Loomans. Door zijn overwinning 
aan bord 1 tegen Heijmans Excelsior 1 bleef men de Bosschenaren net voor.  Met een 
beetje geluk had E.A.D. gestunt door zich ook met het 3e team te plaatsen, maar helaas 
had Heijmans Excelsior 1 meer bordpunten dan E.A.D. 3 en werden zij de beste nummer 
drie. En toch had de plaatsing erin gezeten, want in de wedstrijd tussen E.A.D. 2 en 
Heijmans Excelsior 1 liet men de Bosschenaren met 4-4 ontsnappen. Maar niet alles kan 
goed gaan, zo zien we ook in de volgende fragmenten.  
 

Ruud Arts – Harm van der Veen (R.D.S. 3) 
 
Wit vreesde ten onrechte voor de variant 31-26  
(25-30) 24x35 (18-22) 27x20 (15x22) 49-44 wit wint. 
 
Na 31-26 (17-22) 28x17 (21x12) 32-28 (12-17) 28-23 kan 
zwart ook opgeven. 
 
In de partij volgde 40-34 (14-19) 34-30 (25x23) 31-26 
(19x30) 28x08 (18-23) 08-03 (30-35) 49-44 (15-20) 03x25 
(23-28) 32x23 (21x32) 25-48 (32-38) 23-18 (16-21). 
 

Variant A:  
In de partij volgde: 18-12 (17x08) 26x17 (08-13) 17-12 (13-19) 12-07 (19-24) 07-01 (24-
30) 48x25 (38-42) en ook zwart bereikt de damlijn met remise als eindresultaat, al moet 
men zich niet laten verleiden tot 44-39 (42-47) 25-30 (35x24) 39-33 (47x29) 01x34. 
 
Variant B: 
18-13 (21-27) 13-09 om overmacht te voorkomen moet zwart wel kiezen voor (17-21) 
26x17 (27-31) 48x26 (38-43) 09-03 waarna zwart geen dam kan halen omdat wit altijd 
volgt met 03-25 !! 
                            
 

Tom Vissers (T.D.V. 1) – Ad Boot  
 
Partij: (23-29) 32-28? (29x49) 28x08 zwart focuste zich vol 
op de dreigende zet 08-03 en miste mede daardoor in 
tijdnood de winnende combinatie via  
(06-11) 16x07 (14-20) 25x23 (49-16) 30x19 (16x43) 23-18 
(43-21) met oppositiewinst. 
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Het succes van het vorig seizoen kon niet geëvenaard worden. Beide teams eindigden als 
derde in de poule en waren daarmee uitgeschakeld voor de finale. 
EAD 1 eindigde achter Heijmans Excelsior 1 en TDV 1 en voor RDS Sint Oederode 1. 
EAD 2 moest zijn meerdere erkennen in PSV Dammen 1 en Micone 1, maar liet TDV 2 
achter zich. Later werd TDV 1 winnaar van de Brabant cup 2016 voor stadgenoot Micone.  

 
Adrie van Outheusden  
Adri Vermeulen (Heijmans Excelsior, rating 1231) 
 
33-28 (22x24) 34-29 (24x33) 31-27 (21x32) 42-38 (33x42) 
48x08 (18-23) 08-02 (11-16) 02-07 (23-28) 07-29 (28-32) 
29x15 (32-37) 15-47 waarna remise onvermijdelijk is. 
 
 
 
 

 
 
Eindstand persoonlijk Brabant-Cup EAD 1: 
 
1.  Jules Martens   6 5 0 1 10 
2.  Bert Berkers   6 3 3 0 9 
     Adrie van Outheusden  6 4 1 1 9 
4.  Ruud Arts    3 1 2 0 4 
5.  Hans Berkers   3 0 2 1 2 
 
Eindstand persoonlijk Brabant-Cup EAD 2: 
 
1.  Geert-Jan Loomans  6 3 2 1 8 
2.  Lei Janssen   6 2 1 3 5 
3.  Peter Arts    6 0 3 3 3 
4.  Ad Boot    3 1 0 2 2 
5.  Martien Madou   3 0 1 2 1 
 
Eindstand persoonlijk Brabant-Cup EAD 3:  
 
1.  Piet vanRens   3 2 0 1 4 
2.  Herman Clevis   3 0 2 1 2 
     Martien Madou   3 0 2 1 2 
4.  Rini van Oosterwijk  3 0 1 2 1 
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EAD ijzersterk op VOS toernooi 2016! 
 
Acht viertallen hadden ingeschreven voor het VOS toernooi; een toernooi voor o.a. die 
teams die in de eerste twee ronden van de Brabant Cup zijn uitgeschakeld. EAD kwam 
dan wel net tekort voor een finaleplaats, maar in het VOS toernooi lieten de Astenaren 
duidelijk zien dat zij van de rest verreweg de sterkste waren. Met 4 overwinningen werd in 
ronde 1 de toon gezet en namen de EAD’ers al 
meteen een voorsprong van 3 punten op de 
concurrentie, om die de rest van de avond niet 
meer uit handen te geven. Veel spannender was 
de strijd om de tweede en derde plaats. Na ronde 
2 waren nog 4 teams in de running voor de 
ereplaatsen: PSV 2, RDS 1, TDV 2 en EAD 2. 
Door een geweldige eindsprint (een score van 7 
punten) in de laatste ronde greep EAD 2 
verrassend het zilver. Het brons tenslotte moest 
gedeeld worden door PSV 2 en RDS 1. EAD 3 kon 
geen potten breken en eindigde op de 7e en 
voorlaatste plaats. Drie spelers wisten alle drie de 
partijen te winnen, Herman Cleveis, Jules Martens 
en Paul Peters. De nestor van EAD Hans Berkers (foto) kreeg van Harm v.d. Veen de 
beker uitgereikt voor EAD als winnaar van het VOS-toernooi. 
 
Eindstand na 3 ronden: 
 
01.   EAD 1   12 9 2 1 20 20-4 
02.   EAD 2   12 7 3 2 17 17-7 
03.   PSV 2   12 6 3 3 15 15-9 
04.   RDS 1   12 6 3 3 15 15-9 
05.   TDV 2   12 6 2 4 14 14-10 
06.   Rompa Leder 1 12 2 5 5 9 9-15 
07.   EAD 3   12 1 3 8 5 5-19 
08.   RDS 2   12 0 1 11 1 1-23 
 
 

Ton Sprangers (Rompa Leder 1) - Hans Berkers.  
 
Na (06 -11) van zwart had wit niets anders kunnen doen dan 
de hand te schudden. Het gespeelde  
(17-22) leek echter ook een sterke zet, maar schijn bedreigt ! 
 
Wie doet je wat ?  34-30 (25x32)  33-28 (22x33)   
21-17 (12x21) 16x09 !! 
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Jules Martens - Rini van Oosterwijk. 
 

Vanuit het diagram speelde wit 34-29 en na het terugslaan 
bleef er een vrijwel gewonnen positie over. De korte vleugel 
van zwart is namelijk onderbezet. 
 

Even had wit zitten rekenen  wat er over bleef na de prachtige 
combinatie 30-24 (19x48) 28x19 (13x24) is verplicht met een 
verrassend vervolg: 33-29 (24x42) 31-27 (42x22) en dan 40-
34 (48x30) 35x02 over vijf schijven. Helaas voor wit is de 
combinatie remise. 
 

 
 
 
Eindstand persoonlijk VOS toernooi: 
 
01. Herman Clevis     EAD 2  3 3 0 0 6 
02. Jules Martens    EAD 1  3 3 0 0 6 
03. Peter Peters   EAD 1  3 3 0 0 6 
04. Ruud Arts   EAD 1  3 2 1 0 5 
05. Ad Boot    EAD 2  3 2 1 0 5  
06. Adrie van Outheusden  EAD 2  3 1 2 0 4 
07. Hans Berkers    EAD 1  3 1 1 1 3 
08. Lei Janssen    EAD 3  3 1 1 1 3 
09. Geert-Jan Loomans  EAD 2  3 1 0 2 2 
10. Rini van Oosterwijk  EAD 3  3 0 2 1 2 
11. Peter Arts   EAD 3  3 0 0 3 0 
12. Martien Madou    EAD 3  3 0 0 3 0 
 

 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 

    Het damhert (Dama dama) 
 
 
 

Het woord ‘dama’ is op het indogermaans en persische woord Dama/dam terug te voeren 
wat zoveel zou betekenen als ‘tam’ of ‘huisdier’. Het woord ‘hert’ is afgeleid van het 
Germaanse xeruta, wat gehoornd dier betekent. Het damhert behoort tot de familie 
Herten. 
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Sneldammen 
 
Met enige regelmaat wordt er een 
sneldamtoernooi gespeeld op de 
clubavond van EAD. 
 
Je hoort de hersenen bijna kraken. De 
schijven worden als maar sneller 
verplaatst, terwijl de klok op de zenuwen 
begint te werken, omdat de tijd altijd te snel 
terug loopt. En toch blijft het een leuk 
spelletje. 
 
Een succesje is meestal van korte duur en een tegenslag kan snel verwerkt worden. De 
volgende ronde gaat immers weer snel van start en dan begint alles weer van voor af aan. Al 
dan niet puffend doet men de schijven sneller laten schuiven. Bloed, zweet en tranen. En 
toch blijft het een leuk spelletje. 
 
 
 
Sneldamkampioenschap van De Peel 2015 
 
Vroeg in het seizoen werd  het sneldamkampioenschap van De Peel georganiseerd. Dertien 
deelnemers gingen met elkaar de strijd aan. Aan het eind van de avond stonden twee 
spelers bovenaan, Adrie van Outheusden en oud-kampioen Paul Peters. Bert Berkers moest 
genoegen nemen met de derde plaats, scoorde goed tegen de directe concurrenten, maar 
liet enkele puntjes liggen tegen lager geplaatste spelers.  
Adrie en Paul hadden vervolgens in een barrage 3 partijen nodig om de kampioen te 
bepalen. Twee keer werd het remise en in de derde partij wist Adrie zijn tegenstander te 
verschalken en werd hij de nieuwe sneldamkampioen van De Peel 2015.  
 
Eindstand sneldamkampioenschap van De Peel 2015 
 
                                                    AW     W R V PT WP SB 
01.   Adrie van Outheusden 7 5 1 1 11 55 79 
02.   Paul Peters   7 5 1 1 11 53 77 
03.   Bert Berkers   7 4 2 1 10 61 86 
04.   Jules Martens   7 3 3 1   9 54 59 
05.   Hans Berkers   7 4 1 2   9 53 58 
06.   Ad Boot    7 3 1 3   7 58 47 
07.   Lei Janssen   7 3 1 3   7 57 42 
08.   Walther Boot   7 3 1 3   7 45 31 
09.   Martien Madou  7 2 3 2   7 41 27 
10.   Jo Peeters   7 3 1 3   7 35 21 
11.   Rini van Oosterwijk  7 2 2 3   6 45 20 
12.   Piet van Rens   7 2 1 4   5 43 11 
13.   Hans Leenders  7 1 0 6   2 41   0 
14.   Dummy    7 0 0 7   0 45   0 
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Sneldamkampioenschap van E.A.D. 2016 
 
Zoals traditioneel het sneldamkampioenschap van de Peel vroeg in het seizoen plaats 
vindt, wordt het sneldamkampioenschap van E.A.D. laat in het seizoen gespeeld. Deze 
editie waren er 15 deelnemers, waarvan Mieke Janssen en André Donkers een 
combinatieteam vormden. De wedstrijdleider van de avond Lei Janssen had het 
programma geraadpleegd en de strijd kon beginnen. In een grote poule speelde iedereen 
een keer tegen elkaar. Het werd daardoor een zware avond en pas rond kwart voor een, 
het was inmiddels nacht,  was de kampioen bekend. Terwijl de toepers zich naar de bar 
haastten maakte Lei Janssen de eindstand op: Na een jaartje Adrie van Outheusden was 
het Ruud Arts die zijn derde sneldamtitel bij mocht schrijven. Een terechte winnaar want hij 
won de meeste wedstrijden en wist de concurrentie 2 punten achter zich te houden. De 
concurrenten gaven elkaar geen duimbreed toe getuige het feit dat maar liefst 5 spelers 
met 19 punten op de tweede plaats eindigden. Een barrage kon van de uitgeputte 
deelnemers (ook wegens de tijd) niet meer verwacht worden. Het SB-systeem moest 
derhalve de volgorde bepalen, waardoor Jules Martens als tweede eindigde en Paul 
Peters als derde. Nieuwkomer Hans Greveraars deed het heel verdienstelijk door als 
zevende te eindigen nog voor Geert-Jan Loomans en Peter Arts. Rini van Oosterwijk was 
best of the rest mede door het feit dat hij 3 punten behaalde tegen de nummers 2 en 3. 
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Derde sneldamdriedaagse E.A.D. 2016 
 
Het derde sneldamdriedaagse kampioenschap van E.A.D. was weer een leuke happening. 
Ruud Arts werd winnaar van de eerste speeldag terwijl Jules Martens op de tweede 
speeldag de sterkste was. De laatste speelavond werd magertjes bezocht 
Aan het eind van de derde speelavond bleek Bert Berkers net 1 puntje meer te hebben 
dan Paul Peters 
 
Paul Peters won geen van de drie avonden, maar werd wel sneldamdriedaagse kampioen 
van EAD omdat hij 3 keer op de tweede plaats eindigde en zo 48 punten bij elkaar 
sprokkelde.  

 
Adrie van Outheusden – Paul Peters 
Speeldag 1  20-11-2015 
 
Wit verliest door een standaardzetje:  
28-23? (18x29) 34x14 (25x34)  
39x19  (16-21) 14x25 (21-27) 
31x22 (17x50). 
 
 
  
 
 
 

 
Jules Martens - Bert Berkers 
Speeldag 2  02-06-2016 
 
Wit speelde hier 44-40? Met een rondslag als gevolg 
(20-24) 29x20 (25x14) 34x25 (14-20)   
25x14 (13-19) 14x12 (17x08) 26x17 (11x35)  
over zes schijven. 
 
        
 
 
 

 
Adrie van Outheusden - Peter Arts 
Speeldag 2  02-06-2016 
 
Met een schijf meer laat wit zwart twee keer een 
slagkeuze maken, eerst 25-20 en daarna 33-28:  
 
Bijvoorbeeld 25-20 (15x24) 33-28 (23x32) 26-21 (17x26) 
34-29 (24x33) 43-38 (33x42) 48x10 (04x15) 
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De eindstand: 
 

  Stand sneldammen Eindstand volgens tabel punten   

  Drie daagse EAD Asten       Totaal 

    Dag 1 Dag 2 Dag 3 aantal 

          punten 

       

1 Paul Peters 16 16 16 48 

2 Bert Berkers 14 14 18 46 

3 Jules Martens 12 18 - 30 

4 Ruud Arts 18 11 - 29 

5 Geert-Jan Loomans 4 10 14 28 

6 Adrie van Outheusden 11 12 - 23 

7 Lei Janssen 7 7 9 23 

8 Rini v. Oosterwijk 9 4 10 23 

9 Walther Boot 5 9 8 22 

10 Piet van Rens 8 - 12 20 

11 Martien Madou 3 3 11 17 

12 Herman Clevis 10 6 - 16 

13 Peter Arts 6 5 - 11 

14 Mieke Jansen - 2 7 9 

15 Ad Boot - 8 - 8 

16 Connie Komen 2 - 6 8 

 

 
Kampioenen sneldamdriedaagse E.A.D. 
2012 Herman Clevis 
2014 Ad Boot 
2016 Paul Peters 
 
 
  
 

Het damspel 
 

Witte en zwarte schijven, 
met z'n allen op een bord. 
Ik zal voor je duimen,  
dat je straks de winnaar wordt. 
 
Mocht je ondanks dat verliezen, 
luister dan maar goed naar mij. 
Als je goed wilt leren dammen, 
hoort daar ook verliezen bij.  
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1e Rapid-Blitz kampioenschap van E.A.D. Asten 2016 
 
Op vrijdag 4 juni 2016 startte E.A.D. met een nieuw intern damevenement, het Rapid-Blitz 
kampioenschap van E.A.D. Het reglement was duidelijk. Men speelde een Rapid partij van 
25 minuten + 5 seconden per zet. Daarna speelde men tegen dezelfde tegenstander een 
Blitz partij van 5 minuten + 5 seconden per zet. Na deze twee partijen werd de stand 
opgemaakt en een nieuw programma voor de volgende ronde samengesteld d.m.v hoog 
tegen hoog geplaatste spelers op de ranglijst. Daarbij werd rekening gehouden dat men 
op de eerste drie speeldagen niet twee keer tegen dezelfde speler zou spelen. Bijzonder 
in het Rapid-Blitz kampioenschap is dat de slechtste dagprestatie niet mee zal tellen in de 
standenlijst. Een keer afwezig zijn zou dan ook geen invloed hoeven te hebben in de strijd 
op het kampioenschap. 
 
Speeldag 1 
Op de eerste van de vier speelavonden werd er direct fanatiek gestreden om elke punt. Zo 
liet André Donkers zijn tegenstander Martien Madou met lege handen staan in de 
Blitzpartij, nadat André ook al een punt had kunnen pakken in de Rapidpartij. Lei Janssen 
wist zijn Blitzpartij tegen Jules Martens verrassend te winnen terwijl de kersverse 
clubkampioen Ad Boot, Hans Berkers verschalkte in de Rapid partij. Adrie van 
Outheusden werd met 7 punten de dagwinnaar.  
 
Om nog eens te kunnen nagenieten, “vooral door de winnaars” zijn hier enkele fragmenten 
uit de eerste speeldag.  
 

André Donkers – Martien Madou (Rapid 25 min. partij) 
 
Wit had eenvoudig remise kunnen maken door 16-11! 
Ook de zet 36-47 is remise omdat wit dreigt met 34-29 en 
omdat (06-01) niets oplevert voor zwart wegens 25-20 
(15x45) 47-15! 
 
(Het partijverloop is onderstreept). 
 
 
 

 
In de partij volgde 36-04? Nu liet zwart de winst liggen (15-47) 04x15 (06x33) 15x38 
(47x45). In de partij volgde echter (14-19), waarna de zet 25-20 weer remise zou 
betekenen. Wit vervolgde de partij anders 04-36 (15-47). Alhoewel 16-11 nog altijd remise 
oplevert speelde wit de fatale zet 36-09?? 
 

Ad Boot – Hans Berkers (Rapid 25 min. partij) 
 
Partijverloop: 
27-22 (18x27)? 31x22 (17x28) 33x22 (24x33) 38x18 
(12x23) 22-17 (11x22) 34-30 (25x34) 40x27 w+1! 
 
Met de juiste slagkeuze van zwart zou hij voordeel krijgen in 
plaats van wit: 27-22 (27x28)  
A: 31x22 z+! 
B: 32x21 (16x27) 31x22 (23x32) 37x28 z+! 
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Patrick Adriaans liet later op de avond een leuke variant 
zien met een kleine aanpassing op de stand tussen Ad Boot 
tegen Hans Berkers. Verplaats de schijf van veld 25 naar 
veld 21. We krijgen dan de stand uit de partij Feroz 
Amirkhan – Roel Boomstra uit het WK voor Junioren 2010. 
 
27-22 (17x28) 33x22 (24x33) 39x28 (18x27) 31x22 (12-18) 
26x17 (18x27) 32x21 (11x33) 38x18 (13x22) 43-39 (16x27). 
Nu lijkt zwart de schijf op veld 27 te verliezen omdat wit hier 
vier keer achter kan lopen terwijl zwart slechts drie keer kan 
verdedigen. 

Direkt 37-32 spelen is verhinderd wegens (20-24)!! dus speelt wit eerst 34-30 (06-11) 37-
32 (11-16) 32x21 (16x27). Verhinderd is nu 42-37? Vandaar 41-37 (07-11) 37-32 (11-16) 
32x21 (16x27) en opnieuw is 42-37 verhinderd wegens (27-31) 36x18 (09-13) 18x09 (20-
25) 09x20 (25x34) 40x29 (15x31) !! 
  
 
Speeldag 2 
Op de tweede speeldag was Walther Boot de zegevierende man. Hij wist alle vier zijn 
partijen in winst om te zetten. Ook Piet van Rens wist zijn positie sterk te verbeteren met 
maar liefst 3 overwinningen.  
 

Herman Clevis - Martien Madou (Rapidpartij) 
 
Aanvankelijk lijkt hier niet veel aan de hand. Zwart moet nu 
(15-20) spelen. Echter volgde zwart met  
(14-20)? 28-32 (24-30) 32x43 (30x28) 32x23  
(25-30) 35x24 (20x18) 08-02 (11-17).  
Wit mist hier twee winstvarianten.  
A: 38-32! (17-22) 02-18 !! of 
B: 27-21 (16x27) 02-16 !! 
 

In de partij volgde wit met 37-32? en ging het daarna alleen 
maar bergafwaarts.  

 
 

Adrie van Outheusden – Hans Berkers (Rapidpartij) 
 
Een partij met veel combinatiemogelijkheden. 
 
Zowel (17-22) als (21-27) zijn verhinderd. 
A: (17-22) 24-19 (14x23) 15-10 (04x15)  
     25-20 (15x24) 30x06 !! 
B: (21-27) 24-19 (14x23) 15-10 (04x15)  
     25-20 (15x24) 30x08 (12x03)  
     38-32 (27x38) 42x04 !! 
 
Het partijverloop is onderstreept. 

 
Partij: (18-22) 44-40 (21-27) 37-31   
De verrassende damzet levert niets op voor zwart: (04-10) 15x04 (14-20) 25x03 (11-16) 
04x18 (12x23) 03x32 en (28x46), want op (28x48) volgt de damafname 39-34 (36x27) 24-
19 (23x14) 30-25 (48x30) 35x24.  
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Partij: (28-32)  
Mogelijk is 39-33 (32x43) 42-38 (43x32) 24-19 (14x23) 15-10 (04x15) 33-28 (22x33) 
31x22 (17x28) 25-20 (15x24) 30x16 z+2. 
 
Partij: 40-34 (32x43) 39x48 (14-19)  
48-43 is verhinderd wegens (22-28) 31x33 (13-19) 24x22 (17x46). 
 
Partij: 25-20 (19-23) 30-25 (12-18)  
Wederom is 48-43 verhinderd wegens de damzet naar veld 46. 
 
Partij: 34-30 (07-12) 
Een overmacht van schijven komt in werking met een doorbraak als resultaat  

24-19 (23x14) 15-10 (04x24) 30-10 (09-14)  
10x08 (12x03) 25-20 (03-08) 35-30 (18-23) 
41-37 (23-28) 30-25 (28-32) 37x28 (22x33) 
31x22 (17x28) 48-43 (28-32) 20-14 (09x20)  
25x14 (32-38) 43x32 (33-39) 14-09 (39-43) 
09-04 (43-49) 32-28 (49-40) 42-38 (40-12)  
stand zie diagram. 
 
Wit miste zoals Lei na de partij aangaf de winst  
via 28-23 (12x42) 47x38 (36-41) 04-10 !! 
 

 
 
 
Speeldag 3 
De grote winnaar van de 3e speelavond was deze keer Piet van Rens. Desondanks wist 
Guido Donkers toch verrassend een puntje af te snoepen van de dagkampioen. Lei 
Janssen behaalde deze avond zijn beste prestatie tot nu toe in het Rapid-Blitz toernooi en 
eindigde net achter Piet van Rens. Jules Martens wist zich te herstellen ten opzichte van 
de voorgaande weken en mengde zich ook in de top van het dagklassement.  

 
Herman Clevis – Hans Greveraars  
(25 min partij) 
 
Wit miste de winst 24-20 (15x24) 36-31 (27x36) 
46-41 (36x47) 25-03 (47x33) 03x39 verplicht is (24-29) 39-
48 (29-33) 48-43 !! 
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Hilarische 
 
Zoals het reglement voorschrijft telt de slechtste speeldag van 
iedereen niet mee in de uiteindelijke eindstand. Als we deze nu 
al toepassen krijgen we een hilarische verschuiving in de 
standenlijst. Daarbij weten we ook dat na de laatste speelronde 
de stand opnieuw door elkaar geschud zal worden. Maar voor 
alsnog is Piet van Rens de vlaggendrager van het Rapid-Blitz 
kampioenschap. 
 
 
 

 
 
 

Virtuele tussenstand  
 

Rapid-Blitz cup 
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1   Piet van Rens 1 6 7   14 -1 13 2e 

2   Adrie van Outheusden 7 6 5   18 -5 13 Hfd 

3   Ad Boot 6 6 .    12 0 12 Hfd 

4   Herman Clevis 5 6 4   15 -4 11 1e 

5   Jules Martens 5 2 6   13 -2 11 Hfd 

6   Hans Greveraars 6 4 4   14 -4 10 1e 

7   Hans Berkers 5 5 4   14 -4 10 Hfd 

8   Lei Janssen 4 3 6   13 -3 10 1e 

9   Geertjan Loomans 6 .  4   10 0 10 1e 

10   Martien Madou 5 2 4   11 -2 9 2e 

11   Walther Boot 1 8 1   10 -1 9 2e 

12   Rini van Oosterwijk 4 0 2   6 0 6 2e 

13   Paul van den Bercken 4 .  .    4 0 4 2e 

14   Patrick Adriaans 3 .  .    3 0 3 Hfd 

15   André Donkers 2 .  .    2 0 2 2e 

16   Guido Donkers .  .  1   1 0 1 2e 

17   Mieke Jansen 0 0 .    0 0 0 2e 
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Speeldag 4 
Spanning en strijd was er volop op de laatste speelavond. Vooral in de eerste en tweede klasse. 
Martien Madou, Walther Boot en Adrie van Outheusden moesten de dagzege delen. Nadat alle 
punten verdeeld waren kon de eindstand opgemaakt worden. Het eindresultaat was  dat Adrie van 
Outheusden kampioen werd met ruime voorsprong op Jules Martens die als tweede eindigde. Om 
de derde plaats vast te stellen was het reglement belangrijk, want maar liefst 5 spelers eindigden 
gelijk. Onderlinge resultaten konden niet berekend worden omdat deze vijf spelers niet allemaal 
tegen elkaar hadden gespeeld, dus ging regel 3 van kracht, wat inhield dat de punten uit de niet 
meegetelde speelronde beslissing moest brengen. Hans Greveraars werd daarmee de uitendelijke 
nummer 3 van het eerste Rapid-Blitz damtoernooi van EAD. 

 
We kunnen terug kijken op een geslaagd Rapid-Blitz toernooi. De opkomst was uitstekend, het 
plezier was aanwezig, er werd strijd geleverd en fragmenten konden met elkaar gedeeld worden. 
En ook in de laatste rondes waren er weer fragmenten om naar terug te kijken. 
 
 

Hans Greveraars – Geert-Jan Loomans (25 min partij) 
 
Wit miste een damzet 33-29 (24x42) 25-20 (14x25)  
43-38 (42x33) 28x39 (17x28) 32x05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hans Greveraars – Piet van Rens (25 min partij) 
 
Zwart miste een reddingsplan:  
(35-40) ……. 
 
A: 45x34 (18-22) 12x01 (22-27) 01x29 (33x24). 
B: 12x01 (40x49) 01-06 (33x44) 06x50 (28-43)  
C: 44x35 (33x44) 12x01       
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 Meestal gaat het er  
 rustiger aan toe 
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Eindstand  
 

Rapid-Blitz cup 
 

EAD 2016 
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1 Adrie van Outheusden 16 9 6 1   7 6 5 6   24 -5 19 309 Hfd 

2 Jules Martens 16 6 6 4   5 2 6 5   18 -2 16 208 Hfd 

3 Hans Greveraars 16 7 5 4   6 4 4 5   19 -4 15 265 1e 

4 Martien Madou 16 7 3 6   5 2 4 6   17 -2 15 206 2e 

5 Walther Boot 16 6 4 6   1 8 1 6   16 -1 15 120 2e 

6 Herman Clevis 12 7 1 4   5 6 4 .   15 0 15 229 1e 

7 Geert-Jan Loomans 12 5 5 2   6 .  4 5   15 0 15 217 1e 

8 Lei Janssen 16 7 3 6   4 3 6 4   17 -3 14 170 1e 

9 Piet van Rens 16 6 3 7   1 6 7 1   15 -1 14 125 2e 

10 Ad Boot 12 5 4 3   6 6 .  2   14 0 14 168 Hfd 

11 Hans Berkers 12 6 2 4   5 5 4 .    14 0 14 158 Hfd 

12 Rini van Oosterwijk 16 4 2 10   4 0 2 4   10 0 10 101 2e 

13 André Donkers 8 2 0 6   2 .  .  2   4 0 4 34 2e 

14 Paul van den Bercken 4 2 0 2   4 .  .   .   4 0 4 8 2e 

15 Patrick Adriaans 4 0 3 1   3 .  .   .   3 0 3 44 Hfd 

16 Mieke Jansen 12 1 0 11   0 0 .  2   2 0 2 8 2e 

17 Guido Donkers 4 0 1 3   .  .  1 .    1 0 1 14 2e 

 
 
Ere plaatsen per klasse 
 
Hoofdklasse 1. Adrie van Outheusden 
  2. Jules Martens 
  3. Ad Boot     (op basis van regel 1, onderlinge Rapidpartij) 
 
1e Klasse 1. Hans Greveraars  Regel 1: 
  2. Herman Clevis  Rapid-partij 
  3. Geert-Jan Loomans   
 
2e Klasse 1. Martien Madou  (op basis van regel 3) 
  2. Walther Boot 
  3. Piet van Rens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Greveraars   2 1 

Herman Clevis 0   2 

Geert-Jan Loomans 1 0   
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Simultaan clubkampioen 
 
Nadat voorzitter Piet van Rens de jaarvergadering van 10 juni 2016 officieel gesloten had, 

namen 10 tot de tanden gewapende EAD’ers achter de borden plaats 
om het clubkampioen Jules Martens  zo lastig mogelijk te maken. En 
het werd een waar slachtveld. Geen enkele partij eindigde in remise, 
het was erop of eronder. Aan  het eind van de avond, toen de 
kruitdampen waren opgetrokken, werd de balans opgemaakt: 4 keer 
werd er gewonnen  en 6 keer moest Jules in het stof bijten. Een score 
van 40%. Ter vergelijking: de vorige simultaan speelde Jules op 12 
februari 2009. Toen tegen 12 tegenstanders. Ook geen enkele remise, 
maar hij won er 7 en verloor er 5. Een score van 58%. 
 

 
Clubkampioen 2015 Tegenstander Uitslag 2010 Uitslag 2016 

Jules Martens Paul v.d. Bercken 2 – 0  

Jules Martens Jo Peeters 2 – 0 2 – 0 

Jules Martens Walter Boot 0 – 2 2 – 0 

Jules Martens Piet van Rens 2 – 0 2 – 0 

Jules Martens Jan v.d. Mortel 0 – 2  

Jules Martens Susan Adriaans 2 – 0  

Jules Martens Bert Berkers 0 – 2 0 – 2 

Jules Martens Adrie van Outheusden 0 – 2 0 – 2 

Jules Martens Paul Peters 0 – 2 0 – 2 

Jules Martens Rini van Oosterwijk 2 – 0  

Jules Martens Lei Janssen 2 – 0 0 – 2 

Jules Martens Martien Madou 2 – 0 2 – 0 

Jules Martens Hans Berkers  0 – 2 

Jules Martens Ruud Arts  0 – 2 

                              Totaal          14 – 10   58%            8 – 12   40% 

 
 

Jules Martens – Walther Boot 
 
Zwart kan combineren maar zal concluderen dat dit in 
wits voordeel is: (16-21) 27x16 (18x27) 32x21 (23x32) 
38x27 (12-18) 21x12 (13-18) 12x23 (19x37) 30x10 
(15x04).  
 
In de partij speelde zwart (24-29) 33x24 (20x29) en nu 
combineerde wit fraai naar winst 30-24 (19x37) 28x17 
(37x28) 22x04 !! 
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Schooldammen  
 
Op zondag 21 februari 2016 zijn op de St Lambertusschool in Asten de Brabantse 
schooldamkampioenschappen voor bassisscholen gepeeld. 
De Pupillen (bovenbouw) speelden met vier teams waaronder de Lambertusschool een 
dubbele competitie. Het was spannend tot de laatste minuut en de Lambertusschool miste 
nipt de beker. Wel mag het team meedingen in de halve finale van het Nederlands 
kampioenschap dat op 9 april zal worden gehouden op enkele plaatsen in Nederland. 

Onder de spelers waren twee spelers van EAD: 
Kim Crooijmans en Maud Rademaker. Maar ook 
Stef van Bussel en Karst Isbouts speelden zich 
zonder clubervaring in de kijker van de 
organisatie. EAD hoopt beide heren nog vaak te 
zien op een clubavond al is het maar ter 
voorbereiding van het NK. Het welpenteam van 
de middenbouw van de Lambertusschool plaatste 
zich met een derde plaats ook voor de HF van het  
Nederlands kampioenschap.        
 

     Het Achterberg-pupillenteam, Dongen 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



60 

Montessorischool uit Wageningen grote winnaar in halve finale NK ! 
 

De halve finale schooldammen kampioenschap van Nederland voor pupillen werd op 9 
april 2016 in de Klepel gespeeld. Deze halve finale voor pupillen werd een leuk feestje ook 
al ontbraken er drie van de opgegeven scholen. Met name de Lambertusschool uit Asten 
liet verstek gaan. Andere scholen kwamen van ver weg. Alle deelnemende scholen waren 
op tijd en onze arbiter bijna. Gelukkig ving Jules Martens die taak goed op. Peter Arts 
maakte foto’s Jules Martens, Martien Madou , Geert-Jan Loomans en Piet van Rens 
waren druk in de weer om alles in goede banen te leiden. André Donkers probeerde de 
jeugd uit het buitengebied op te voeden met een matig succes overigens. En zo had de 
organisatie zijn zaken goed op orde. Het weer werkte ook al goed mee. Kortom een 
damfeestje in Asten, dat met grote overmacht gewonnen werd door de Montessorischool 
uit Wageningen. Deze school won alle 8 wedstrijden, waarvan 7 met 8-0 en eentje met 7-1 
en plaatste zich zo voor de finale op 30 mei in Alphen a.d. Rijn. Dat deden ook de 
nummers 2 en 3 School met de Bijbel uit Noordeloos en De Wegwijzer uit Hoogblokland. 
 
Deelnemende scholen waren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kampioen  
  Montessorisschool  
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      2e plaats School met de Bijbel                 3e plaats De Wegwijzer  
 
 

Actie achter de damborden 
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Zomer avond dammen in de Klepel 
 

 
De officiële clubavonden zaten er op. Het weerhield de dammers niet om nog enkele 
zomeravonden door te brengen in het vertrouwde clublokaal van de Klepel. 
De kermis was inmiddels geopend in het centrum van Asten, terwijl ook de damcarrousel 
van start ging. We laten de revue passeren. 
 
Eindstand sneldammen 8-7-2016 (op basis van punten en SB) 
 
01. Jules Martens   11 8 2 1 18 
02. Hans Berkers   11 7 3 1 17 
03. Ad Boot    11 7 3 1 17 
04. Adrie van Outheusden  11  7 2 2 16 
05. Martien Madou   11 4 4 3 12 
06. Lei Janssen   11 3 5 3 11 
07. Hans Greveraars  11 5 0 6 10 
08. Walther Boot   11 4 2 5 10 
09. Rini van Oosterwijk  11 3 3 5   9 
10. Piet van Rens   11 4 0 7   8 
11. Mieke Janssen   11 1 0       10   2  
12. Geert-Jan Loomans  11 1 0       10   2     (5 reglementair) 
 
 

Het eerste fragment is ingezonden door Jules Martens 
Op de ‘vrije damavond’ van 8 juli, in de sneldampartij 
 (3 min en 5 s/zet) Jules Martens - Rini van Oosterwijk 
speelde Rini 07- 11 ?? 
Nu volgt een Coupe Royal (ook wel koningsslag) uit het 
boekje: 27-22 (18x27) 32x21(23x34) 40x16 over zes 
schijven. 
 
 
 
 
 

 
 

Rini van Oosterwijk - Adrie van Outheusden, 8 juli 2016 
 
Met tal van combinaties probeert wit zicht te redden. 
 
Verhinderd is (22-28) wegens 25-20 (24x15) 30-24 (19x39) 
40-34 (29x40) 35x02. 
 
Ook (11-17) lijkt minder goed wegens 38-32 (17x26) 32-28 
(23x41) 34x03. 
 
Na (08-13) 37-31 (11-17) volgt 31-27 (22x31) 38-32 (17x26) 
32-28 (23x32) 34x03. 
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Na (09-13) 37-31 (11-17) volgt 25-20 (17x37) 20-14 (19x10) 30x17 (12x21) 34x01. 
 
In de partij volgde (09-14) 37-31 en zwart denkt i.p.v. elke andere goede zet dat hij nu wint 
door (11-17) 31-26 (14-20) 25x14 (19x10) 30x28 (22x42), maar helaas voor zwart komt hij 
van een koude kermis terug. Wit antwoordde na (11-17) met 25-20 (17x37) 20x09 (37-41) 
09-03 (41-46) 03-14 (19x10) 30x17 (12x21) 34x03 !! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De vakantie naderde en dat was zichtbaar op de voorlaatste clubavond. Met acht 
deelnemers startte men een sneldamcompetitie. De speeltijd kon wat ruimer ingesteld 
worden t.o.v. vorige week. De avond verliep weer onder begeleiding van arbiter Lei 
Janssen en  aan het einde van de avond kon hij de eindstand weer tonen. Het was 
spannend geweest. In de voorlaatste ronde zag koploper Hans Berkers zijn voordelige 
stand tegen medekoploper Adrie van Outheusden toch in remise eindigen. In de laatste 
ronde won Adrie van Outheusden van Martien Madou terwijl Hans Berkers de nummer 
drie Jules Martens wist te verslaan. Daardoor eindigde Hans Berkers met een iets hoger 
aantal SB punten. 
 
Eindstand sneldammen 15-07-2016 (op basis van punten en SB) 
 
01. Hans Berkers   7 5 2 0 12  
02. Adrie van Outheusden  7 5 2 0 12 
03. Jules Martens   7  3 3 1   9 
04. Walther Boot   7 2 3 2   7 
05. Hans Greveraars  7 2 2 3   6 
06. Rini van Oosterwijk  7 2 1 4   5 
07. Lei Janssen   7 1 1 5   3 
08. Martien Madou   7 0 2 5   2 
 
De toepers waren de kaarten al aan het schudden en andere namen een plaatsje achter 
de bar. Alleen Walther Boot en Hans Greveraars moeten hun sneldampartij nog afmaken. 
De klok was inmiddels stilgezet. De dammen verplaatsten zich van links naar recht, want 
beiden zochten tegen beter weten in naar de winst of wachtten op dat ene foutje. Dat 

foutje kwam wel, maar de winst werd dan weer niet gevonden. 
Uiteindelijk vonden ze het wel welletjes, deelden de punten en 
zochten eveneens de bar op voor het laatste drankje. 
 
Walter Boot – Hans Greveraars,  
15-07-2016 (5 min en 5 sec p/zet) 
 
Nadat de dammen alle velden al wel een keer bezet hadden 
besloot zwart zijn dam op de middellijn te plaatsen. Wit miste 
de winst via 24-19 (32x14) 29-24 (20x40) 35x44 (25x34) 
03x48. 
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Ook op de laatste clubavond vlogen de schijven met een rap tempo over het dambord. 
Bert Berkers was deze avond niet te stoppen, won acht partijen en zag alleen Piet van 
Rens een verdiend puntje afsnoepen. Mieke won van Walther Boor en speelde remise 
tegen Martien Madou. Rini van Oosterwijk vierde zijn feestje na de overwinning  op Adrie 
van Outheusden en Jules Martens combineerde er weer fraai op los vanuit de Korte 
vleugelopsluiting.  
 
Eindstand sneldammen 22-07-2016 (op basis van punten en SB) 
 
01. Bert Berkers   9 8 1 0 17 
02. Adrie van Outheusden  9 5 2 2 12 
03. Jules Martens   9 5 2 2 12 
04. Geert-Jan Loomans  9 4 3 2 11 
05. Lei Janssen   9 3 3 3   9 
06. Rini van Oosterwijk  9 3 2 4   8 
07. Walther Boot   9 2 2 5   6 
08. Piet van Rens   9 2 2 5   6 
09. Martien Madou   9  1 4 4   6 
10. Mieke Janssen   9 1 1 7   3 
 
 

 Martien Madou - Jules Martens  (5min + 5s/zet)  
 
Wit speelde vanuit vanuit de diagramstand 42-38 ?, waarna 
toch weer de KVO werd gebruikt voor een verrassende 
combinatie: 
(04-10) 15x04 (18-22) 04x27 (21x43)! 48x39 (28-32) 37x28 
(17-21) 26x17 (11x24). 
 
Als wit vanuit het diagram 34-29? had gespeeld was  
het ook raak geweest: (28-32) 37x28 (04-10) 15x04 
(18-22) 04x27 (21x45).  
 

 
 

 
Adrie van Outheusden – Walther Boot (5min + 5s/zet) 
 
Wit speelde 39-33?! als lokzet. Wit speculeerde op  
(16-21) 27x16 (17-22) 28x17 (12x21) 16x27  
(23-29) 34x01 (25x34) 40x29 (13-18) 01x23 
(19x50) 41-36 en de damafname met schijfwinst voor wit is 
aanstaande.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



65 

1 April grap E.A.D  
 
Piet valt in de prijzen 

 
Wat waarschijnlijk niemand verwachtte en Piet zelf wel het allerminst gebeurde toch. Hij 
viel met zijn compositie in de prijzen getuige het mailtje dat ik kreeg van Henk v.d. Heijden, 
lid van de jury. 

Hierbij wil ik graag namens de Jury van de KvD,  

bestaande uit Pieter Kuiper, Tom Kieboom en Henk van der Heijden,  

Piet van Rens lid van damclub EAD feliciteren met zijn derde prijs in de categorie A van de  

compositiewedstrijd 2016 van de Kring voor Damproblematiek (KvD)  
 
Uit alle inzendingen hebben we in totaal  6 winnaars, overal uit Europa, voor de 6 prijzen 
geselecteerd. Alle winnaars werden via de post vanaf halfweg maart in kennis gesteld en 
de winnende composities worden tot 31  december 2016 op onze website getoond. 
De wedstrijd vond plaats vanaf oktober 2015 en we hebben 48 composities uit 6 landen 
ontvangen. Wij ontvingen een verscheidenheid aan composities:  creatieve, leuke, 
vreemde en grappige en een heleboel die de enorme passie voor Damproblematiek en het 
dammen in het algemeen weergeven. 
We vonden het enorm leuk alle composities te bekijken en bedanken alle inzenders. 

Henk van der Heijden 
 

Hierbij de bewuste compositie van Piet van Rens goed voor de derde prijs in cat. a 
 

Oplossing:  
1. 38-32 27x49  2. 45-40 24x33   
3. 35x04 49x35  4. 31-27 22x31   
5. 04x44 35x49  6. 36x27 49x21  
7. 26x17 
 

Het stuk dat nu volgt staat niet in het EAD Nieuws 546 dat 
Piet van Rens ontvangt. Piet wordt voor zaterdag a.s. 
uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen. Deze wordt 
uitgereikt in Nijmegen door voorzitter van de jury Pieter 
Kuiper. Piet zal dan nevenstaand diploma ontvangen plus 
een geldprijs van 75 euro. 

 
 
Nu lijkt het mij een leuk idee om in het EAD Nieuws van 3 april een felicitatiebladzijde op 
te nemen. (zie hieronder) 
 
 
 

 
 
 
                                                     Hier komen uw felicitaties te staan: ……………………….. 
De felicitaties stroomden binnen en werden geplaatst in het daaropvolgende E.A.D. 
Nieuws 
 

Piet zet EAD weer eens op de kaart met dit succes. 
 
Van harte gefeliciteerd Piet ! 
 
Herman Clevis 
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Je bent echt een mens met vele gezichten zo blijkt. Een ware Octopus.  

Als voorzitter , als dammer en naar nu is gebleken ook als compositiemaker. In de prijzen 

gevallen bij dit evenement wil wel wat zeggen, dat is niet zo maar iets. Dit is echt niet voor een 

ieder weggelegd, en toch kaap je met jou compositie een mooie prijs weg.  

Namens mijzelf en namens Damclub DOG uit Uden, feliciteer ik je van harte met deze mooie en 

naar ik aanneem toch onverwachte prijs. Maar hij komt je toe. Dik en dubbel verdiend.  

Proficiat en veel plezier bij de prijsuitreiking morgen. 

Arno Bloks (DOG Uden) 

 
Ook wij, Rien en Truus van Oosterwijk, 
willen Piet van Harte Feliciteren .  
 
Groeten  
Rien en Truus van Oosterwijk 

 
 
 
 
 
 

"Pas een tijdje voorzitter en nu al volop 

in de problemen!" 

"Ga zo door, Piet, van harte proficiat!!" 

Ad Boot 
 
Nooit geweten dat jij zo van problemen houdt, dat je ze zelf maakt. 

En een ander kan ze natuurlijk oplossen. Mooi is dat!! 

Piet, van harte gefeliciteerd. Een prachtig resultaat!! 

Gr. Jules Martens 

 
 

 
 

Proficiat Piet met je welverdiende prijs. 

Wat een verrassende wendingen, het is 
knipperen met de ogen! 

Jan Bergmans (Heijmans Excelsior) 

Extra E.A.D. Nieuws 
 

verzorgd door 
Herman Clevis 
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Beste clubgenoten en overige lezers van EAD-Nieuws, 
 
Het idee ontstond op de achterbank van een auto die zich ‘s avonds laat door de 
obscure duisternis naar huis haastte. In de auto zaten 4 teleurgestelde dammers, die 
zojuist in St. Oedenrode een lesje effectief dammen hadden gehad.  
Wat kunnen we doen om de zaak weer eens wat op te beuren ? De twee voorin 
(Martien Madou en Rini van Oosterwijk) hadden geen idee van wat de twee achterin 
(Piet van Rens en Herman Clevis) aan het bekokstoven waren. 
 
Het is bijna april zei voorzitter Piet. Misschien moeten we nog maar eens een aprilgrap 
uitproberen, zei ik. Maar dan moet het professioneler dan vorige keer enkele jaren 
geleden toen een sterke dammer zogenaamd naar het zuiden des lands verhuisde en 
bij EAD zou komen spelen. Slechts weinigen hadden vertrouwen in dat bericht, want 
het aprilsausje lag er te dik bovenop. Ik kwam met de suggestie om Piet een prijs te 
laten winnen in een compositiewedstrijd van de Kring voor Damproblematiek. Welnu 
het idee was geboren. Henk van der Heijden werd ingewijd en zorgde voor een 
getuigschrift en het winnende probleem. Eerst een stukje in de nieuwsbrief van EAD 
over Piet’s nieuwe hobby en vervolgens het winnen van de derde prijs. Drie felicitaties 
stroomden spontaan binnen. De rest kwam na een herinnering op nota bene 1 april. 
Nu bestaat de Kring voor Damproblematiek inderdaad 75 jaar en wordt er ook echt 
een compositiewedstrijd gehouden met o.a. een klasse A voor starters, maar…. 
De wantrouwigen onder u hadden even online kunnen gaan en bij de K.v.D. het 
volgende tijdschema kunnen ontdekken: 
 

- Aankondiging van de wedstrijd medio oktober 2015.  

- De uiterste inzendtermijn eindigt 30 april 2016.  

- Publicatie van de ingezonden composities met oplossingen medio mei 2016.   

- Mogelijkheid om tot en met 31 juli 2016 inhoudelijk te reageren  

  (voor wat betreft bij-oplossingen, voorgangers, et cetera).  

- Publicatie van de ingezonden bevindingen medio augustus 2016.  

- Publicatie van de (voorlopige) resultaten medio oktober 2016. 

 
Piet heeft wel eens problemen. Wie niet ? Maar hij maakt ze niet, althans niet op het 
dambord ! Gezien het grote aantal reacties/felicitaties denk ik dat we van een 
geslaagde aprilgrap mogen spreken. We hopen dat iedereen het sportief opneemt en 
het ons (Piet van Rens, Henk van der Heijden en Herman Clevis) niet kwalijk neemt. 
 
 
 
 
         Wellicht tot volgend jaar !! 
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Woord van dank van Herman Clevis 
 
In het laatste EAD Nieuws van het seizoen is het gebruikelijk iedereen te bedanken voor 
zijn bijdrage(n). Daar gaat ie en ik hoop dat ik niemand vergeet. Ad Boot voor het trouw 
iedere week toezenden van de uitslagen en stand van de onderlinge competitie. Adrie van 
Outheusden voor zijn analyses en voor uitslagen en standen van het Rapidtoernooi. Jules 
Martens voor zijn analyses. Nico Grubben en Lei Janssen voor het damnieuws van HSDV 
en Nico Grubben voor zijn probleemrubriek. Henk van der Heijden voor zijn 
probleemrubriek en Geert Hendricks voor uitslagen, standen etc. die te maken hebben 
met de PNDB. Lei voor de eindspelwedstrijd en Hans Berkers voor de partijen en de 
verslagen van EAD 1. Aart Daanen voor zijn bijdrage m.b.t. het correspondentiedammen. 

En verder iedereen die ik hier nu niet met 
name genoemd heb dan wel vergeten ben. 
Hartelijk dank allemaal, want zonder jullie zou 
er niet wekelijks een goed gevuld EAD Nieuws 
in uw mailbox belanden. Ik hoop ook volgend 
seizoen weer en beroep te mogen doen op 
jullie allemaal. 

 
  
 
Woord van dank aan Herman Clevis 
 
Woorden kunnen er niet genoeg zijn voor een bedankje aan Herman Clevis. Op de 
ledenvergadering van E.A.D. werd nogmaals alle waardering uitgesproken. Met een 
groeiend lezersaantal van het E.A.D. Nieuws mag Herman Clevis trots op zijn vele werk. 
Het feit dat iedereen op zondagochtend  gekluisterd aan de computer nieuwsgierig wacht 
op het E.A.D. nieuws is dan ook veelzeggend.  
 

 
 

Wekelijks E.A.D. Nieuws 
 

verzorgd door 
Herman Clevis 
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Lei Janssen hield E.A.D. op de hoogte van 
de gang van zaken binnen H.S.D.V. Alle 

uitslagen van de interne en 
externe competitie konden 
door de EAD-ers gevolgd 
worden.  
Traditioneel publiceerde Lei 
Janssen in het begin van het seizoen de oplossingen van de 
eindspelwedstrijd van HSDV terwijl aan het einde van het seizoen de 
nieuwe opgavenn volgden. 

 
 

 Eindspelwedstrijd 2015.  Opgave 12.  
 Deze laatste opgave is lang maar erg mooi en   
 niet erg moeilijk. 
 Er komen meerdere dammen op het bord. 
 Uiteindelijk trek wit hier aan het langste eind. 
 Geef de gang van zaken met 15 zetten van wit. 
 
 Oplossing:  
 34-29 (23x34) 39x30 (24x35) 28-23 (19x50)  
 38-33 (50x28)  32x05 (35-40) 45x34 (25-30)  
 34x25 (15-20) 25x14 (04-09) 14x03 (22-28)  
 05x32 (21-26) 03x21 (16x49) 42-38 (49x46) 
 36-31 (26x37) 47-41 (37-42) 48x37 

 

 
Eindspelwedstrijd 2016  Opgave 12: 
Bij deze opgave moet erg lang worden  
doorgespeeld. 
Wit speelt en wint in 13 zetten 
Alle mogelijkheden goed nagaan, dan is dit  
wel te maken. 
 

De oplossing volgt in het eerste EAD nieuws van het 
nieuwe seizoen. 
 
 
 

 

 

De dambordvlieg is een van de grotere vliegen 
die we kennen in Nederland. Ze worden zo'n 1 
tot 1,5 cm lang. De dambordvlieg is een grijs 
ogende vlieg. Het borststuk is zwart met grijze 
strepen. Het achterlijf is zwartgrijs geblokt en 
doet wel wat denken aan een dambord. De 
rode ogen zijn het enige wat de vlieg kleur 
geeft. 
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Probleemrubriek  (door Nico Grubben) 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossingen  
Linker diagram:    17-11 (16x07) 47-41 (37x46) 29-23 (18x20) 30-24 (46x30) 35x11. 
Rechter diagram: 14-09 (04x13) 47-42 (37x48) 34-29 (48x25) 29x09 (25x03)  
         21-17 (03x21) 26x17 (05-10) 24-20 en dubbele oppositie. 
 
 

 
Henk’s problematiek  (door Henk van der Heijden) 

                

Laatst had ik het er over met Jo Peeters, 
waarbij ik hem vroeg of hij ooit een 
probleem had gemaakt. Maar dat wist hij 
dus niet meer. 

Toch heb ik er een gevonden, het enige van de hand van ene 
Jo Peeters in TurboDambase, gepubliceerd in de Problemist 
van 1949.  

Wit speelt en wint.  Dubbele oppositie !  
                             1 

 
Voor alle diagrammen geldt: Wit speelt en wint 
(Oplossingen staan op pagina 74) 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                   2                3            4 
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Correspondentiedammen  (door Aard Daanen) 

 
Van de topspelers was er nog 1 waar ik nog geen partij tegen had 
gespeeld. Dat was Hans Vermin, een bekende naam ook uit het 
“gewone” dammen, want hij heeft enkele keren meegedaan aan het 
NK. In de jaren 80 is hij verhuisd naar Zwitserland.  
 

Op E-dama.net heeft hij inmiddels 340 partijen gespeeld en hij is nog steeds ongeslagen! 
 
Even een toelichting: je hebt de mogelijkheid om iemand uit te dagen voor een losse partij 
of om jezelf uit te laten dagen. Hans Vermin heeft deze mogelijkheid echter uitgeschakeld. 
Toen ik zag dat hij zich had aangemeld voor een zogenaamd “Mini-toernooi”, zag ik mijn 
kans schoon en meldde me ook aan. Zo'n groep bestaat uit 5 spelers en je speelt tegen 
iedereen 1 partij. 
 
Tja, als ik gewonnen zou hebben, dan zou dat waarschijnlijk Breaking News zijn geweest 
op CNN, Teletekst., Extra Journaal, etc. 
Dat heeft u allemaal niet gezien, dus u raadt het al, ik heb niet gewonnen. Nou, als het 
maar een leuke partij zou worden. En remise zou een mooi resultaat zijn geweest. 
 
Met vaste hand leidde Hans mij echter naar een nederlaag. We komen erin na mijn 28e 
zet met wit. De computer zegt dat ik goed sta. Daar moet ik bij zeggen dat ik niet echt het 
geduld heb om hem een paar uur of nog langer te laten rekenen. Wel speel ik een aantal 
varianten door en ik was optimistisch over een remise. 
Maar ja, je kunt natuurlijk niet alles doorrekenen. Waarschijnlijk sta ik al heel moeilijk. 
 

Aard Daanen - Hans Vermin 
                                           
Het vervolg was: 
28. ……. (07-11) 29.38-32 (13-19) 30.32x23 (19x28) 
31.43-38 (11-17) 32.38-32 (08-13) 33.32x23 (13-19)  
34.47-42 (19x28) 35.42-38 (21-27) 36.48-43 (27-32) 
37.38x27 (22x42) 38.33x11(12-17) !! 39.11x13 (09x18)  
 
Briljant uitgerekend door Hans! De hoofdvariant gaat 
verder met 43-38, maar in de dan ontstane 6x6 heb ik 
geen redding meer kunnen vinden. Daarom gaf ik de partij 
hier op. 
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Buiten de Astense landsgrenzen 
 
 
NK rapid 2015 
 
Op 12 september vond in Austerlitz (provincie Utrecht) het Nederlands Kampioenschap 
rapid plaats. Hieraan werd deelgenomen door 1 EAD’er: Lei Janssen. Lei won 1 wedstrijd, 
speelde er 4 remise en verloor er 3. Score derhalve:    6 punten uit 8 wedstrijden. Lei liet 
teveel punten liggen en eindigde mede daardoor in de samengevoegde B en C categorie 
op de 17e plaats van de 20 deelnemers. 
 
De uitslagen van Lei: Evert Jochemsen sr. (1089) - Lei Janssen   2-0 

    Lei Janssen         - Ab Steenbergen (1056) 0-2 
    Alex Noppers (952)        - Lei Janssen (943)   0-2 
     Jeroen Schokker (985)    - Lei Janssen (943)   1-1 
     Lei Janssen (943)        - Evert van Grondelle (787)  0-2 
     Dinand Stegeman (904)  - Lei Janssen (943)   1-1 
    Wim de Jong (853)        - Lei Janssen (943)   1-1 
     Lei Janssen (943)        - René Nurmohamed (647) 1-1 
 
 
 

De zomertoernooien 2015 
 
Menig damliefhebber brengt de zomer door op de zomerdamtoernooien. Achtereenvolgens 
kon er gedamd worden in Heerhugowaard, Nijmegen, Brunssum en Hoogeveen. 
 
Twee EAD-ers namen deel aan deze zomertoernooien en beide wisten een score van 50% 
te behalen.  
 
Nijmegen  Jules Martens 69e plaats (126) 10 2 6 2 10 
  Lei Janssen          101e plaats (126) 10 2 4 2 10 
 
Brunssum Lei Janssen  45e plaats  (86)   9 3 3 3   9 
 

Jules Martens - Jan Adema (1255) (Leeuwarden) 
3e ronde Nijmegen 2015 
 
Zwart nam hier  een remisecombinatie omdat deze te mooi 
was om te laten zitten: (24-29) 33x24 (14-20) 25x14 (19x10) 
28x08 (15-20) 24x04 (12-18) 04x22 (17x37) 26x17 03x25 
over maar liefst zes schijven.  
 
Jules Martens had hier geen ‘fragmentenprijs’ (Frans 
Kalsbeekprijs) mee gewonnen omdat de combinatie niet  
winnend is. 
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Jules Martens zagen we combineren. Hij won er welliswaar 
geen prijs mee, noch de partij, maar de combinatie was 
fantastisch. 
 
De prijs voor de mooiste combinatie in het Open Brunssum 
2015 werd toegekend aan Arie van Diggele, en wel met het 
zelfde combinatie idee als Jules Martens. 
 
Maurice Koopmanschap (SNA Heerhugowaard) -  
Arie van Diggele (ADC) 
 

In de tweede ronde werd de volgende combinatie / forcing gemist.(12-17) 33-28  
(26-31) 37x26 (15-20) 24x15 (14-20) 15x24 (19-23) 28x08 (17x37) 26x17 (03x25) !!  
De combinatie werd in de analyseruimte wel gevonden. 
 
 

Jules Martens - Matrena Nogovitsyna 
8e ronde Nijmegen 2015 
 
De geschatte rating van de Russische grootmeester bij de 
vrouwen (GMIF) is 1388. 
 
Wit speelde op de 19e zet op een combinatie 31-27. 
Wit hoopte nu op (07-11)? Na de partij gaf Matrena toe de 
combinatie niet gezien te hebben en (07-11) even 
overwogen te hebben.  
Matrena speelde de sterkere zet (03-09).  

 

Na 19. ….. (07-11)? zou gevolgd zijn: 34-29 (25x23) 35-30 (24x35) 44-39 (35x44) 28-22 
(17x28) 33x15 (44x33) 38x07.  
 
 

Lei Janssen - Albertus Kamps 
(Houdt Stand Hoogezand)   
2e ronde Brunssum 2015 
 
Wit forceerde een 
damcombinatie maar moest 
daarna wel genoegen nemen 
met remise:  
31-26 (21-27) 26-21 (27x16) 
38-32 (28-37) 48-42 (37x48) 
39-34 (48x30) 35x02 (23-28)  

 Speler van de dag” 
 
Later op de dag kreeg Lei Janssen een prijs uitgereikt in de vorm van een waardebon, 
voor zijn goede prestatie. 
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60e Bevrijdings-Damtoernooi 
 
Drie EAD’ers vertrokken op 5 september 2015 naar Eindhoven om deel te nemen aan het 
zestigste Bevrijdings-Damtoernooi:  Jules Martens, Lei Janssen en Jo Peeters. Jo voelde 
zich niet goed en zag af van deelname, maar de beide andere EAD’ers gingen ervoor en 
met succes. Jules behaalde de eerste plaats in de provinciale klasse. Hij had na 9 
gespeelde ronden 16 punten. De Belg Valere Hermans eindigde met 14 punten op de 
tweede plaats, derde werd Leo van Vlerken met 12 punten en vierde Ludwig Pietershoven 
met 11 punten. In de eerste klasse greep Lei de titel met 11 punten voor Martien van Erp 
en Ton Sprangers met allebei 9 punten. De nummer 4 Wim Kapteijns behaalde 6 punten. 
In de hoofdklasse. ging de titel naar Olga Kamychleeva met 11 punten. Youri Lagoda 
behaalde 1 punt minder en werd tweede. De derde plaats ging naar Sally de Jong met 8 
punten. 
 
 
Brabants kampioenschap 2016 
 
39 Deelnemers waren actief in het kampioenschap van Noord-Brabant. Frank Teer werd 
kampioen. De EAD’ers Lei Janssen en Jo Peeters eindigden resp. als 16e en 36e. Lei werd 
in de B-categorie 6e en Jo in de C-categorie 11e. 

      Lei Janssen (links) wist      Jo Peeters met zwart heeft zojuist een 
 Soender Kalpoe (1156) op remise te houden     doorbraak genomen tegen Cor Engels   
            

 
Brabant cup individueel 2016 
 
Een echt cuptoernooi. Bij verlies is men direct uitgeschakeld. Bij remise is de rating 
bepalend, want bij een groter ratingverschil dan 50 is diegene met de hogere rating 
uitgeschakeld. En dat leidt tot veel verrassingen. Naast 19 andere deelnemers waren de 
EAD-ers Peter Arts en Lei Janssen ook van de partij. Voor Peter werd het een kort 
avontuur, maar Lei wist zich goed staande te houden en bereikte zelfs de halve finale. 
 
1e Ronde:  Peter Arts (1047) - Herman Lamberts (908)    0-2 
  Jack Brouns (1073)  - Lei Janssen (943)  0-2 
 

2e Ronde: Rene van Oosterwijk ( 1144) - Lei Janssen (943)   1-1  
  Lei verder op basis van rating 
 

Halve finale: Theo van den Hoek (1208) - Lei Janssen (943)   2-0 
 

Finale: Piet van Erp (877) - Theo van den Hoek (1208) 1-1    
  Piet van Erp kampioen op basis van rating. 
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Brabants kampioenschap sneldammen 2016 
 
Op 23 april 2016 vond in Tilburg het Brabants kampioenschap sneldammen plaats. 
32 spelers namen achter de borden plaats om vervolgens in 9 ronden te strijden om de 
Brabantse titel sneldammen. En dat kwaliteit meestal komt bovendrijven bleek ook nu 
weer, want aan het einde van de middag stonden de 4 spelers met de hoogste rating 
bovenaan. Kampioen werd Andrew Tjon A Ong voor Anton van Berkel en Toine Brouwers. 
Er waren ook drie EAD’ers van de partij. Jules Martens eindigde op een verdienstelijke 11e 
plaats. Lei Janssen en Martien Madou eindigden resp. als 20e en 26e.   

 
Pl Naam  Rating Cat.     We  Wi  Re  Ve  Pu  Wp  SB 

                      

1  Andrew Tjon A Ong MF  1352  Fin      9  7  2  0  16  105  182 

2  Anton van Berkel  MI  1441  Fin      9  6  3  0  15  103  165 

3  Toine Brouwers   1403  Fin      9  5  3  1  13  107  146 

11  Jules Marten    1064  Fin      9  5  0  4  10  92  76 

20  Lei Janssen   943  Fin      9  3  2  4  8  82  56 

26  Martien Madou   856  Fin      9  2  3  4  7  64  36 

 
 
 
                                                                 
Oplossingen Henk’s problematiek  (pagina 70) 

 
Diagram 1:  Jo Peeters 1949, 29-23 (28x19) 24-20 (25x14) 48-43 (38x49) 
  21-17 (49x24) 34-29 (11x22) 29x29 (06-11) 36-31 (11-17) 
  31-27 (17-22) of ..? 27x18 (19-23) 29-24 (23x12) 24-19 (12-18) 
  Winst door de regel van de vierde rij. 
 
Diagram 2:  31-27 (22x31) 38-33 (39x28) 26-21 (16x38) 42x02 (31x42) 02x48. 
 
Diagram 3:  39-34 (30x39) 24-20 (14x20) 29-24 (20x29) 49-44 (39x50)  
  23-18 (50x11) 23x03 (26x17) 03x16. 
 
Diagram 4: 16-11  (38x49)  47-42  (37x48)  46-41  (36x47)  11-06  (47x20) 
  25x03  (35x24) 03-25  (48x30)  25x07  (01x21)  06-01  (27x18) 
  01x30  (49-21)  30-43  (21x49)  40-35  (49x40)  35x44  (15-20) 
  44-40  (20-24)  40-34 met oppositie ! 
 
 
 
 

 


