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Voorwoord Damclub 
 
 
 
 
 
De Eerste Astense Damclub bestaat 75 jaar!  
Dat is een jubileum dat je niet zomaar onopgemerkt voorbij laat gaan. Het bestuur van 
E.A.D. heeft besloten een jubileumboek uit te brengen en ik schrijf graag een 
voorwoord.  

 
Ik vind het interessant om in de historie van een vereniging te duiken. Het begon 
allemaal met twee enthousiaste mensen en een advertentie vlak voor het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. De damclub heeft door de jaren heen een bewogen 
geschiedenis gekend.  
In de beginjaren hing het voortbestaan aan een zijden draadje maar ook de E.A.D. heeft 
de oorlogsjaren overleefd. Er zijn diverse hoogtepunten bereikt in de jaren 60 maar ook 
in de jaren 80 met Hans Berkers, die damkampioen van Noord-Brabant werd.  
De damclub is altijd qua ledenaantal een bescheiden club gebleven maar wel een zeer 
hechte club. Een 75- jarig jubileum behaal je immers niet zomaar! 

 
Ook de E.A.D. kampt met het probleem om jeugdleden aan zich te binden. Daar 
hebben vandaag de dag steeds meer verenigingen last van. De aantrekkingskracht van 
(spel)computer, TV en  mobiele apparatuur is nu eenmaal zeer groot. Maar als men op 
een wat latere leeftijd komt, ontstaan nieuwe kansen voor de continuïteit van de 
vereniging.  

  
Namens het gemeentebestuur van Asten feliciteer ik het bestuur en leden van E.A.D. 
met dit 75- jarig jubileum. Ik wens alle lezers veel  leesplezier met het jubileumboek.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ead-asten.nl/
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Een jubileumboek ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van E.A.D. 
 
 
E.A.D. bestaat 75 jaar en dat mag gevierd worden, waarbij een jubileumboek zeker niet 
mag ontbreken. De historie van E.A.D. werd door Herman Clevis al op schrift gezet in 
het 50-jarig jubileumboek. De 10 daarop volgende jaren werden eveneens door Herman 
Clevis bij het 60-jarig bestaan van de Eerste Astense 
Damclub verwoord. Het zijn de meest complete historie-
stukken die E.A.D. bezit. In dit jubileumboek hebben we uit 
de eerdere edities grote delen letterlijk overgenomen, 
nieuwe feiten toegevoegd en kijken we terug naar de 
afgelopen 15 jaar. Ik probeer U, 75 jaar historie van E.A.D 
opnieuw te laten beleven met veel indrukwekkende en 
ontroerende verhalen. 
 
Het 60 jarig jubileumboek eindigde schrijver Herman 
Clevis met met het toewensen van een goede toekomst en 
wie weet tot 2015. En hier zijn we dan. E.A.D. bestaat 75 
jaar.  
 
Men is volop gaan zoeken naar oud dammateriaal. Zolders zijn weer opgeruimd, 
kelders hebben weer wat meer ruimte gekregen en de onderste planken in de kasten 
zijn weer overzichtelijk geworden. Er is door iedere E.A.D.-er alles aan gedaan om oud 
dammateriaal te verzamelen. 
 
Ik heb leden het hemd van hun lijf gevraagd en vele informatiebladen gelezen. Als een 
ondekkingsreiziger ging ik door de clubbladen, het E.A.D.-nieuws, externe 
informatiebronnen en natuurlijk de eerder geschreven historieboeken van E.A.D. 
Opvallend waren de stukken die nu nog gevonden werden uit de jaren 40. In een brief 
van Ceel Stevens werd ik o.a. geinformeerd over de jaren 1942-1943, daar waar tot nu 
toe nog niets over bekend was. Ook trof ik een brief van Gerrit Peters. Hij schreef o.a. 
een opmerkelijk verhaal over het behaalde kampioenschap in 1952.  En zo het lijkt 
onmogelijk om alle informatie over 75 jaar E.A.D. terug te vinden. Mogelijk ligt er toch 
nog wel ergens iets waar het huidige E.A.D. het bestaan niet van weet. Toch geeft dit 
jubileumboek een goed beeld van alle belevenissen die E.A.D. en de leden hebben 
doorgemaakt. Ik heb alles uit de kast gehaald en het resultaat heeft U nu in handen. 
 
Het was een eer om het jubileumboek van E.A.D. te mogen schrijven. Met veel passie 
en liefde voor de Eerste Astense Damclub  kan ik na zo’n twee jaar met grote 
tevredenheid namens E.A.D. het boek presenteren. Daarbij moet ook gezegd worden 
dat alle leden een goede medewerking hebben geleverd. Telkens weer kwamen er 
nieuwe verhalen ter spraken, bijvoorbeeld aan de bar van “De Klepel” en telkens kreeg 
ik nieuwe inspiratie toe geworpen. Tot op de laatste dag heb ik van de leden veel 
aangeleverd gekregen. Ik hoop dat iedereen veel plezier beleeft aan het boek. 
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Tot slot wil ik iedereen bedanken voor alle hulp, informatie en vertrouwen die ik  
gekregen heb. Ook uw financiele steun, die het mogelijk heeft gemaakt om dit boek te 
kunnen maken wordt door mij zeer gewaardeerd. Nogmaals hartelijke dank. 
 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Monique Peeters. Zij heeft veel E.A.D. 
verhalen moeten aanhoren en steunt mij door dik naar dun. Het zal je maar gebeuren. 
Vrijdags vroeg in de nacht rijdt de auto de inrit op. De clubavond van E.A.D. is 
afgelopen. Barlo het hondje luistert al met een oor en Monique wordt wakker. En dan 

begint manlief ook nog eens het verloop van de 
avondetappe te vertellen. ’s Morgens is het weer vroeg 
opstaan want de nationale competitie wedstrijd van 
E.A.D. staat op het programma en moet zij weer eens 
een zaterdag alleen doorbrengen. Dat is ook niet altijd 
even makkelijk. Monique bedankt !! 
 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Herman 
Clevis. Samen hebben we heel wat uurtjes besteed aan 
het controleren en samenstellen van feiten van het 
prille begin tot heden. Herman heeft mij ook in alles 
enorm goed gesteund. Om hem heb ik kunnen bouwen. 
Herman bedankt !! 

 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze voorzitter Piet van Rens. De 
samenwerking met Piet heb ik als prettig ervaren. Er kon snel geschakeld worden met 
goed overwogen beslissingen, die hebben geleid tot dit mooie unieke jubileumboek. 
Piet bedankt !! 
       
                         Adrie van Outheusden 
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E.A.D. gefeliciteerd 
 
 
 
 

Historie E.A.D. 

 

1940 - 1950 
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1940-1950  De oprichting en de eerste jaren daarna 
 
Een paar enthousiaste damliefhebbers heeft het plan opgevat om een damvereniging in 
Asten op te richten. Gerrit Peters en Wout van Dalen haalden beide twee kwartjes uit 
hun beurs en voor de prijs van 1 gulden plaatsten zij op woensdag 10 januari 1940 in  
het blad “Nieuws- en Advertentiebron” de volgende advertentie. 
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In het zelfde blad vescheen onder de kop Astens Nieuws een ingezonden stukje, dat bij 
de advertentie hoorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een dag later, donderdag 11 januari 1940 was de eerste bijeenkomst bij Jantje 
Eijsbouts op de Markt 17 en toen werd besloten de Eerste Astense Damclub, de E.A.D. 
op te richten. 
 

 

Eerste Astense Damclub 

Opgericht 11 januari 1940 
 
 
 
 
Een van de oprichters Wout van Dalen schreef in 1950 bij het tienjarig bestaan van de 
damclub een brief over hoe de oprichting tot stand kwam. De tekst daarvan willen wij u 
niet onthouden en is op de volgende pagina in een bijpassend jasje gestoken. 
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“Geachte Sportbroeders, 
 

Ik wil u eens iets laten horen hoe damclub E.A.D. is ontstaan. Het 
was koud in december 1939 en ik ging naar de oude school schieten 
bij de Burgerwacht. Ik kwam binnen en ging aan de hoge kachel 
zitten, die was warm en aan de kachel zat iemand met een hoed op. 
Ik zei: Kijk Gerrit,zit je ook al bij het vuur? Ja, zei Gerrit,     ‘t is hier 
beter als buiten. We staken een sigaret op van 15 ct de 20, Cocktail. 
Toen vroeg ik: zeg Gerrit, wat doe je ‘s avonds zo thuis? Ik?, zei 
Gerrit, wel een beetje met de jong stoeien en warmen en ik doe ook 
zo’n klein beetje dammen, maar da kan ik nie goe. Zo, zei ik, da kan 
ik ook zo’n klein bietje. Ge moet maar e’s bij mij kome, dan zalle we 
wel e’s ‘n partijke doen, zei Gerrit. Das goe, zei ik. Mergen oavond 
kom ik. Ik ging de eerste oavond en met de ganse buit naar huis. Den 
3e oavond ging ik naar huis met lege handen ….. alles verloren. Ik 
ging oefenen bij Willem Sukkel op Sluis 11 en ik kreeg klop. De zoon 
van Willem zat te kijken en zei: da is wa lekkers, da kan ik ook wel. 
Nou, zei Willem, probeer maar eens. Maar da leek nergens op. Ik 
won, maar tegen Willem ha ik geen kans. Een paor oavonden later ik 
weer nor Gerrit en we spulden een goei patijke. Ik zei: Gerrit, als we 
eens een damclub oprichten. Ja, zei Gerrit, doar voel ik wa voor, 
maar hoe? We hebben niks en dan: waar zitten de dammers? Ik zei: 
die komen wel. Als we dan es een advertientie in Peelbelang 
plaatsen en waar is dan de beste plaats? Ik zei: Ja, ‘t is moeilijk. 
Witte woar zei Gerrit, bij Jantje Eijsbouts. Ik zei: da is goe. Ja, zei 
Gerrit, bij Stevens moet ook een jonge zijn die dammen kan. Ik zei: 
Dan goa ik er ‘s naar toe. En op een avond ging ik er naar toe en die 
jonge was thuis. Ik ha zo al geheurd da die jonge Silleke hiete. Ik 
damde een partijke en nog een en nog een. Hij was taai en ik kreeg 
em er nie onder. Ik zei: as we een damclub oprichtten, zoude gij daar 
niet bij willen komen. Ik wel, zei silleke en ik weet nog een goeie 
dammer. Di zit op de ambachtschool en da is Harieke Knaapen. En 
die du da ook wel. Daar zal ik wel voor zorgen. Ik sanderendaags wer 
naar Gerrit en zei: hoe is  ‘t er mee? Ja, zei Gerrit, zaterdag staat er 
een advertentie in ons blaejke. Ik zei: Silleke weet er nog een en ik 
zal ook Toontje Sukkel vragen. Die du da ook wel, dan zijn we al met 
5 man. Gerrit zei: dan moesten we in de bond gaan speule en dan es 
kampioen worden. We bouwden die avond geen mooi dampartijtje 
op, maar wel veel luchtkastelen. De avond van de oprichting brak 
aan. Jantje Eijsbouts vond ‘t goe, doar ha Gerrit veur gezorgd. 
Natuurlijk waren alle genoemde personen aanwezig. De opkomst 
mocht geslaagd heten: een damclub met de naam Eerste Astense 
Damclub werd opgericht. Zie hier geachte aanwezigen hoe ons mooi 
clubje is ontstaan.” 
           Wout van Dalen, 1950 
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De brief geeft een prachtig beeld van de dagen voor de oprichting. Behalve de 
briefschrijver Wout van Dalen leren we in bovenstaande brief dus de namen van Gerrit 
Peters, Harry Knaapen, Sil Stevens en Antoon Sukkel kennen. Frans Reijntjes werd 
voorzitter, Henk Eijsbouts secretaris en Gerrit Peters penningmeester. Met een12-tal 
leden ging men aan de slag.   Er werd besloten 10 cent contributie per week te heffen.  
 
 
In de Nieuws- en Advertentiebron verscheen op 20-03-1940 de eerste stand van de 
pasgeboren vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de eerste clubcompetitie nam onder andere Antoon Sukkel nog geen deel maar 
was al wel lid van de E.A.D. Medeoprichter Wout van Dalen kende een sterke start, 
maar hij zou niet de eerste kampioen van E.A.D. worden. Dat werd Sil Stevens, die 
Wout gedecideerd naar een tweede plaats terug wees. Met een voorsprong van maar 
liefst 5 punten werd hij de terechte eerste clubkampioen van E.A.D. De volledige 
eindstand zag er als volgt uit: 
 

1. M. Stevens  14 10 4 0 24 
2.  W. van Dalen 14   8 3 3 19 
3. G. Peters  14   7 2 5 16 
4.  H. Eijsbouts  14   7 0 7 14 
5. J. Snoeren  14   6 1 7 13 
6. J. Keessen  14   5 2 7 12 
7.  H. Knaapen  14   5 1 8 11 
8. T. Koning  14   1 1 12   3 
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De partij tussen Gerrit Peters met wit tegen Sil Stevens met zwart van 7 maart 1940  
staat bekend als de eerste genoteerde dampartij uit de onderlinge competitie van  
E.A.D.  Als U de onderstaande partijnotatie naspeelt, ziet U zetten die nu niet  
meer gespeeld zouden worden en U ziet hoe wit op de 14e zet een damzetje mist.  
 
 
 01 33-28 19-23  21 36x27 10-15  41 36x27 06-11 

02 28x19 14x23  22 42-38 07-11  42 41-37 18-23 

03 34-29 23x34  23 47-42 12-17  43 38-33 29x38 

04 40x29 17-22  24 44-39 08-12  44 32x43 23-29 

05 32-27 20-24   25 41-36 17-21  45 27-22 11-17 

06 29x20 15x24  26 46-41 18-23  46 22x11 16x07 

07 39-34 13-19  27 38-33 14-20  47 37-32 30-34 

08 44-40 10-14  28 25x14 09x20  48 39x30 25x34 

09 38-33 08-13  29 33-28 12-18  49 32-28 07-12 

10 34-30 05-10  30 40-34 24-29  50 43-38 34-39 

11 30-25 10-15  31 35-30 29x40  51 45-40 29-33 

12 43-38 02-08  32 45x34 20-25  52 38x29 39-43 

13 38-32 11-17  33 30-24 19x30  53 28-23 43-48 

14 49-44 06-11  34 28x08 03x12  54 23-19 48-42 

15 42-38 01-06  35 50-45 15-20  55 29-23 42-26 

16 48-42 17-21  36 42-38 20-24  56 19-13 26-31 

17 33-28 22x33  37 37-31 24-29  57 23-18 12x23 

18 38x20 15x24  38 34x23 18x29  58 13-08 Remise 

19 31-26 04-10  39 31-26 12-18     

20 26x17 11x31  40 26x17 11x31     

 
 
 
Om de eigen kracht eens aan die van andere verenigingen te meten werd er op          
28-04-1940 een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen D.D.C. uit Deurne. E.A.D. 
trad aan met W. van Dalen, M. Stevens, G. Peters, H. Eijsbouts, J. Keessen, H. 
Knaapen , J. Snoeren en F. Reijntjes. Genadeloos werd men verpletterd. Met 15-1 werd 
E.A.D op de feiten gedrukt en alleen Gerrit Peters slaagde er in om aan bord 3 de eer 
voor Asten te redden.  
 
In mei 1940 was de 2e wereldoorlog uitgebroken. Aanvankelijk leek het de damclub 
weinig te deren. De clubcompetitie was van start gegaan en begin 1941 werden de 
laatste partijen gespeeld. Wederom werd Sil Stevens kampioen met 4 punten voor 
Harry Knaapen, Gerrit Peters, Wim Michiels, Antoon Sukkel, J. Keessen, Jan Snoeren 
en Henk Eijsbouts. Sil Stevens verloor slechts 1 partij en wel tegen de nummer 3 uit de 
eindstand Gerrit Peters. 
 
Men begaf zich weer op het pad van de vriendschappelijke ontmoetingen. 
Tegenstander was het Helmondse De Vriendenschaar, dat al 5 jaar in bondsverband 
speelde. Op 10 maart 1941 vond de eerste van de twee wedstrijden plaats in Helmond. 
E.A.D. kwam verrassend sterk voor de dag en klopte De Vriendenschaar met 11-7. Het 
bevreemdde de Helmonders, dat E.A.D. niet in de bond speelde. De reden was een 
simpele: te weinig leden. De bord 1 speler van De Vriendenschaar Jan van Esch zou 
vele jaren later een gewaardeerd lid van E.A.D. worden. 
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De uitslag van de eerste vriendschapperlijke overwinning was als volgt: 
 

De Vriendenschaar - E.A.D.  7-11 
 

1. J. van Esch  - M. Stevens   0-2 
2.  Th. Van Hout  - H. Knaapen  0-2 
3.  H. Kievit   - W. van Dalen  2-0 
4.  A. Abels   - W. Michiels  0-2 
5.  F. v.d. Velden - A. Sukkel   2-0 
6.  H Seck   - J. Keessen   1-1 
7.  C. Vriens   - J. Snoeren   0-2 
8.  L. Kellenaars  - H. Eijsbouts  0-2 
9.  P. van Bokhoven  - C. v.d. Zand  2-0 
 
 
 
 
 

De oorlog schreed voort en het dammen werd er niet gemakkelijker op. Zeker niet toen 
in maart 1941in de plaatselijke bladen de volgende bekendmaking verscheen. 
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Door het invoeren van de spertijd was het erg moeilijk om op donderdagavond te blijven 
dammen. Wel werd er op 13 april 1941 de return gespeeld tegen De Vriendenschaar , 
op zondagmiddag uiteraard. De Helmonders namen een sportieve wraak en wonnen 
met dezelfde cijfers 11-7 als de eerdere thuis opgelopen nederlaag. 
 
Voorzitter F. Reijntjes bleek weinig affiniteit met het damspel te hebben en was al in 
1940 na enkele maanden opgevolgd door Jan Snoeren, die kort na de oprichting lid was 
geworden. Toen echter alle vereningingen bij de “cultuurkamer” geregistreerd moesten 
worden kwam het voortbestaan van E.A.D. in gevaar. Dankzij ingrijpen van Gerrit 
Peters, Sil Stevens en vooral Antoon Sukkel waren de plannen van voorzitter Jan 
Snoeren om de damclub te ontbinden verijdeld. We laten hier het relaas van Gerrit 
Peters volgen: 
 
“Jan Snoeren bedankte als voorzitter van de damclub, omdat we verplicht waren om lid 
te worden van de door de Duitsers ingevoerde cultuurkamer. Dat deden we in geen 
geval! Dan durfde hij dat niet meer aan en ontbond de damclub en gaf allen een 
aandeel van de kas terug, 10 gulden per man. Toen vroeg ik aan hem, omdat hij 
alsmaar bleef preken: U bent dus geen voorzitter meer en wilt dus niets meer te zeggen 
hebben? Nee, zei hij. Nou ga dan zitten en houd uw mond! Dit deed hij, waarna ik 
opstond en het woord nam en vroeg wie er weer lid wou worden. Toen was A.  Sukkel 
de eerste, die op stond en zijn tientje teruggaf en dat is de oorzaak, dat er nog een 
E.A.D. is. Dat hebben we aan A. Sukkel te danken. We bleven zo nog jaren een 
onderonsje uit liefhebberij. Toen de Duitse bezetting voorbij was zijn we bij de bond 
gegaan.” 
 
Zonder officieel geregistreerd te zijn bleven de E.A.D.-ers donderdags (de spertijd was 
inmiddels opgeheven) bij Jantje Eijsbouts hum partijtje schuiven. Eind 1941 begon men 
aan het derde seizoen. De laatst bekende stand van de clubcompetitie was van 19 
november. Koploper was Harry Knaapen die alle 5 zijn partijen had gewonnen. De 
plaatselijke bladen Nieuws- en Advertentiebron en Peelbelang waren door de Duitsers 
verboden waardoor de clubgegevens vanaf 19 november 1941 tot aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog niet meer te achterhalen zijn. Totdat we onlangs een brief in het 
archief vonden van Ceel Stevens. De brief dateert van februari 1990, naar aanleiding 
van het uitgebrachte jubileumboek van destijds. 
 

         Boxtel, 1 februari 1990 
Beste Herman, 
 
Je hebt, met ambitie en veel werk denk ik, een plezierig leesbaar jubileumboek 
samengesteld. Het geheel is overzichtelijk en het biedt een veelheid aan 
gegevens over het wel en wee van de damclub gedurende haar 50-jarig bestaan. 
Jammer genoeg beschik ik niet over gegevens waarmee alle nog bestaande 
hiaten kunnen worden weggewerkt. Dat wat ik wel heb kunnen vinden laat ik 
hier volgen. Gooi het maar allemaal op een zeef (grof of fijn) en na flink 
schudden blijft er dan wellicht iets over dat je gebruiken kunt. Het 
jubileumboek neem ik voorhands als leidraad. 
 
Op de eerste competitie in 1940 volgde al meteen een zomercompetitie met acht 
deelnemers. Dat waren W. van Dalen, H. Eijsbouts, J. Keessen, H. Knaapen,                 
W. Michiels, G. Peters, J. Snoeren en C. Stevens. Tegen iedere tegenstander werd 
één maal gespeeld. Dat blijkt uit mijn notatieboekjes. Ik bijvoorbeeld, speelde 
op 8 augustus 1940 de 1e partij tegen Jan Snoeren en op 19 september 1940 de 
7e en laatste partij tegen Gerrit Peters. Er moest toen nog wel een 
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beslissingspartij volgen tussen Jan Keessen en mij, om uit te maken wie zich 
winnaar van de zomercompetitie mocht noemen. Die partij werd op 4 oktober 
1940, na 3,5 uur spelen door mij gewonnen. 
 
Naar het schijnt werd er ook na de wintercompetitie 1940-1941 begonnen aan 
een zomercompetitie 1941. Het viel me echter op dat ik slechts beschik over de 
notaties van twee door mij gespeelde partijen: tegen H. Eijsbouts en Chr. Van 
der Zand. Er werd dus wel gespeeld, maar zou de competitie misschien zijn 
stilgelegd vanwege de spertijd toen (zie de publicatie in het jubileumboek). 
 
Wintercompetitie 1941-1942: 
Blijkens mijn partijnotaties deden er 9 spelers mee. In deze competitie heb ik 
tegen elke tegenstander tweemaal gespeeld, wat er op lijkt dat die competitie 
ook helemaal werd afgemaakt. Bovendien speelde ik op 26 maart 1942 tegen Jan 
Keesen een beslissingspartij om de 3e en 4e plaats. Het komt mij merkwaardig 
voor dat ik daarna op 27 maart 1942 nog een beslissingspartij speelde tegen 
Gerrit Petersen op 16 april weer een beslissingspartij tegen Antoon Sukkel. Over 
het waartoe en waarom heb ik geen verklaring. Wel denk ik dat daaruit valt af te 
leiden dat noch Jan Keessen, noch Gerrit Peters, noch Toon Sukkel of ik in dat 
jaar clubkampioen werden. Vermoedelijk was dat Harry Knaapen. 
 
Wintercompetitie 1942-1943 en 1943-1944: 
In beide jaren werd door het zelfde vijftal een onderlinge competitie gespeeld. 
Het waren H. Knaapen, G. Peters, A. Sukkel, C. Stevens en Chr. Van der Zand. In 
1942-1943 speelde ik de eerste partij op 1 oktober 1942 tegen Gerrit Peters en 
de laatste op 17 maart 1943 tegen AntoonSukkel. We speelden drie maal tegen 
elkaar, in totaal 12 partijen voor iedere speler. Dat was ook zo in het seizoen 
1943-1944.De eerste partij speelde ik toen op 14 oktober 1943 tegen Chr. Van 
der Zand en op 10 februari 1944 de laatste, ook tegen Chr. Van der Zand. Wie er 
kampioen werd weet ik niet. Ik zelf behaalde in beide jaren slechts een score van 
50%. 
 
Toelichting: 
We moeten concluderen dat er:  

a. Aan de wintercompetitie 1941-1942 negen spelers mee deden. 
b. Vijf spelers aan de competitie 1942-1943 en 1943-1944. 

 
Tussen beide competities in moet de bewuste vergadering zijn gehouden, 
waarop voorzitter Jan Snoeren heeft geprobeerd om de damclub op te heffen 
vanwege het gevaar dat hij meende te zien in ons besluit om in geen geval bij de 
“cultuurkamer”aan te sluiten. Dat deze vergadering eerst in 1942 kan hebben 
plaats gehad valt verder als volgt te verklaren.  

a. Jan Snoeren, cum suis hadden staande die vergadering bedankt als lid, hun 
deel van de kas geind en speelden nadien niet meer voor de E.A.D. Dag of wat 
van te voren hadden Gerrit Peters en ik de afspraak gemaakt om te proberen 
tijdens de vergadering de damborden en schijven op te kopen om zo de kans 
tot verder spelen open te houden. Toen dat lukte en we het ons beiden 
toegewezen aandeel betaalden was het Antoon Sukkel die als eerste zijn 
aandeel naar ’t midden van de tafel schoof en vroeg om ook weer mee te 
mogen doen. Zodoende bleven lid: G. Peters, H. Knaapen, A. Sukkel, Chr. Van 
der Zand   en ik zelf. Het is dan ook dit vijftal dat we aantreffen in de 
daaropvolgende competities 1942-1943 en 1943-1944.  

b. Het jaar 1941 mag dan het jaar zijn waarin o.a. verenigingen zich moesten 
melden bij de “cultuurkamer”, ook is het zo dat de Duitsers hun vangnet 
geleidelijk strakker aanhaalden. Hun aandacht ging eerst en ’t meest uit naar 
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andersoortige instellingen en ook wel verenigingen met voor hen belangrijke 
bezittingen (geld en goederen). Wij als arme, onbeduidende damclub zagen 
dat gevaar, zeker in ’t begin niet zo zitten en bleven ’n hele tijd nog gewoon 
doorspelen tot dat bij weer een “zet” van de Duitsers, Jan Snoeren en anderen 
het waarschijnlijk verder te gevaarlijk vonden. Maar inmiddels moet toen het 
jaar 1941 voorbij zijn geweest. 

 
Over een zomercompetitie 1942 heb ik geen enkel gegeven. Misschien is ook dit 
uit het bovenstaande te verklaren.  
Dat er in de zomer van zowel 1943 als 1944 geen competitiewedstrijden 
gespeeld zullen zijn, ligt m.i. vrijwel voor de hand. We speelden immers al 
driemaal tegen elkaar in de wintercompetitie en bovendien ging de aandacht 
zich steeds meer toespitsen op het verloop van de oorlog. 
 
De bevrijding van Asten vond plaats in september 1944 en al wat daarmee 
samenhing was lange tijd zo’n enerverende ervaring dat we in de winter van 
1944-1945 en nog later, het dammen zelfs niet in gedachten gehad zullen 
hebben. Hoewel, ik heb hier een notatie van een dampartij voor me liggen die 
Harry Knaapen en ik alweer speelden op 19 augustus 1945. 
 
En daarmee ben ik aangekomen bij de advertentie tot “Wederoprichting”van de 
damclub en tegelijk aan het feitelijke einde van mijn verhaal. 
 
Ik heb nog wel een aantal notaties van partijen die ik na de bevrijding heb 
gespeeld, maar bij veel van die notaties heb ik geen speeldatum staan, met het 
gevolg dat ik langs die weg geen inzicht krijg over het competitiegebeuren in die 
jaren. Misschien dat iemand anders van de vroegere spelers daarvan nog wel wat 
heeft liggen. 
 
Nog enkele opmerkingen tot besluit: 
Het eerste kampioenschap van Asten in 1946 was inderdaad voor A. Michiels, 
die toen mij wist te verslaan. Wel ging er een ongelofelijke blunder aan vooraf.  
Stand na de 49e zet van zwart: 
Zwart: 13, 14, 18, 18, 21 en 26  (5 schijven) 
Wit: 24, 25, 32, 36, 42, en 48 (6 schijven) 
Wit vervolgt met 50e zet 36-31? en met 26x28! wint zwart de partij. 
 
Tussen mijn papieren vond ik een in omstreeks 1941 (?) op schrift gesteld 
eenvoudig competitiereglement 
 
Reglement competitie 

1. Partijen te spelen op donderdag in het clubhuis. De competitieleider of een 
lid van het bestuur kan beslissen of een partij op een andere dag in het 
clubhuis gespeeld kan worden. 

2. Wanneer iemand verhinderd is op donderdag de voor hem vastgestelde partij 
te spelen moet hij hiervan uiterlijk 19.30 uur kennis geven aan het clubhuis 
daar anders de partij voor hem verloren wordt beschouwd. 

3. Iedereen moet zijn partij noteren 
 
Zo, dat was het. Naar ik hoop is er wat bij dat je gebruiken kunt. Ook weet je me 
te vinden als er wat te vragen overblijft.  
 

       Succes en gegroet van  
               Ceel Stevens 
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September 1944 was voor de Peelregio de maand van de bevrijding van de Tweede 
Wereldoorlog. De Duitse bezetter werd  in de tweede helft van september uit Deurne, 
Asten, Someren en Helmond door de geallieerden verdreven. Asten-dorp vierde 22 
september 1944 zijn bevrijding, maar dat betekende niet dat de Peel gevrijwaard was 
van verdere oorlogsellende. Duitse beschietingen vanuit de lucht en bombardementen 
eisten tot de definitieve capitulatie begin 1945 slachtoffers. En regelmatig stortte een 
geallieerde bommenwerper in de Peel neer. In Asten zijn tijdens de Tweede Wereld 
oorlog maar liefst vijftien vliegtuigen neergestort dan wel vernield bij een noodlanding. 
Zelfs op de bevrijdingsdag van Asten was er een  noodlanding in Asten, waarvan de 
preciese lokatie niet beschreven is en waarvan men ook niet weet of de piloot het heeft 
overleefd. Begin mei 1945 was de Tweede Wereldoorlog definitief voorbij .  
 
 
Op zaterdag 20 oktober 1945 
verscheen in Peelbelang de 
volgende mededeling onder de kop 
“Plaatselijke Berichten:” met een 
verwijzing naar een advertentie van 
E.A.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel de club nooit was ontbonden en er in de oorlogsjaren “illegaal” doorgedamd 
werd, werd de vereniging in 1945 zoals uit het bericht blijkt “heropgericht”. Dit om de 
damclub weer wat publiciteit te geven en vooral om nieuwe leden te winnen. En die 
kwamen er. In de jaren na de oorlog werden o.a. lid: Casper Warnar, Jo Peeters, Johan 
Thielen, Cor Clevis, en Karel Verhaeg om maar een aantal bekende E.A.D.-ers te 
noemen. Men startte weer met een interne competitie, maar hoe die verliep is niet 
bekend. Uit een kranteberichtje van eind 1946 valt op te maken, dat de kampioen 
waarschijnlijk Sil Stevens was. Onder leiding van Gerrit Peters brak een periode van 
opbouw aan. Christ v.d. Zand beheerde in die tijd de financiën, terwijl Wim Michiels vlak 
na de oorlog even secretaris was. 
 
Het Peelbelang vermeldt op 8 november 1946 de prijsuitreiking van een damwedstrijd 
voor niet leden. Deze werd gewonnen door A. Michiels, die vervolgens de 
clubkampioen M. Stevens mocht uitdagen. A. Michiels won en mocht zich kampioen 
van Asten noemen.  In de damwedstrijd voor niet leden eindigde Annie Eijsbouts als 
vierde. Zij was hiermee de eerste vrouwelijke deelneemster aan een door E.A.D. 
georganiseerd toernooi. 
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De onderlinge competitie was in volle gang en een nieuw jaar was nabij. De interne 
competitie werd in 1947 afgerond en Antoon Sukkel, toen al een van de grote mannen 
op het dambord, werd voor de eerste keer in zijn rijke 
damcarriere kampioen van E.A.D. voor Wout van Dalen en 
Christ v.d. Zand.  
 
Cor Clevis wist beslag te leggen op de 1e plaats in de eerste 
klasse van het bevrijdingstoernooi en ontving daarvoor een 
medaille. Deze medaille werd plotseling in 2015 
teruggevonden. Jaren lang lag deze met een mysterieuze 
reden bij Harrie Berkers, die in die tijd nog helemaal niet 
damde.  Inmiddels heeft Jana Clevis, de vrouw van Cor Clevis 
de medaille in ontvangst genomen. 
 
Al gauw ontstond de behoefte de krachten te meten met 
andere verenigingen en men zocht contact met clubs uit 
Deurne, Someren-Eind en Ospel. De resultaten waren bemoedigend en in het seizoen 
1947-1948 waagde men de stap en trad toe tot de Provinciale Noord-Brabantse 
Dambond. E.A.D speelde op zondag 28 september de eerste bondswedstrijd in 
Lieshout tegen Vriendenkring. Dat alle begin moeilijk was bleek ook hier, want uit de 
verslagen van Sil Stevens putten wij de eerste resultaten. En daarin zagen we slechts 1 
overwinneng op mede hekkesluiter E.H.D.C. 2, 11-9. 
De eindstand van het eerste bondscompetitie jaar 1947-1948 in de 1e klasse C: zag er 
als volgt uit: 
 
 1.  E.H.D.C  8 6 1 1 13 106-54 
 2.  Philips DC 2 8 6 1 1 13 103-57 
 3.  E.D.G. 2  8 5 2 1 12   89-71 

4.  DC Tivoli 2 8 5 1 2 11   88-72 
5.  Vriendenkring 8 5 0 3 10   80-80 
6.  E.V.D.C.  8 2 1 5 5   80-80 
7.  E.V.D.V.  8 2 0 6 4   56-104 
8.  E.A.D.  8 1 0 7 2   59-101 
9.  E.H.D.C. 2 8 1 0 7 2   59-101 

 
 
Gerrit Peters moest om gezondheidsredenen zijn voorzittersfunctie beschikbaar stellen. 
Hij werd opgevolgd door Antoon Sukkel. Eveneens in 1948 droeg Crist v.d. Zand het 
penningmeesterschap over aan Karel Verhaeg. 
De interne competitie van het seizoen 1947-1948 telde 15 deelnemers, waaronder Jan 
Boot, de vader van Walther en Ad. Antoon Sukkel prolongeerde zijn titel. Tweede werd 
dat jaar Jo Peeters voor Casper Warnar. 
 
In 1948 startte men ook met het persoonlijk kampioenschap van Asten. Er waren 20 
deelnemers verdeeld over 5 groepen. De groepswinnaars; Jo Peeters, Wout van Dalen, 
Karel Verhaeg A. Cortenbach en W. van Oosterwijk streden daarna in een poule om de 
titel. Winnaar werd Wout van Dalen, voor Jo Peeters en Karel Verhaeg. 
 
Het tweede bondsseizoen begon en E.A.D. presteerde erg goed. Het eindigde op een 
prima tweede plaats achter kampioen Vriendenkring. E.A.D. won 5 wedstrijden, speelde 
er 1 gelijk en verloor slechts 2 maal. 
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In de onderlinge competitie, bestaande uit 12 spelers, was de kampioen van het eerste 
uur Sil Stevens weer eens van de partij. Hij wees Jo Peeters en Antoon Sukkel terug en 
werd kampioen van het seizoen 1948-1949. Het zou ook zijn laatste kampioenschap 
zijn, want na 1949 komen we de naam Sil Stevens in de eindstanden niet meer tegen. 
 
Het tweede kampioenschap van Asten werd een prooi voor Jo Peeters, voor Karel 
Verhaeg en F. Ottenheym. 
 
Cor Clevis eindigde in het persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant op een fraaie 
tweede plaats. 
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Een heel andere activiteit, die E.A.D. in 1949 ontplooide was het organiseren van de 
eerste wielerronde in Asten. De geweldige organisatie stond voornamelijk onder leiding 
van Karel Verhaeg en Ceel Stevens. De baten waren voor het Katholiek Thuisfront, dat 
er o.a. kerstpakketten van kocht, voor de Nederlandse soldaten in Indië. Dit eerste 
evenement deed nogal wat stof opwaaien. Het doorgaan van de ronde hing aan een 
zijden draad, vanwege enorme problemen met Deken van Hout        (Ere-burger van 
Asten). Deze was namelijk pas op het allerlaatste nippertje ervan verwittigd, dat de 
ronde langs de kerk liep, en nog wel tijdens het lof. Na veel gepraat over en weer, werd 
besloten de wedstrijd in te korten en pas na het lof te starten. Pikant detail: Toen het lof 
uit was, stoven de pedaleurs al voor de zoveelste keer voorbij !!!  
De damclub bleef nog jarenlang nauw betrokken bij het organiseren van wielerrondes. 
In meerdere persverslagen was te lezen hoe succesvol dit evenement was geworden. 
Ongeveer 5000 toeschouders zagen twee spannende wedstrijden. Regen van premies 
spoorde renners aan tot felle sprintjes. Achterblijvers werden extra aangemoedigd 
waardoor ook zij moedig bleven doordraaien op eigen kracht. De prijzen en premies die 
door de Astense middenstand beschikbaar waren gesteld werden uitgereikt in café 
Clevis op de Markt. Het artikel in het Peelbelang van 15-10-1949 eindigde met: Men 
kan gerust zeggen dat E.A.D. voor de organisatie van deze ronde iets wat nog nooit in 
Asten is gebeurd een pluim verdiend. Allicht zullen anderen die hiervan hebben kunnen 
leren het een volgende keer weer beter kunnen, maar dat is dan toch dank zij de E.A.D. 
 

Dat damclub E.A.D. historie heeft geschreven blijkt wel uit het feit dat deze wielerronde 
beschreven staat in het boek “Verhalen uit de geschiedenis van Asten, Heusden en 
Ommel”, dat uitgebracht werd bij het 800 jaar bestaan van Asten. 
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Op 11 januari 1950 bestond E.A.D. 10 jaar. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 
werd er naast een feestavond ook een jeugddamtoernooi georganiseerd. Het werd een 
succesvol toernooi met Louis van Oosterhout als kampioen, die later ook daadwerkelijk 
lid zou worden van E.A.D. In het Peelbelang van 4 februari verscheen onder de kop 
Astense berichten een kort bericht. 

 
 
In een ander krantenartikel, waar de uitslag van het jeugdtoernooi werd gepubliceerd  
was ook de volgende tekst te lezen: 
 
“De grote deelneming aan dit toernooi was voor het bestuur van E.A.D. aanleiding om 
pogingen in het werk te stellen tot oprichting ener junioren-afdeling. Indien men hierin 
slaagt zal evenals voor de senioren ieder jaar een competitie om het 
clubkampioenschap der junioren worden gespeeld. Deze wedstrijden zullen in het 
partonaat geschieden. Zij die hiervoor interresse hebben, kunnen zich opgeven bij Jo 
Peeters”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



25 
 

            
 Wij, adverteerders, 

 

              feliciteren E.A.D. met het  
                    75 jarige jubileum.   
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Historie E.A.D. 

 

1950 - 1959 
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1950 -1959  Driemaal is scheepsrecht,  op weg naar de hoofdklasse 
 
E.A.D. ontplooide zich snel in de provinciale competitie. In het derde bondsseizoen 
presteerde E.A.D. zo goed dat er een gedeelde eerste plaats in de eerste klasse werd 
afgedwongen. Een beslissingswedstrijd moest de kampioen aanwijzen. Dat werd 
E.H.D.C. dat E.A.D. met 12-8 versloeg. De meest opmerkelijke uitslag in deze 
competitie was de 19-1 overwinning van E.A.D. op Kijk Uit uit Someren-Eind. 
 
De interne competitie was opgesplitst in 2 groepen. Harry Knaapen had een paar jaar 
niet deel genomen aan de onderlinge competitie. Wel speelde hij mee in de 
bondscompetitie, waar hij in 1949 en 1950 topscorer werd. Zijn come-back in de 
onderlinge competitie mocht er wezen. Hij werd niet alleen kampioen , maar bleef dat 
drie jaar lang tot zijn emigratie naar Canada in 1953. De meest opvallende 
deelneemster, Ja u leest het goed, de eerste dame die deelnam aan de onderlinge 
competitie was Jana Clevis. Ze speelde niet onverdienstelijk en bereikte een 6e plaats. 
 
Ook om het kampioenschap van Asten werd gestreden. Het inschrijfgeld was 75 cent.  
Er werd gestreden in twee groepen. Winnaar groep A werd Jo Peeters en in groep B 
Karel Verhaeg. Doordat Jo vervolgens Karel versloeg mocht hij zich kampioen van 
Asten 1951 noemen. 
 
Na een gedeelde 1e plaats in 1949-1950 moest E.A.D. in het seizoen 1950-1951 een 
stapje terug doen. E.A.D. eindigde op de 3e plaats. 
 
Op 10 november 1951 speelde A. van Bockel een simultaalwedstrijd tegen E.A.D. In 
een strijd tegen 13 deelnemers moest hij remise toestaan aan Karel Verhaeg en Piet 
Paulissen terwijl hij zijn meerdere moest erkennen aan Harry Knaapen, Wout van 
Dalen, Louis van Oosterhout en Gerrit Peters. 
 
Het ledenaantal groeide en met 18 
spelers begon men aan de onderlinge 
competitie van 1951-1952. Voor het 
eerst zou er gespeeld worden om de 
Peelbelang wisselbeker die 
beschikbaar gesteld was door de 
uitgever. In het Peelbelang van  22-9-
1951 verscheen daarover een bericht. 
 
De Peelbelang wisselbeker heeft bijna     
25 jaar gerouleerd onder de E.A.D. 
leden, totdat hij door Antoon Sukkel 
voor de 5e keer gewonnen werd en 
daarmee definitief in diens bezit kwam. 
 
De eerste bezitter van deze 
wisselbeker werd Harry Knaapen  Hij 
won de interne competitie voor de 
derde keer op rij voor Jo Peeters en 
Casper Warnar. 
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Omdat het ledenaantal gestaag gegroeid was, werd er een tweede team samengesteld. 
In 1951 werd daarmee voor de eerste keer geexperimenteerd in een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Philips DC 3, die met 11-9 verloren ging. 
 
E.A.D. maakte in het begin van de vijftiger jaren een geweldige bloeiperiode door. Elke 
bondswedstrijd was een feest en bij uitwedstrijden werd een bus gecharterd voor 
spelers, hun dames en eventuele supporters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto werd gemaakt op 23 maart 1952 in Tilburg.         
Op de fotoziet U van links naar rechts: Riet van de Voort, Mevr …., Harrie v.d. Boomen, 
Jo Peeters (toen 22 jaar), Gerrit Peters, Miet Thielen, Cor Clevis, Johan Thielen,     
Mevr. …., K. Wijlaars, A. van Bommel, K Verhaeg, H. Knaapen, Piet Paulissen, Tiny 
Warnar-van Goch, C. Warnar en knielend Jana Clevis en Jo Verhaeg-Cortenbach. 
 
Bij al dit enthousiasme kon een kampioenschap niet uitblijven. 5 jaar na het aanmelden 
bij de bond werd E.A.D. voor het eerst kampioen in de 1e klasse. Promotie was in die 
tijd geen gemakkelijke zaak. Allereerst moest men in 2 wedstrijden de kampioen van de 
andere 1e klasse zien te kloppen en vervolgens moest men dan nog zien te winnen van 
de nummer laatst uit de hoofdklasse. E.A.D. speelde op 23 maart 1952 om het algeheel 
kampioenschap van de eerste klasse tegen de kampioen van klasse B DAVO. Zowel de 
thuis als uitwedstrijd ging verloren. Geen algeheel kampioen, maar wel kampioen van 
de eerste klasse A, vandaar de schaal en de bloemen op de foto. 
 
Het kampioenschap zette tevens luister bij aan het ophanden zijnde 12,5 jarig bestaan. 
Op niet te vestane wijze liet E.A.D. wel merken de sterkste te zijn in de eerste klasse A. 
Het werd namelijk ongeslagen kampioen en won alle wedstrijden.  
 

De uitslagen op een rij: E.A.D. - E.D.G. 2 11-9 en 13-7, E.A.D. - M.D.C. 16-4 en 14-6.. 
E.A.D. - Phipips DC 2 11-9 en 13-7, E.A.D. - E.H.D.C. 11-9 en 12-8. 
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De redactie van het clubblad van E.A.D. had in de jaren 80 een rubriek gestart onder de 
naam “Mijn beurt” en men had hiervoor erevoorzitter Gerrit Peters benaderd.  
 
 
 

 
 

Ja eindelijk zal je wel denken, doch er ging enige 
aarzeling aan vooraf, want op een beurt zit ik niet  
meer te wachten, die heb ik genoeg gehad in  
mijn leven en ook wel eens hopeloos voorbij laten  
gaan. Nu heb ik maar één wens meer, om zoveel  
mogelijk met rust gelaten te worden. Maar ja, voor  
de damclub maak ik wel een uitzondering. 
Doch over fragmenten van vroeger zou ik een heel  
boek vol kunnen schrijven, daar is dit briefje toch  
te klein voor. En het ergste aan alles is, mijn  
geheugen laat me dikwijls in de steek, wat  
nodig is om alles in het juiste verband weer te  
geven.  
 
Wij haalden het kampioenschap in Tilburg, doch  
niet op een hele mooie manier. Ik was niet  
opgesteld, doch speelde ik onder een valse naam  
op bord 2. Veel te hoog voor mij, doch als ik daar  
inviel kon de rest blijven staan en hoefde ze dus  
geen bord hoger te spelen. Omdat ik geen kans 
had speelde ik een afruilsysteem, wat mijn  
tegenstander helemaal niet leuk vond en me daarom   
maar remise gaf. Dat was dus een puntje plus.  
Achteraf is zoiets erg teleurstellend, want je hebt  
meegewerkt aan een overwinning en je naam mag  
niet eens genoemd worden. Zo heb ik zeer koddige  
momenten beleefd. Ik zou daar uren over door  
kunnen praten, maar nu moet ik eindigen, want  
mijn ogen beginnen zeer te doen. Als U meer  
verhaaltjes van vroeger zou willen horen, kom dan 
maar eens praten. Ik was iemand van het eerste uur.  

 
        Gerrit Peters, januari 1989 

 
 
 
 
 
Een opmerkelijk verhaal dat Gerrit Peters schreef in januari 1989. Destijds moesten de 
teams op sterkte aan hun borden verschijnen. Vandaar dat Gerrit Peters op een veel te 
hoog bord speelde zoals hij dat aangaf in zijn brief. Als we nu in het archief kijken 
komen we merkwaardig genoeg wel de naam van Gerrit Peters aan bord 2 tegen. Op 
de vraag of dit ooit gecorrigeerd is moeten we het antwoord schuldig blijven.  
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Peelbelang 2-2-1952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat de Astense dammers hun zaken serieus namen blijkt uit het feit, dat er op 24 
januari 1952 de dag voor de kampioenswedstrijd tegen E.D.G. 2 geen onderlinge 
competitie werd gehouden, maar een training, waarbij de E.A.D.-ers werd gevraagd hun 
notatieboekjes mee te brengen om partijen na te spelen en te bespreken.  
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Op 4 februari 1952 vond de receptie plaats, waarvan het volgende artikel uit het 
Peelbelang van 9-2-1952 getuigt: 
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1952 was ook het jaar dat men een damcursus voor alle leden startte. Maar 1952 was 
ook het jaar van het 12,5 jarig jubileum, dat geheel in het kader stond van een groots 
opgezet damtoernooi: 
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Harry Knaapen en Gerrit Peters hadden een fantastisch wandbord gemaakt, met 
daarop de drie bestuursleden en de 20 leden op dat moment, waarvan de datum 
vermeld staat waarop zij lid werden. Het bord is z’n 65 centimeter hoog en 45 
centimeter breed en is ingelijst in een chique bruine houten lijst. Een pracht exemplaar ! 
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Het jaar 1952 was voor E.A.D. in alle opzichte een geweldig jaar. De foto is ook van dat 
jaar en is gemaakt achter café Clevis. Daarop het bestuur zittend achter de tafel te 
weten van links naar rechts: Harry Knaapen, Antoon Sukkel en Karel Verhaeg. Verder 
treft U op de achtergrond bijna alle leden van E.A.D aan en wel van links naar rechts; A. 
van Bommel, Caspar Warnar, Harrie van den Bercken, Sil Stevens, Harrie Berkers, 
Antoon van Seccelen, Cor Clevis, Jo Peeters, Jantje Eijsbouts, F. v.d. Eijnden, Harrie 
v.d. Boomen, Christ v.d. Zand, Antoon Berkers, Jan Thielen, Johan Thielen, Gerrit 
Peters, Louis van Oosterhout en Wout van Dalen. 
 

 
Niet alleen in clubverband was E.A.D. succesvol. Ook individueel werd er door de leden 
van E.A.D. aan de weg getimmerd.   
 
In het Davo Kersttoernooi van 1952 werd Karel Wijlaars kampioen in de hoofdklasse. 
In het zelfde toernooi van 1952 waren Harry Knaapen en Cor Clevis kampioen in de 1e 
klasse. 
 
Jo Peeters werd in 1952 ongeslagen kampioen van Helmond. 
 
Johan Thielen werd in 1953 kampioen  in de 1e klasse op een toernooi in Schijndel . 
En ook een jaar later in 1954 eindigde Karel Wijlaars als eerste in hetzelfde toernooi in 
Schijndel, terwijl Cor Clevis toen als tweede eindigde. In de 1e klasse werd Harrie 
Berkers kampioen. 
 
In September 1953 werd Harrie Berkers kampioen in de 1e klasse op het Tivoli toernooi 
in Eindhoven.  
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Het kampioensteam 
van 1952: Staand van 
links naar rechts:  
 

Caspar Warnar 
Jo Peeters 
Antoon Sukkel 
Gerrit Peters 
Karel Verhaeg  
Jan Thielen 
Piet Paulissen 
Harrie v.d. Bercken 
 

Zittend van links naar 
rechts: 
Harry Knaapen 
Cor Clevis, Piet Cox, 
Johan Thielen en 
Wout van Dalen. 
 

 
Foto’s werden er in het succesvolle jubileumjaar genoeg gemaakt. De volgende foto 
heeft een helder beeld behouden, waardoor de leden beter te indentificeren zijn. Ook 
deze foto is gemaakt achter café Clevis. 

 

Van links naar rechts: Cor Clevis, Harrie v.d. Bercken (broer van Paul), Harry Knaapen. 
Jo Peeters, Jan Thielen, Antoon Sukkel, Wout van Dalen, Caspar Warnar, Johan 
Thielen, Gerrit Peters en Karel Verhaeg. 
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In het seizoen 1952-1953 kwam E.A.D. wederom sterk voor de dag in de Noord-
Brabantse competitie getuige het volgende bericht in het peelbelang van 21-3-1953: 

De receptie op 9 april 1953 werd even als in het jaar daarvoor weer druk bezocht. 
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E.A.D. werd dus voor de tweede opeenvolgende keer kampioen in de eerste klasse. 
Maar promotie naar de zo fel begeerde hoofdklasse zat er ook dit jaar weer niet in. Nu 
was het D.V.S. uit Schijndel dat te sterk was. In Asten werd E.A.D. met maar liefst 16-4 
verpletterd. Daarom namen de E.A.D.-ers de rozen voor D.V.S. maar alvast mee naar 
Schijndel. Bij elk bord werd een roos neergelegd voor de aanstaande kampioen. Er 
gebeurde echter wat niemand verwacht had. E.A.D. klopte D.V.S. in eigen huis en 
mocht de rozen weer mee terugnemen. Omdat het bordgemiddelde destijds om het 
algehele kampioenschap niet telde volgde er een derde wedstrijd. Maar helaas voor 
E.A.D ging deze wedstrijd op 3 mei 1953 met 12-8 verloren tegen hetzelde D.V.S. Geen 
promotie dus voor E.A.D. 
 
Jo Peeters vertrok naar Helmond en Cor Clevis werd competitieleider in Asten. Harry 
Knaapen emigreerde naar Canada. Casper Warnar nam daarom het secretariat over en 
het bestuur werd tot 5 personen uitgebreid. De nieuwe bestuursleden waren Johan 
Thielen die vlak na de oorlog al penningmeester was geweest en Wout van Dalen. 
 
In de bondscompetitie van het seizoen 1953-1954 moest E.A.D logischerwijs een stapje 
terug doen. E.A.D. werd derde achter DC Tivoli en E.H.D.C. 
Nadat E.A.D. 2 in de voorgaande jaren nog vriendschappelijke wedstrijden speelde nam 
het dit seizoen voor het eerst deel aan de provincial competitie. Op 14-11-1953 speelde 
E.A.D de eerste wedstrijd in de 2e klasse tegen D.S.V. en direct werd er een punt 
behaald. Later in het seizoen behaalde E.A.D. 2 nog een overwinning op O.D.I en 
moest het drie keer zijn meerdere erkennen. E.A.D. 2 eindigde als 5e. 
 
De onderlinge competitie startte E.A.D. met 17 deelnemers. Men speelde een dubbele 
competitie en kwam er een nieuwe kampioen in de persoon van Johan Thielen.  
 
Men startte in 1954 voor het eerst met een zomercompetitie. Daaraan namen 14 
spelers deel verdeeld over twee groepen. Winnaar van groep A werd Cor Clevis terwijl 
in groep B Pietje Cox de titel pakte. 
 
In de seizoenen 1954-1955 en 1955-1956 ging het bij E.A.D. zo zijn gangetje. In het 
zomertoernooi werd Cor Clevis kampioen die een jaar later opgevolgd zou worden door 
Willy Bosch. Clubkampioen in 1955 werd Antoon Sukkel die een jaar later Karel 
Wijlaars voor zich moest laten.  
 
Door het vertrek van de sterspelers (o.a. Jo Peeters) kon men geen titelaspiraties 
hebben, al zag men wel weer een stijgende lijn. In 1956 eindigde E.A.D. verdienstelijk 
op de 2e plaats in de 1e klasse van de bondscompetitie waar E.A.D. nog altijd in uit 
kwam. 
 
Het jaar 1957 zou voor E.A.D een goed jaar worden. In de onderlinge competitie ging 
het er spannend aan toe. Antoon Sukkel en Jo Peeters, weer terug op het oude nest, 
eindigden samen op de 1e plaats. De beslissingswedstrijd tussen beide spelers werd 
gewonnen door Antoon Sukkel. Jo Peeters werd dus tweede voor Cor Clevis. 
 
Met de terugkomst van Jo Peeters en de versterking met Nico Geven ging het E.A.D in 
de bondscompetitie voor de wind. Een derde kampioenschap met de zo gewenste 
promotie naar de provincial hoofdklasse werd bereikt. En niet zomaar. E.A.D. won van 
alle vier de tegenstanders met een monsterscore.  
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De uitslagen waren als volgt: 
 

E.A.D.  - O.D.I. 17-3  E.A.D.  - E.D.G. 2 16-4 
Philips DC 3 - E.A.D.  1-19  M.D.C. - E.A.D 5-15 
 

 
In het Peelbelang van 16 februari 1957 verscheen het volgende artikel over het 
behaalde kampioenschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat E.A.D. in 1952 en 1953 niet lukte, dat lukte nu wel: De promotie naar de 
hoofdklasse , de hoogst haalbare clubcompetitie van Noord-Brabant. Daarvoor moest 
eerst de kampioen van de eerste klasse B De Schijf uit Roosendaal bedwongen 
worden. Beide malen werd de Schijf met 12-8 verslagen en de eerste hindernis op weg 
naar de hoofdklase was genomen. 
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Vervolgens moest in Ammerzoden gespeeld worden tegen A.D.A. de nummer 
voorlaatst van de hoofdklasse. Met 15-5 kregen de A.D.A. spellers in eigen huis klop. 
Ze waren daarvan zo geschrokken, dat ze de uitwedstrijd naar Asten maar voor gezien 
hielden en dus een reglementaire 12-8 aan hun broek kregen. De promotie was een 
feit. Voor het eerst, 17 jaar na de oprichting en 10 jaar nadat men zich bij de bond had 
aangemeld, was de doelstelling, een plaats in de Noord-Brabantse hoofdklasse, bereikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peelbelang 13-7-1957 
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Terugkijkend was dit tot nu toe het meest succesvolle jaar. En zoals we eerder al zagen 
werd er dan een receptie, deze keer op 27-7-1957 georganiseerd. Een verslag hiervan 
werd gepubliceerd in het Peelbelang van 3-8-1957. 
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In het seizoen 1957-1958 startte E.A.D. met 12 deelnemers aan de interne competitie. 
Merkwaardig genoeg is dat ook het enige wat bekend is van deze competitie.Zelfs, wie 
er kampioen is geworden is tot op de dag van vandaag niet bekend. Vermoedelijk heeft 
het spelen in de Noord-Brabantse hoofdklasse alle aandacht naar zich toegetrokken. 
 
In deze bondscompetitie was iedereen benieuwd naar de verrichtingen van de 
kersverse hoofdklasser. E.A.D. kwam uit in de hoofdklasse A en deed het verrassend 
goed. Het eindigde op een uitstekende derde plaatse achter kampioen Excelsior en 
E.D.G., maar voor gerenommeerde hoofdklassers als D.V.S., Tivoli en Philips. Dat het 
zo goed ging was mede te danken aan de inbreng van een tweetal nieuwe spellers, die 
in E.A.D. 1 hun opwachting maakten: Jan van Esch en Harrie v.d. Boomen. 
 
De uitslagen van het eerste jaar in de hoofdklasse waren als volgt: 
 
D.V.S.  - E.A.D. 12-8    E.A.D.  - E.D.G. 10-10 
E.A.D.  - Excelsior   6-14   B.D.C. - E.A.D.   8-12 
E.A.D.  - VD  13-7   Philips DC - E.A.D.   8-12 
D.C. Tivoli - E.A.D.   7-13 
 
Op 19 september 1958 nam E.A.D. deel aan een nederlaagtoernooi van Huissen. 
In en tegen Huissen, inmiddels meerdere malen kampioen van Nederland ging E.A.D. 
eervol ten onder met 13-7. 
 

Huissen   - E.A.D. 
  

A. van Aalten - H. v.d. Boomen 2-0 
Th. Jansen  - A. Sukkel  0-2 
P. Levels  - J. Peeters  2-0 
G. Janssen  - J. van Esch  0-2 
E. Leijser  - K. Wijlaars  2-0 
A. Leijser  - N. Geven  2-0 
C. Vervegaert - C. Clevis  2-0 
W. Vervegaert  - Joh. Thielen 2-0 
J. Hendriksen - W. Bosch  1-1 
J. Riels  - J. Thielen  0-2 

 
In het seizoen 1958-1959 werd Antoon Sukkel voor de zoveelste keer kampioen van 
E.A.D. Karel Wijlaars wist in dat seizoen in de finale om het persoonlijk kampioenschap 
van Noord-Brabant een fraaie tweede plaats te bereiken achter de in die tijd nauwelijks 
te kloppen Brabants kampioen A. de Graag. 
 
Het tweede seizoen in de provinciale hoofdklasse moest E.A.D. genoegen nemen met 
een bescheiden rol. E.A.D. eindigde op de 5e plaats. 
 
Terugkijkend op de jaren 50 kan men toch wel van een succesvolle periode spreken, 
waarin E.A.D. drie keer kampioen werd in de eerste klasse en uiteindelijk in 1957 
promoveerde naar de hoofdklasse. 
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Harry Knaapen 

 

Ere-lid van E.A.D. 
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     ERE-lid E.A.D. 
 

        Harry Knaapen 
 

              75 jaar lid van E.A.D. 
  
   
    Woonachtig in St. Bruno (Canada) 
 
 
 

    Geboren op 27-10-1919 te Asten 
 
 

   Gehuwd met Mary Tyssen, heeft  
   3 kinderen, Mary, Frank en Peter 
   en heeft 3 kleinkinderen 

 
   Medeoprichter van E.A.D. Asten  
   sinds 11-01-1940 
 

   38 partijen gespeeld in EAD 1, waarvan 
   25x gewonnen, 7x remise en 6x verloren 
      
   Beste prestatie: 
 

   3x Kampioen van E.A.D. Asten 
   in 1950, 1951 en 1952 
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Op 30 april 2014 ontving de voorzitter van E.A.D een brief terug van Harry Knaapen. 
Harry vond het een mooie verrassing dat hij een brief had ontvangen over het 75 jarig 
bestaan van de damclub. Als we de brief lezen, mogen we concluderen dat het goed 
gaat met Harry en zijn vrouw Mary. Harry schrijft dat zijn vrouw in juli 2014 haar 92e 
verjaardag viert en dat hij zelf in oktober 2014 95 jaar wordt. In oktober 2014 zijn ze 68 
jaar getrouwd. Harry rijdt nog altijd auto, maar niet op de grote wegen. Op de vraag van 
E.A.D., om iets over zich zelf te schijven voor het jubileumboek heeft Harry een mooie 
brief en foto´s meegezonden, die nu in een mooi jasje zijn gestoken. Ook na deze brief 
is er veelvuldig contact geweest met Harry. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oorkonde van de gemeente Saint Bruno de Montarville, 
6 juni 2006. 
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Brief 30 April 2014, Saint Bruno-De-Montarville 
 
Wij vertrokken uit Asten in 1953 en lieten onze 
vrienden van de damclub achter. Wij vertrokken uit 
Asten met 3 kinderen, Mary 5, Frank 3 en Peter van 
1 jaar via Hoek van Holland naar Southampton in 
Engeland en van daaruit naar Canada. Het was vijf 
en een halve dag varen naar Canada met het schip 
“Groote Beer”. De eerste dag waren de helft van de 
mensen ziek. Mijn kinderen hadden er geen last 
van. En ik had geen tijd om ziek te worden. Mijn 
vrouw Marietje lag de hele dag in bed. Bijna de hele 
reis. Wij komen aan in Quebec city, en van daaruit 
met de trein naar Montreal en naar Longvevil. Een 
half uur van Monteal heeft mijn zus Annie een huis 
gebouwd en 8 jaar gewoond. Daar woonde ook mijn 
zus Thea, Cor, Mien, Jan en broer Louis. Toen 
Annie naar Los Angeles case, U.S.A. ging, zijn wij 
verhuist naar Saint Bruno-De-Montarville, 12 kilometer verder dan Longvevil. Door 
vrienden, Pater Klok, heb ik werk gekregen bij McGill Universiteit in het onderhoud van 
de gebouwen. We waren met 10 schilders en 4 metselaars en heb mij opgewerkt als 
“supervisor” voorman, voor 34 jaar, tot ik met pensioen ging 30 jaar geleden. In Saint 
Bruno heb ik een bungalow laten bouwen met 3 slaapkamers, huiskamer, keuken en 
een badkamer. Omdat het hier 1 meter diep vriest, word er een ”basement” gebouwd en 
kan je daar extra bouwen, bijvoorbeeld slaapkamer, naaikamer, speelkamer, 
hobbykamer enz. De vrijstaande bungalow staat op een stuk land van 40x30 meters. 
 
 

Dammen heb ik niet meer gedaan, wel 
kaarten ”Cribbage”. Dat is een Engels 
kaartspel voor  twee, drie of vier man. In 
Canada heb ik het dammen altijd een 
beetje gemist, maar dat is het leven. 
Mis mijn vrienden van de damclub, 
bijvoorbeeld: Sil, Karel, John, Cor om 
enkele te noemen.  
 
Na de sneeuwstorm heb ik de bomen 
voor ons huis om moeten doen, 2004. 
 
 

 
 
Harrie eindigde de brief met de woorden: 
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Het bleef niet bij die ene brief in april. Ook Adrie van Outheusden had inmiddels contact 
opgenomen met Harry Knaapen. In juni 2014 stuurde Harry een tweede brief. En daarin 
stond zelfs zijn e-mail adres vermeld, waardoor communiceren makkelijker zou kunnen 
worden. Echter bleek dat Harry de e-mail wel kon lezen, maar dat hij deze niet kon 
beantwoorden. Ook de oorkonde die Harry Knaapen ontving van E.A.D. in 1953 werd 
meegezonden. Harry Knaapen is en blijft altijd betrokken bij E.A.D.  
 
 

 
 
 
Onder de brieven die Harry ons stuurde stond altijd; Mary en Harry Knaapen. Het zal de 
Canadeese vertaling zijn, want wij kennen het erelid en zijn vrouw gewoon als Harrie en 
Marietje. 
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Voorzitter van E.A.D. Piet van Rens zocht Harry Knaapen in Canada op en maakte 
daarvan het volgende verslag. 
 
Bezoek aan de familie Knaapen op zondag 16 november 2014 
 
Afgelopen weken ben ik in Boston Wilton en New York geweest om enerzijds cursus te 
geven en anderzijds nieuwe relaties te leggen. Op weg van Boston naar NewYork heb 
ik een omweg gemaakt van zo’n 600 km over Longueil en Saint Bruno in Canada. Jawel 
om een partijtje te dammen. 
Longueil ligt aan de overkant van de rivier net als Montreal, een echt stukje Franstalig 
Quebec. Hier heeft de familie Knaapen de eerste Canadese jaren doorgebracht. 
Daarna heeft Harry een huis laten bouwen in het 12 km verderop gelegen Saint Bruno. 
Alle dorpen in de omgeveng danken hun naam aan de litanie van Aller Heiligen. De 
voertaal is Frans. Een kleine minderheid is Engelstalig en bij deze groep hebben de 
Knaapens zich aangesloten. Ruim 50 jaar geleden hebben ze zich ingezet om een 
Engelstalige Katholieke parochie op te richten in Saint Bruno.  
Na een telefoontje op zaterdag was ik erg welkom of beter “welcome” op zondag 
middag. Ik werd gastvrij onthaald door Marietje en Harry, beiden negentigers in een 
goede gezondheid. Hoewel een beetje afhankelijk geworden omdat Harry geen auto 
meer mag rijden en deze ook maar heeft afgedankt. Harry voelt zich nog zeer betrokken 
bij E.A.D. ook al damt hij zelf niet meer. Wel speelt ie af en toe een partijtje na.  

          De Augustinuskerk in Saint Bruno 
 
Het huis van de Knaapens hangt vol met herinneringen. Een schilderij van het café 
waar hij opgroeide en waar nu een deel van het gemeentehuis staat. Een oorkonde van 
E.A.D. bij zijn afscheid in 1953, 
 
Dankbetuigingen van het parochiebestuur en de (franstalige) bisschop voor alles wat ze 
voor kerk en parochie deden. En oorkonde van de Poolse paus bij gelegenheid van hun 
50 jarig huwelijk. Onze gesprekken gingen in het Nederlands met een licht Astens 
accent en af en toe een Engels woord  (om het duidelijk te maken). Harry beseft dat hij 
nog maar weinig E.A.D. leden kent. Hij herrinert zich Jo Peeters en Paul van de 
Bercken maar beseft later dat het mogelijk een andere van de Bercken is. Ook weet hij 
namen als Hans Berkers uit alle brieven en verslagen te herinneren. Herman Clevis 
kent hij nog goed van 15 jaar geleden en natuurlijk als zoon van Cor. 
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Toch nog een partijtje gedamd!           Een oorkonde met een “selfie” van de H. Vader 
 
Uiteindelijk eindigt de dag in een mooi lokaal restaurant met een “diner” om door een 
ringetje te halen.  
 
 
 
 
 
 
 
      Ten behoeven van het 75 jarig jubileumboek stuurde Harry per post een 
          krantenknipsel.  Het krantenknipsel komt uit het katholiek maandblad van 1980 
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Vertaling krantenknipsel. 
 
Nederlands paar blijft de parochie trouw 
 
Voor de parochianen   van de H. Augustinus in Saint Bruno, is  de naam Knaapen 
synoniem met dienstbaarheid. Dat is omdat ze altijd kunnen rekenen op Marietje en 
Harry Knaapen om veel van de alledaagse taken te doen, die de parochie laten 
marcheren zonder enige poespas. Nu ze “met pensioen” leven temidden van vrienden 
en medeparochianenis Marietje nog steeds hoofd van de altaar commissie bij de          
H. Augustinus en Harry is hoofd van de  zaalwachters.  
Ze hebben deze verantwoordelijkheden vele jaren gedragen. De Knaapens zijn 
oldtimers in de parochie van de H. Augustinus. “Ik denk dat we hier langer zijn dan wie 
ook behalve de Machnics, Stan en Roberta” zei Harry eens  lachend met zijn 
aanstekelijke giechel.”Het is altijd een heel goede parochie geweest voor ons. We 
hebben zoveel erg aardige mensen gekend.” Saint Bruno is een door hun aangenomen 
woonplaats. Canada een door hun aangenomen land. Het was in 1953 dat Henricus 
Mattheus Knaapen met zijn vrouw Marietje , waarmee hij zeven jaar eerder trouwde, in 
Montreal aankwamen; een jong paar uit Holland om met zijn drie kinderen een nieuw 
leven op te bouwen. Harry, zoals hij heet bij vrienden en bekenden, was een meester 
schilder met deskundigheid in de kunst van belettering . Binnen twee weken vond hij 
werk bij de McGill Universiteit waar hij de volgende halve eeuw zou werken.  
Gezelschap was belangrijk voor de nieuwe immigranten, die nog weinig Engels 
spraken, toen ze hier aankwamen. “ Als we niet wilde vereenzamen, dan moesten we 
uitkijken naar mensen om bij aan te sluiten en samen dingen mee te doen”; zei Marietje. 
Harry zei dat dat de reden was om betrokken te raken bij de kerkelijke activiteiten.”Ik 
leerde dat er twee manieren waren om mensen te ontmoeten”;zei hij, weer lachend.” Ik 
kon naar de kroeg gaan of naar de kerk. Ik besloot om mensen in de kerk tegen te 
ontmoeten.” 
De Knaapen’s brachten zeven jaar door in Longueil, waarheen een zus van Harry hen 
was voorgegaan naar Canada. Toen ze in 1960 naar Saint Bruno verhuisden, stond  
hun nieuwe  huis aan de rand van het veld aan de  Landsdowne straat en er was een 
engelse Mis elke zondag in de kerk van Saint Bruno. Drie jaar later werden ze een van 
de stichtende families van de kerk van St. 
Augustinus. Marietje was  lid van de oprichting van 
het vrouwen gilde en ze is een van de meest 
actieve leden gebleven. 
Voordat de Augustinus kerk was gebouwd werd de 
Mis gedaan in de Don Bosco school op zondagen, 
in de kapel van de pastorie op weekdagen. Marietje 
nam de taak op zich om de kapel schoon te maken 
en Marietje en Harry hielde de kas bij van de 
wekelijkse collectes totdat het bouwerk was 
gerealiseerd. Marietje heeft de leiding van de 
altaarcommissie sinds 1965, toen ze , op initiatief 
van Pater Sullivan, in die tijd pastoor, is benoemd 
tot Hoofd-voor-het-leven. Daar bovenop hielp 
Marietje de zondagsschool te organiseren en was 
Harry tot 1970 de eerste “conservator” van de kerk. 
Hij maakte het bord op het gazon voor de kerk dat 
de uren van de diensten aangeeft.  
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Er is meer zichtbaar bewijs van hun toewijding in de planten en bloemen die groeien in 
en rond de kerk. “Ze zijn de tuiniers van de Sint Augustinus,”zegt Olga Mc Cormack, de 
parochiesecretaris, “Marietje heeft de beste groene vingers die er bestaan”.  
Harry en Marietje kwamen elkaar voor het eerst tegen in oorlogstijd, maar ze leefden in 
dorpen 20 km uit elkaar, dorpen die in het laatste oorlogsjaar precies in de frontlinies 
lagen. Ze trouwden in 1946 en hebben drie kinderen , Mary, Frank enPeter, een 
fransiscaanse pater sinds 1979. Peter is pasoor van de Heilige Rozekrans Parochie in 
Belleville , Ontario.               

Alexander Farrel 
 
 
 
Opmerkelijke verhalen 
 
Harry scheef in september 2014 in zijn brief het volgende: 
 

“Ik ben weer lid geworden in 1949. Na drie jaar op de Neerkant gewoond te hebben 
kwam ik in 1949 terug naar Asten om mijn vaders “Frans Knaapen” schildersbedrijf over 
te nemen. De oorlogsjaren waren moeilijk en in 1940 moesten alle verenigingen de 
namen en adressen opgeven van de leden. Wij hadden een vergadering opgeroepen 
en besloten dat niet te doen en zogenaamd was er geen damclub meer. Het geld werd 
verdeeld en dat was het einde., maar Gerrit Peters stond op en zei, ik wil E.A.D. toch 
voortzetten. Antoon Sukkel, Ceel Stevens en, ik en enkele meer gaven het geld terug 
en hadden weer een damclub. We speelden elke donderdagavond in het cafe van Jan 
Eijsbouts op de markt. Later heeft Cor Clevis die zaak gekocht, geloof ik”.     
 
 
Tijdens het bezoek van Piet van Rens aan Harry Knaapen vertelde hij iets over een 
damwedstrijd. 
 

Bij een wedstrijd tegen Beek en Donk deed bij de tegenstanders een speler mee die 
altijd heel langzaam speelde. Harry Knaapen bood aan om tegen deze speler te spelen. 
En wat verwacht werd gebeurde ze moesten een dag later terug komen om de wedstrijd 
uit te spelen. Ze gingen met z´n tweeën, zodat Harry, als ie naar het toilet moest, wist 
dat er niet kon worden voorgezegd. Er kon niet meer verloren worden gezien de 
 andere wedstrijden (11-7).  Harry deed een lokzet in de tweede zet, en ging naar het 
toilet. Wout van Dalen begeleidde hem en die zag het gebeuren. De tegenstander 
doorzag de zet niet en meteen erna konden ze weer naar huis. Harry heeft er nu nog 
veel plezier om. 
 
 
Harry speelde voor zover bekend is 38 wedstrijden voor het eerste team van E.A.D. 
en behaalde een bijzonder hoge score: 
 

1948-1949   score van Harry      7   5   0   2    10 pnt    71% 
1949-1950   score van Harry      7   6   0   1    12 pnt    86% Topscorer van 13 spelers. 
1950-1951   score van Harry      5   2   2   1      6 pnt    60%   
1951-1952   score van Harry    10   6   4   0    16 pnt    80% Topscorer. 
1952-1953   score van Harry      9   6   1   2    13 pnt    72%  
                                                  ---  --- --- ---    --------- 
Totaal score                              38  25  7  6     57 punten 
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Harry Knaapen was in de beginjaren van E.A.D. een sterke speler en wist ook mooie 
slagzetjes uit te voeren. Het is mooi om te zien hoe er toentertijd gespeeld werd, wat 
voor niveau men had en welke leuke combinaties er uitgevoerd werden. 
 
Dhr. van Geffen (D.V.S.) - Harry Knaapen 0-2,  19-04-1953 
 

01 34-30 18-23  25 26x37 41518  49 34-30 18-23  63 43-39 30-35 

02 30-25 20-24  26 40-34 04-09  50 45-40 23-39  64 39-33 15-20 

03 32-28 23x32  27 44-40 14-20  51 42-37 17-21  65 33-29 01x45 

04 37x28 12-18  28 25x14 19x10  52 30-25 29-34  66 49-43 45-01 

05 41-37 07-12  29 37-32 41913  53 25x23 34x45  67 43-48 35-40 

06 40-34 17-21  30 33-29 14-20  54 23-17 45-50  68 32-38 ……… 

07 34-30 21-26  31 39-33 13-19  55 18-13 24-29  Diagramstand 

08 37-32 26x37  32 33-29 09-13  56 13-09 29-34  68 ………. 16-21 

09 32x41 12-17  33 41-37 17-22  57 35-30 34x25  69 27x16 06-11 

10 41-37 18-22  34 28x17 11x22  58 09-04 50-45  70 16x07 01x43 

11 37-31 01-07  35 32-27 22x31  59 04-13 45-01  71 48x21 26x17 

12 38-32 07-12  36 36x27 12-17  60 13-35 11-17  72 37-32 40-44 

13 43-38 13-18  37 37-32 02-07  61 36-31 21-26  73 32-28 44-49 

14 32-27 19-23  38 47-41 07-11  62 35-49 25-20  74 28-23 49-35 

15 28x19 24x13  39 41-36 03-09         

16 46-41 14-19  40 43-39 20-25   Zwarte      

17 49-43 10-14  41 39-33 19-24   dam      

18 30-24 19x30  42 29x20 25x14   op 1.      

19 25x34 14-19  43 33-28 14-20         

20 45-40 05-10  44 28x19 13x24         

21 50-45 10-14  45 34-30 09-13   Witte      

22 34-30 19-23  46 30x19 13x24   dam      

23 30-25 13-19  47 40-34 08-13   op 48.      

24 31-26 22x31  48 48-43 13-19         
                    Dam op veld 1 en veld 48 
 

 
 
 
 

J. van Esch (E.H.D.C.) - Harry Knaapen (E.A.D.) 
05-01-1952. 
 
Zwart won door (21-27), 
  

A: 22x31 (13-18) 23x12 (11-17) 12x21 (16x47)  
B: Partijverloop 32x21 (26x30) 35x24 (14-20) ! 
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Harry Knaapen - H. van de Bercken. 
wintercompetitie 31-01-1952. 
 
Wit haalde dam nadat zwart de foutzet (05-10) had 
gespeeld: 37-32 (26x28) 29-23 (18x29) 38-33 (29x38) 
43x05. 
 
 
 
 
 
 
Harry Knaapen (E.A.D.) - E. v.d. Velden (E.H.D.C.) 
22-01-1953. 
 
Wit profiteerde van de foutzet van zwart en combineerde 
naar dam:  
39-34 (26x17) 32-27 (22x31) 25-20 (14x25)  
33-28 (23x32) 34x03 (32-37) 03-14 ! 
 
 
 
 

 
Harry Knaapen – K. Wijlaars,  wintercompetitie 06-11-1951 
 

01 32-28 19-23  10 39-33 17-22  19 42x31 21-26  27 38-32 08-12 

02 28x19 14x23  11 28x17 12x21  20 41-37 18-22  28 32x23 13-18 

03 37-32 10-14  12 33-28 07-12  21 28x17 12x21  29 37-32 26x19 

04 41-37 14-19  13 44-40 01-07  22 34-30 05-10  30 24x02 15-20 

05 33-28 09-14  14 50-44 07-11  23 39-33 11-17  31 40-34 16-21 

06 35-30 04-09  15 47-41 02-07  24 33x24 23-28  32 02-19 14x23 

07 30-25 17-21  16 43-39 20-24  25 32x23 21x41  33 25x05  

08 31-27 21-26  17 49-43 24-29  Diagramstand     

09 40-35 11-17  18 37-31 26x37  26 46x37 19x28   Zwart  gaf op 
 
 

De diagramstand is na 25 zetten van zwart (05-10)?  
 

Wit volgde met 39-33 (11-17)? 33x24 (23-28) 32x23 (21x41) 
en nu kan zwart op meerdere manieren winnen. 
  

Natuurlijk is de partijvariant goed al had wit ook kunnen 
kiezen voor slag 36x47 (26x37) 47-41 (19x28) 41x23 ! 
 

Maar de mooiste winstvariant was een diepgaande slagzet: 
36x47 (26x37) 43-39 (19x28) 24-19 (13x24) is het beste 
voor zwart 30x19 (14x23) 48-42 (37x48) 38-33 
(48x30) 33x04 (30-24) 35-30 (24x35) 25-20 (15x24) 04x12 ! 
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Met enig toeval ontvingen we via de sportwinkel “Bij Willem” deze foto van Gerard 
Knaapen. Hij is een achterneef van Harry Knaapen. 
 
Op de foto van omstreeks 1900 staat links achter de kiosk het oude raadhuis van Asten. 
Rechts daarvan ziet U het cafe van Jac Knaapen, de vader van Harry Knaapen, die ook 
een schildersbedrijf had zoals op het reclamebord te lezen is “Handel in natte en droge 
verfwaren, spiegel-vensterglas en behangselpapier”. Harry Knaapen is in dit huis 
geboren. Daarnaast, het grotere, witte huis was ook van een familie Knaapen. In het 
boekje Asten in oude ansichten, pagina 5,  is ook een foto te vinden van het 
geboortehuis van Harry Knaapen. Later is in het cafe een drukkerij en binderij van J.P. 
Schriks gehuisvestigd geweest. 
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Historie E.A.D. 

 

1960 - 1965 
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1960-1965 Van het Porseleinen naar het Zilveren jubileum 
 
De onderling competitie in het Porseleinen jubileum seizoen telde slechts 10 
deelnemers. Een laagte record. Wel een nieuw gezicht als kampioen, namelijk Harrie 
v.d. Boomen, sinds enige jaren lid van E.A.D. Hij zou in totaal 4 keer kampioen worden 
van E.A.D. Een jaar later groeide het aantal deelnemers weer met 3 leden. De oude 
bekende was Christ v.d. Zand en de nieuwelingen waren Hans Berkers en Henk 
Meewis. H. v.d. Boomen werd opnieuw kampioen evenals in 1963. Hans Berkers deed 
het in zijn eerste interne competitie al meteen prima. Hij eindigde samen met Karel 
Wijlaars op de tweede plaats. In het seizoen 1961-1962 moest Harrie v.d. Boomen 
genoegen nemen met een derde plaats achter kampioen J. van Esch en N. Geven.  
 
In het derde seizoen in de provinciale hoofdklasse presteerde E.A.D. slechts matig. 
Twee overwinningen en vier nederlagen brachten E.A.D niet verder dan een vijfde 
plaats. Een jaar later ging het nog minder goed en ontsnapte E.A.D. door voorlaatste te 
eindigen aan degradatie. In het vijfde seizoen als hoofdklasser viel het doek voor E.A.D. 
wat betreft de provinciale hoofdklasse competitie dan toch. In dit jaar werden er slechts 
drie punten behaald. En omdat de P.N.D.B ook nog eens besloot om de 2 hoofdklasse 
groepen samen te voegen waardoor een versterkte degradatie plaats vond  kon E.A.D. 
degradatie niet voorkomen. 
 
1960 was ook het jaar van het 20 jarig bestaan.  
Cor Clevis had zijn zaak uitgebreid met een zaal en daarmee had E.A.D. niet alleen een 
ideale clubruimte, maar tevens een prima plaats om een groot opgezet 
weekenddamtoernooi te organieren. Dat alles natuurlijk in het kader van het porseleinen 
jubileum. E.A.D. slaagde erin een groot aantal prominente dammers naar Asten te 
halen zoals Ham, De Kluyver, Boer, Visser en Zawiolkowsky. Het werd een schitterend 
toernooi met als winnaar in de beide ereklassen Harrie v.d. Boomen en S. Boer uit 
Alblasserdam. Er waren drie hoofdklasse groepen,  waarvan er twee door E.A.D-ers 
gewonnen werden, namelijk Nico Geven en Hendrik Gijsbers, sinds 1 jaar lid van E.A.D. 
De categorie thuisdammers werd gewonnen door Jan van de Mortel voor J. van Leuken 
en Hans Berkers. Dat zich onder deze drie spelers 2 toekomstige topspelers en 
kampioenen van E.A.D. bevonden Jan van de Mortel en Hans Berkers, had in dat jaar 
niemand durven bevroeden.  
 
Foto: 
Een evenwichtige partij  
tussen Philidor Ham en 
Harrie van den Boomen 
aan de rechter kant van  
het dambord.  
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In het artikel uit de krant van 14 mei 1960 is een deel niet meer leesbaar. Het zijn 
voornamelijk de uitslagen die weg zijn gevallen.  
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De voorzitter van damclub 
V.O.S. uit Spekholzerheide, die 
met 7 spelers aanwezig was, bood  
een fraaie wimpel aan. 
Dat werd met applaus beloond. 
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In juli 1960 vond ook de eerste ontmoeting met het Limburgse V.O.S. plaats. De eerste 
contacten dateerde al van 27 september 1959 toen E.A.D. deelnam aan het V.O.S. 
toernooi in Spekholzerheide. Nadat in 1960 maar liefst 7 spelers van V.O.S. aan het 
jubileum toernooi hadden deelgenomen, had men de smaak te pakken en besloot men 
te komen tot jaarlijkse vriendschappelijke ontmoetingen. De eerste in een serie van 6 
ontmoetingen vond in Spekholzerheide plaats en leverde E.A.D. een 14-12 winst op. 
 
 
 

 
 
 
Op 25 september nam E.A.D. weer deel aan het V.O.S. toernooi. Behalve in 1965 viel 
er voor E.A.D. op dit toernooi weinig eer te behalen en moest men genoegen nemen 
met een bescheiden klassering, maar het contact met V.O.S. bleef lang bestaan. 
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In juni 1961 kwam V.O.S. op bezoek bij E.A.D. Het was de tweede ontmoeting en de 
Limburgers namen revanche voor de nederlaag van het jaar daarvoor. Met 16-10 werd 
E.A.D verslagen. Bij deze gelegenheid werd aan E.A.D. door een in volledig 
mijnwerkerspak gestoken Antoon Habets een fraaie mijnwerkerslamp aangeboden, die 
jaren lang pronkte in het clublokaal van E.A.D. Een uitgebreid verslag verscheen in het 
Peelbelang van 24 juni 1961. 
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Aan de onderlinge competitie van 1961-1962 namen 14 spelers deel. Er kwam weer 
een nieuwe kampioen. Jan van Esch veroverde de titel voor Nico Geven en Harrie v.d. 
Boomen. In het Peelbelang verscheen het volgende artikel. 
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Zoals we eerder al hebben kunnen lezen was het 5e seizoen in hoofdklasse van de 
provincial competitie in 1961-1962 een slechte. E.A.D. degradeerde. 
 
Maar er was ook vooruitgang. Doordat E.A.D. weer meer leden kreeg, was het mogelijk 
om weer een tweede team te formeren. Het zou eind 1962 weer gaan deelnemen aan 
de bondswedstrijden. Op 6 april oefende men al vast vriendschappelijk tegen N.D.C. uit 
Neerkant, dat met 16-2 weg gespeeld werd. 
 
Een groot success was er voor Hans Berkers, die amper 2 jaar lid was van E.A.D. erin 
slaagde om jeugdkampioen van Noord-Brabant te worden. Daardoor verwierf Hans het 
recht deel te nemen aan het jeugdkampioenschap van Nederland, alwaar hij op een 
verdiendstelijke 7e plaats eindigde.  
 
Op 19 mei speelde een E.A.D. – combinative 13-13 tegen een combinative van M.D.C. 
uit Mierlo. Op 16 juni werd een reguliere oefenwedstrijd tegen M.D.C. ruim gewonnen. 
 
V.O.S. uit Spekholzerheide bestond 20 jaar en E.A.D. vertrok voor twee aangename 
dagen naar het zuiden. Er volgde natuurlijk weer een treffen,waarbij de jubilerende 
vereniging met 11-9 aan het langste eind trok. In het Peelbelang van 27-7-1962 
verscheen het volgend verslag. 
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We zijn in het jaar 1963. Daar waar bijna geen gegevens over de interne competitie 
bewaard zijn gebleven. Harrie v.d. Boomen werd kampioen voor Antoon Sukkel. 
 
Meer aandacht was er voor de bondscompetitie. E.A.D. kwam na de degradatie uit  in 
de eerste klasse. Met veel machtsvertoon heroverde E.A.D. zijn plaats in de 
hoofdklasse. Alle tegenstanders werden aan de Astense zegekar gebonden en men 
promoveerde dus met een 100% score. In het kampioensteam kwamen nog 4 spelers 
voor uit het tiental, dat in 1956-1957 het hoofdklasseschap veroverde. Dat waren 
Antoon Sukkel, Cor Clevis, Johan Thielen en Nico Geven. 
 
De goede prestaties van E.A.D. waren natuurlijk na te lezen in het Peelbelang. 
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Het kampioenstean van E.A.D. Zittend v.l.n.r. N. Geven, J, van Esch, K. Verheag, A. 
Sukkel, P. Bosch, J. Thielen en C. Clevis. Staande v.l.n.r. C. v.d. Zand, J. van de 
Mortel, H. Gijsbers, K. Wijlaars, H. van den Boomen, H. Berkers en G. Peters. 
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E.A.D. startte in de provinciale competitie weer met een tweede team.  E.A.D. 2 kwam 
uit in de tweede klasse en eindigde het eerste seizoen op de voorlaatste plaats. E.A.D. 
2 won van de hekkensluiter N.D.C. Kampioen werd Philips DC 2 voor H.D.C. 2, M.D.C., 
E.A.D. 2 en N.D.C. 
 
De eerste wedstrijd van E.A.D. was thuis tegen de latere kampioen Philips DC 2. 
 

01. K. Wijlaars  - F. Verboven 2-0 
02. J. v.d. Mortel  - N. Bastiaans 0-2 
03. P. Berkers  - J. Erkamps  0-2 
04. G. Compiet  - G. Enting  0-2 
05. W. Bosch  - A. Musters  1-1 
06. P. Fingerhuth  - F. Witteboer 2-0 
07. L. van Oosterhout - L. Bloemers 1-1 
08. M. van Roy  - W. Ruyters  0-2 
09. H. Meeuwis  - J. Schalks  0-2 
10. H. Kooystra  - W. Wuyts  2-0 

 
 
Ook werd er in 1963 gestreden om de Peelbeker. E.A.D. won van H.D.C., N.D.C., en 
De Schuivers en het verloor van M.D.C. E.A.D. en M.D.C. eindigden gelijk. Er volgde 
een beslissingswedstrijd, die door E.A.D. met 14-6 gewonnen werd en daarmee werd 
de Peelbeker gewonnen. 
 
Voor het eerst werd er een unieke dam-schaak-wedstrijd georganiseerd tussen de 
Astense verenigingen. Daarbij werden er door beide verenigingen zowel gedamd als 
geschaakt. Deze ontmoeting vond plaats op 15 februari 1963. In het Peelbelang van   
22-2-1963 valt te lezen hoe deze is verlopen. 
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Eind juni 1963 kwam V.O.S. naar Asten. Zoals u in het verslag van het Peelbelang van 
5-7-1963 kunt lezen keerde het sterke Limburgse team huiswaarts, niet alleen met 
prettige herinneringen, maar ook met een forse 15-5 overwinning. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De onderlinge competitie van 1963-1964 was uitermate spannend, want Harrie v.d. 
Boomen en Hans Berkers gaven elkaar geen duimbreed toe. Beide spelers eindigden 
exact gelijk. Na een beslissing werd Hans Berkers de nieuwe kampioen. Het was zijn 
eerste clubtitel in een niet te overtreffen serie kampioenschappen. Harrie v.d. Boomen 
werd dus tweede voor Piet Berkers en Jan v.d. Mortel die gedeeld derde eindigden. 
 
E.A.D. was terug in de hoofdklasse van de provinciale bondscompetitie. Bepaald lekker 
liep het nog niet. Met 5 punten uit 6 wedstrijden moest men met een 5e plaats 
genoegen nemen achter kampioen Excelsior, T.D.V., D.V.O., en D.V. Breda en voor 
E.D.G en V.D. 
 
Voor E.A.D. 2 waren de eerste 7 tot 8 jaren niet gemakkelijk. Het was vaak een 
probleem daarvoor 10 dammers bij elkaar te krijgen en vaak moest daarom bij oudleden 
of ereleden worden aangeklopt. Het tweede seizoen ging wel beter dan het eerste 
seizoen. E.A.D. 2 wist te winnen van M.D.C. en O.D.I. Daarmee behaalde E.A.D. een 
vierde plaats in de tweede klasse B.  
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E.A.D. ging weer op bezoek bij V.O.S. en revancheerde zich voor de grote nederlaag 
van het jaar daarvoor. E.A.D. won met het kleinst mogelijke verschil 11-9. 
 
Piet Bosch en Karel Verhaeg hadden te kennen gegeven hun bestuursfuncties niet 
langer te ambieren. In het bestuur werden toen gekozen Hans Berkers en Jan v.d. 
Mortel. Zowel Piet als Karel werden bereid gevonden aan te blijven tot aan het zilveren 
bestaansfeest, om de nieuwe bestuursleden in te werken. 
  
 
1965, E.A.D. bestaat 25 jaar.  
 
In het zilveren jubileumjaar wist Jan van Esch voor de tweede keer in zijn rijke 
damcarriere het kampioenschap van E.A.D. op zijn naam te schrijven. Hij werd 
ongeslagen kampioen en bleef Hendrik Gijsbers en Harrie v.d. Boomen net 1 puntje 
voor in een deelnemersveld van 14. 
 
In de de provinciale hoofdklasse voor clubteams ging het midden van de jaren zestig 
ronduit slecht. E.A.D. eindigde met 3 punten uit 7 wedstrijden samen met VD uit 
Heusden aan de Maas op de laatste plaats. En ook de degradatiewedstrijd ging 
verloren. Maar er kwam heugelijk nieuws. Excelsior slaagde erin te promoveren naar de 
landelijke ereklasse en daardoor kwam er een plaats vrij in de provinciale hoofdklasse. 
E.A.D. kreeg een herkansing. E.A.D. moest eerst zien te winnen van DC Tivoli, de 
nummer 2 uit de eerste klasse. En dat lukte. E.A.D. won met 16-4 en stelde het 
hoofdklasseschap op het nippertje veilig. 
 
E.A.D. 2 speelde nog altijd in de tweede klasse B en deed het in het derde seizoen niet 
onaardig. Met een score van 50% eindigde men op een derde plaats achter kampioen 
H.D.C. en De Schuivers. 
 
 
Het zilveren jubileum werd groots opgezet. Het programma zag er als volgt uit: 
 
zaterdag  24 juli   Receptie en feestavond 
zondag  25 juli   E.A.D. – V.O.S. 
zondag  8 augustus  E.A.D. 1965 – E.A.D. 1950 
 
zaterdag  21 augustus + Toernooi voor clubspelers 
zondag  22 augustus  
 
zaterdag  4 september + Kampioenschap van Asten  
zondag  5 september   voor thuisdammers en jeugd 
 
 
In het Peelbelang van 16-7-1965 verscheen zoals we al eens eerder zagen hoe E.A.D. 
tot stand was gekomen. En hoe E.A.D het was vergaan in de jaren daarna. Ook werd 
het feestprogramma gepubliceerd. In het volgende artikel kunt u het allemaal eens 
nalezen. 
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Hoe de receptie en feestavond verliepen leest u in het artikel uit het Peelbelang van   
30-7-1965. Daarin leest u ook, dat de jubileumwedstrijd tegen V.O.S. door E.A.D. 
gewonnen werd. 
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Vervolg 

 
 
 
 
 
 
 
Hoewel de banden met V.O.S. bleven bestaan, kwam er na 1965 een einde aan de 
jaarlijkse vriendschappelijke ontmoetingen tussen beide verenigingen. Begin jaren 
tachtig zouden er nog een paar volgen, die in een 10-10 eindigden. Op het V.O.S. 
toernooi behaalde E.A.D. een uitstekende derde plaats met 12 punten, na winnaar 
Constant uit Rotterdam met 14 punten en de organiserende vereniging V.O.S. met 13 
punten. Het laatste V.O.S. toernooi vond plaats in 1966. Een aantal E.A.D. ers nam 
toen deel met een Peeltiental, dat op de derde plaats eindigde achter winnaar Eureka 
uit Heerlerheide en Mosan uit Luik. We sluiten het hoofdstuk V.O.S. af met een artikel, 
verschenen in het jubileumnummer van V.O.S. bij gelegenheid van hun 40-jarig bestaan 
in 1982, zodat u ook eens kunt lezen hoe de Limburgers de contacten met onze 
vereniging hebben ervaren. 
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Op 8 augustus 1965 vond ontmoeting plaats tussen de “veteranen” van 1950 en de 
leden uit het 25 jarig jubileum 1965. Het wed een boeiend duel waarin de “oudjes” goed 
partij gaven en lieten zien, dat zij het dammen bepaald nog niet verleerd waren. In de 
Peelbelang van 13-8-1965 verscheen een mooi artikel. 
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         Jan Keesen – Jan van de Mortel          Wim Michiels – Antoon Sukkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Harry Knaapen wint van Harrie van den Boomen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Nico geven – Ceel Stevens         Jan van Esch en Jo Peeters spelen remise 
   
 
Op zaterdag 21 augustus en zondag 22 augustus vond het jubileumtoernooi van E.A.D. 
plaats, waaraan door 40 clubdammers uit Noord-Brabant en Limburg werd 
deelgenomen. Onbetwist de sterkste hoofdklasse-speler op dit toernooi was de 
Tilburger Herman Snijders. Voor E.A.D. behaalde Piet Berkers een fraaie tweede plaats 
in de hoofdklasse D. Piet Fingerhuth eiste voor E.A.D. de 1e plaats op in de eerste 
klasse A. Bij de oudleden werd Wout van Dalen winnaar voor Piet Paulissen. 
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Op zaterdag 5 september en zondag 5 september werden de damkampioenschappen 
van Asten voor thuisdammers en voor de jeugd georganiseerd. Winnaar bij de 
thuisdammers werd C. Jakobs, die “The Harry Knaapen Cup” in ontvangst mocht 
nemen. Bij de junioren werd Ad Boot jeugdkampioen van Asten voor zijn broer Joop. Op 
de derde plaats eindigde Herman Clevis. Zowel Ad als Herman zouden jaren later 
uitkomen in het eerste team van E.A.D. 
 
Het jeugdtoernooi was tevens de afsluiting van het zilveren jubileum jaar van E.A.D. 
Uniek in dat jaar was toch wel de ontmoeting tussen de “veteranen van E.A.D. uit 1950 
en de leden van E.A.D. uit 1965. Maar ook de vriendschap met V.O.S. maakte deel uit 
van het feest. Men kon terugkijken op een mooi jaar waarin E.A.D. haar 25 jarig 
jubileum vierde. 
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Hans Berkers 
 

Erelid en topspeler 
  

van  E.A.D. 
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   Erelid Hans Berkers 
    
     Woonachtig in Asten 
 

     Geboren op 20-02-1944 te Asten 
 

     Gehuwd met Rina van Meijl 
     En heeft 2 zonen, Bert en Dirk  
     En geniet van de kleinkinderen  
     Matthijs en Nils. 
 
     Lid van EAD Asten sinds 01-10-1960 
 

     544 Bondspartijen gespeeld voor E.A.D. 
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-10-1960 
 
     Beste prestatie: 
 

     9e plaats in de halve finale om het 
     kampioenschap van Nederland 1973, 
     nadat de 1e plaats was bereikt in de 
     Rayon wedstrijden, (Beste spelers uit  
     Noord-Brabant, Zeeland en Limberg) 
 
     Beroep: onderwijzer (met pensioen)  
      
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     Bridge en fietsen. 
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Hoogtepunt of dieptepunt ? 
 
Het hoogste niveau dat ik ooit in mijn damloopbaan bereikt heb, is deelname aan de 
halve finale om het kampioenschap van Nederland. 
Het was in het seizoen 1973-’74. Via het kampioenschap van Brabant en 
rayonwedstrijden (Zeeland, Brabant, Limburg) had ik me geplaatst voor die halve finale.  
De wedstrijden werden in het weekend gespeeld in een hotel in Arnhem, een op 
zaterdag en een op zondag. 
In december 73 waren we getrouwd.  Op zaterdag 12 januari 1974 gingen Rina en ik 
naar Arnhem. We zouden dat weekend logeren in het hotel en we hadden voor  
zaterdagavond kaartjes  besproken voor een theatervoorstelling in de Arnhemse 
schouwburg. 
Ik begon die dag om 13.00 uur aan mijn partij tegen Pieter Bergsma, in die tijd een 
gerenommeerde Friese topspeler.  Het werd een rustige partij waarin de Fries licht 
voordeel  kreeg. We kwamen beiden op dam met één schijfje voordeel  voor de Fries.  

De eerste tijdcontrole om vijf uur was inmiddels verstreken. 
De partij was voor mijn gevoel remise, maar Bergsma bleef 
zoeken naar winstkansjes.  
Het was al ruim na zessen en we hadden al 65 zetten 
gespeeld, toen ik remise aanbod in de volgende stand: 
 
Wit had al enkele loze zetten op de middellijn gedaan met 
zijn dam, maar ik bleef met mijn dam op 34 of 29. Zwart 
mag de middellijn niet prijsgeven, hij kan niet spelen aan 
zijn linkervleugel en als hij 26 opspeelt ga ik naar 42 of 48.  
Tot mijn verbazing sloeg Bergsma het remiseaanbod af. Hij 

speelde (26-31), gevolgd door 29-42 (28-37) en 42-48. De Fries ruilde toen heel 
stoïcijns (14-19). Ik kon mijn schijfverlies terugwinnen, maar zwart kreeg gelegenheid 
om zijn schijf op 31 door te sturen naar 37 en  41. 
Inmiddels was er een schaal met broodjes bij het bord neergezet en Rina informeerde 
hoe lang het nog zou duren.  Ik gaf aan dat het remise was en dat Bergsma dat weldra 
zou inzien.  Bergsma posteerde zijn dammen op 19 en 45 en probeerde wat geintjes 
waar ik natuurlijk niet intrapte. 
De tweede tijdcontrole om 7 uur kondigde zich aan en Rina vroeg of ik nog dacht aan 
de afspraak voor de schouwburg.  Bergsma was ondertussen met schijf 4 begonnen 
aan een langdurige en behoedzame opmars.  Toen ik die tocht met schijf 4 alleen maar 

kon vertragen, maar niet echt kon verhinderen, begon de 
twijfel te knagen. Het zal toch niet zo zijn dat ik deze partij 
nog ga verliezen! 
Rina zat naast het bord te wachten en de Haagse dammer 
Freek Gordijn, die even kwam kijken vroeg aan Rina of ze 
met mij getrouwd was.  Op het bevestigende antwoord 
schudde hij meewarig het hoofd.  
Met 3 dammen probeerde Bergsma op zijn gemak wat 
vangstellingen uit, maar ik vond nog steeds een gaatje. Het 
was ondertussen veel te laat geworden voor de 
schouwburg, toen deze stand bereikt werd: 

 
Ik probeerde nog 25-20. Als zwart de dam afpakt, kan wit met 47-41 nog remise maken. 
Maar Bergsma peuzelde met (27-09) geduldig de schijf op. Daarna stribbelde ik nog wat 
tegen, maar om kwart over 9 na 122 zetten gaf ik de partij op. Op maandag stond er 
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een klein berichtje in de Volkskrant: “Nieuw wereldrecord langste partij dammen”. 
Gelukkig boekte ik nog wel enkele succesjes tijdens dit toernooi, maar met een score 
van net onder het midden was een plaats in de finale te hoog gegrepen. Het 
wereldrecord is in de jaren 80 gesneuveld.   Welke twee mafkezen dat gedaan hebben, 
ben ik vergeten.    
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Combinaties 
 
Bij het zoeken naar bijzondere combinaties in mijn talrijke partijen ben ik meer mooie 
combinatieve verliespartijen tegengekomen dan winstpartijen. Ik denk dat mijn kracht 
eerder op het positionele vlak ligt, maar dat maakt de waardering voor een mooie 
slagzet alleen maar groter. 
 

Toch mag de zet die ik in de onderlinge competitie van 
1990 tegen Herman Clevis  uitvoerde er wel zijn. 
 
Herman had als laatste zet 39-33 gespeeld, toen ik hem 
verschalkte met (18-22) 28x06 (07-11) 29x07 (20-24) 
06x17 (02x31) 37x26 (24-30) 35x24 en slag naar 46. 
 
 
 
 
 

 



84 
 

De lokzet waarmee ik van Leen de Rooij (zwart) won 
herinner ik me nog goed. Het was in 1970 in Kerkrade 
tijdens een uitwisseling VOS-EAD. Leen de Rooij woonde 
toen nog in Limburg, maar had al een behoorlijke reputatie. 
Ik bood hem dam op een bezet veld aan. Ik weet nog dat 
mijn hart in mijn keel klopte toen ik 11-17 speelde. Zou hij 
hem nemen? Had ik het wel goed berekend? Want op het 
einde waren er nog wat slagkeuzes. 
De stand: 
Leen de Rooij had als laatste de uiterst merkwaardige zet 
47-41 gespeeld en dat was een van de redenen dat ik (11-

17) niet helemaal met een gerust hart speelde.  Wit aarzelde geen moment: 
34-29 (23x45) 27-22 (18x27) 32x21 (16x27) 28-22 (19x28) 30x08, (02x13) 33x2,  maar 
toen kwam de aap uit de mouw: (27-31) 02x10 (31x40) en hoe wit ook slaat, het kost 
hem een schijf. 
 

Een van de mooiste partijen die ik verloor was de 
correspondentiepartij tegen F.Trompen om het 
correspondentiekampioenschap van Nederland in 1968. In 
een correspondentiepartij winnen met een combinatie 
gebeurt niet vaak. De tegenstander kan alle zetten op het 
bord uitproberen. Bovendien was het een lok-lokzet. Ik 
dacht een lokzet te spelen, maar liep zelf in de val. 
Het begon in deze stand: 
 
Toen de briefkaart op de mat viel stond er voor zwart de 
zet (10-14) op in plaats van het verwachte (06-11). 

Natuurlijk zag ik het zwarte plan: Na 37-32 volgt  (27-31) 36x18 (14-19) en slag naar 45. 
Toen ik dat op het bord naspeelde zag ik een verrassend vervolg. Na de slag naar 45 
speelt wit 44-40 (45x34) 33-29 en slag naar 10. Ik had mooi de tijd om het eindspel te 
analyseren en kwam tot de conclusie dat dat winnend was voor wit.  Dus ging er een 
briefkaart terug met 37-32. Het antwoord (14-19) verraste mij niet. Waarschijnlijk heeft 
mijn tegenstander de weerlegging gezien en hoopt dat ik naar 21 sla. Dus snel een 
briefkaart terug met 23x14. De volgende zet kwam aan als een moker! Zwart speelde 
(12-18) !! 
Daarna was er geen ontkomen meer aan: 32x01 (25-30) 01x23 (04-10) 28x17 en slag 
naar 50. Na 22-17 en (50-45) ging er nog één briefkaart naar de heer Trompen.  Met 
felicitaties. 
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Hans Berkers, topspeler bij E.A.D. 
 
Hoewel E.A.D. vele getalenteerde spelers gekend heeft en nog steeds kent en je over 
deze spelers alleen al een boekwerk zou kunnen schrijven, is er een speler, die met kop 
en schouders boven de rest uitsteekt: Hans Berkers. Wat hij tot nu toe in zijn 
damloopbaan gepresteerd heeft zullen maar weinig hem nadoen. Hans kwam op 16-
jarige leeftijd voor het eerst met E.A.D. in aanraking. Dat was in 1960 toen E.A.D. bij het 
porseleinen jubileum een toernooi voor thuisdammers organiseerde. Hans eindigde 
daarin op de derde plaats. Hans meldde zich toen aan als lid en brak eigenlijk meteen 
door, waaruit blijkt, dat hij talent had en voor E.A.D. een waardevolle speler zou gaan 
worden. Meteen al in de eerste onderlinge competitie (seizoen 1960-1961)  eindigde 
Hans op een gedeelde tweede plaats achter kampioen Harrie v.d. Boomen. Ook in de 
provinciale bondscompetitie, waar hij zijn eerste wedstrijd voor E.A.D. op 13 november 
1960 speelde werd D. Bouman van D.C. Tivoli direct verslagen.  
In het voorjaar van 1962 slaagde de toen 18-jarige Hans erin het jeugdkampioenschap 
van Noord-Brabant op zijn naam te schrijven. 
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Als jeugdkampioen van Noord-Brabant was Hans vervolgens gerechtigd deel te nemen 
aan het jeugdkampioenschap van Nederland. Daar eindigde hij op een verdienstelijke 
7e plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1964 werd Hans Berkers voor de eerste keer clubkampioen van E.A.D.  In het totaal 
werd hij maar liefst 20 clubkampioen van E.A.D. Hans Berkers heeft ook de Peelbelang 
wisselbeker definitief in bezit nadat hij in het seizoen 1985-1986 voor de derde achter 
eenvolgende keer clubkampioen van E.A.D. was geworden. 
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Naast de clubkampioenschappen behaalde Hans Berkers ook meerdere 
clubsneldamkampioenschappen van E.A.D. en ook het Peelkampioenschap en het 
sneldamkampioenschap van de Peel schreef hij meerdere malen op zijn naam. Het 
grootste succes behaalde Hans Berkers in 1981 toen hij kampioen van Noord-Brabant 
werd. 
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In de jaren 70 speelde Harrie Otten, bekend  
als weerman (links) tegen Hans Berkers (rechts) 
 
 

Rechter foto: 
Hans Berkers krijgt uit handen van Antoon Sukkel  
de zoveelste gewonnen trofee.  

 

 
Anatoli Gantwarg - Hans Berkers   
simultaan in Eindhoven. 
 
Zwart is aan zet en forceert direct de winst (47-36)!  
Gantwarg gaf hier op. Er zou volgen 31-26 (36-41) 14-09 
(41-36) 09-04 (16-21) 26x17 (11x22) 04x27 (36x45). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hans Berkers (links) in het 
begin van de partij tegen Ad 
van Tilborg uit Tilburg.  
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Leen de Rooij (V.O.S.) - Hans Berkers uitwisseling met 
V.O.S. 1970 
 
Zwart speelde (11-17)?! en wit hapte gretig toe  
34-29 (23x45) 27-22 (18x27) 32x21 (16x27) 28-23 (19x28) 
30x08 (02x13) 33x02 en zwart vervolgt met (27-31)  02x10 
(31x44) en zwart heeft zijn doel bereikt. 
 
 
 

 
 

Hans Berkers - W. van Waardenburg  
N.K. correspondentie dammen 1968 
 
39-34 (30x28) 29-23 (18x29) 27x09 (03x14)  
26-21 (16x27) 31x02. 
 
 
 
 
 

 
 

Fons van Erve (Info Engineering 2) - Hans Berkers.  
Patiotoenooi 1987 
 
Zwart speelde (18-22)?! als lokzet.  
Wit vervolgde met 32-27 (23x21) 31-27 (21x32) 38x16 en 
zetten de deur voor zwart wagenwijd open (24-30) 35x24 
(20x49). Wit gaf op. 
 
 
 

 
 
Hans Berkers – Arie v.d. Stoep N.K. Junioren 1962 
 
De combinatie die Hans Berkers hier uitvoerde werd tot de 
mooiste slagzet van het toernooi genoemd. Hans won door: 
28-22 (17x39) 34-29 (23x34) (gedwongen) 25-20! (34x25) 
20x07! (08-12) 07x18 (39-44) 43-39 (44x33) 38x20 (25x14) 
32-28! (19-23) (18x29! 
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Jan van de Mortel 
 

Erelid van E.A.D. 
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                    Erelid Jan van de Mortel 
    
Woonachtig in Asten 
 

Geboren op 16-02-1943 te Asten 
Overleden op 08-03-2015 te Asten 
 

Gehuwd met Koos van de Mortel-Berkers 
 
Lid van EAD Asten sinds 01-10-1961 
 

564 Bondspartijen gespeeld voor E.A.D. 
 

K.N.D.B lid  sinds 01-07-1962 
 
Beste prestatie: 
 

3x clubkampioen van E.A.D. Asten 
 
Onderscheidingen: 
 

Sinds 2015 Ere lid van E.A.D. 
Sinds 1999 Lid van Verdienste bij O.C.N.V. 
Rayon Zuis-Oost  
 
Beroep: onderwijzer (met pensioen)  
      
Naast dammen andere hobby’s: 
 

Biljarten, fotografie, natuur en  
heeft dan ook ongeveer 15 huismussen  
als huisdier en in de zomer als loge  
een echtpaar Gierzwaluwen met  
kinderen.  
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Hoe bent U in contact gekomen met dammen?  
Af en toe dammen bij de buren. Maar vooral tijdens de middagpauze op de 
kweekschool bij damclub “Hemelrijken” waar Hans Berkers ook lid van was. In die 
middagpauze werd vrij uitgebreid gedamd. Na enige tijd de kat uit de boom gekeken te 
hebben ben ik ook, met enig succes, mee gaan doen.  
 
Hoe bent U in contact gekomen met E.A.D. Asten?  
Bij het 20jarig jubileum in 1960 organiseerde damclub EAD een damtoernooi. Er was 
ook een groep voor thuisdammers. Hans Berkers en ik hebben daar aan mee gedaan.  
 
Jan van de Mortel aan het woord. 
In de jaren 60 van de vorige eeuw werden voor het Kampioenschap van Noord-Brabant 
nog voorrondes, halve finales en de finale gespeeld. In 1970 wist ik, na enkele 
vergeefse pogingen, de finale-ronde te bereiken. Hans Berkers was al enkele jaren, en 
ook in 1970,  een vaste speler in de finale.  
In de eerste ronde moesten wij, op een zondag, tegen elkaar spelen. Op de zaterdag-
avond voor deze speelronde waren Hans en ik, zoals wel vaker, uit in Asten. Daarbij 
kon het wel eens laat in nacht worden. Maar op deze avond vond Hans het nodig om 
voor die belangrijke wedstrijd op tijd naar huis te gaan. Jan vond dat je niet moest 
overdrijven en bleef nog tot in de kleine uurtjes.  
De volgende dag was iedereen op tijd aanwezig en er werd al gezellig met elkaar 
gekeuveld. Om twee uur gaat de wedstrijd beginnen en de spelers gaan aan de borden 
zitten. Maar niet iedereen was al goed geconcentreerd. De eerste zetten werden al vlot 
gedaan en dan ging je al eens kijken welke opening op de andere borden was 
verschenen. Ook Hans was nog niet helemaal gefocust. Na enkele zetten probeerde 
Jan om Hans in het Haarlemmer zetje te lokken. En jawel, ondanks zijn goede 
nachtrust, schoof Hans zonder nadenken de volgende damschijf aan. Jan kon toeslaan 
met twee stukken winst. Hans was hier zo van onder de indruk dat hij pardoes de partij 
opgaf. Om half drie zaten we op de tribune naar de voetbalwedstrijd PSV – ADO te 
kijken. Dat kon toen nog.  
Door deze nederlaag was Hans zo van slag dat hij tijdens de rest van de finale niet veel 
punten meer wist te vergaren. Na meerdere jaren moest hij weer terugvallen naar de 
halve finale.  
Voor mij bleef het heel behoorlijk gaan. Ik eindigde met Tiny Lammers en Jan Craane 
op de vierde plaats. De vierde plaats gaf recht op deelname aan de rayonwedstrijd met 
Limburg en Zeeland om een plaats in de halve finale om het kampioenschap van 
Nederland en de vijfde plaats een finale-plaats in het daarop volgende jaar. Er moest 
nog een herkamp gespeeld worden.  
Jan Craane, kampioen in ’69, trok zich voor deze wedstrijden terug. Met Tiny Lammers 
speelde ik drie beslissingswedstrijden. Deze eindigden alle drie in remise en Tiny ging 
naar de rayonwedstrijden. Daar wist hij zich te plaatsen voor de halve finale voor het 
Kampioenschap van Nederland. Wegens ziekte heeft hij zich later voor deze wedstrijd 
moeten terugtrekken.  
In de finale-ronde van 1971 om het Kampioenschap van Noord-Brabant werden de 
verhoudingen weer hersteld. Hans plaatste zich moeiteloos via de halve finale voor de 
finale en werd daar zesde. Jan eindigde in 1971 met 7 uit 12 als laatste in de finale-
ronde en hield het voortaan voor gezien.  
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Uit het rubriek “Mijn beurt”  
uit het clubblad van E.A.D. maart 1988. 

 
door Jan van de Mortel 

 
 
Een dampartij kun je verliezen op vele 
manieren. Ofwel je tegenstander haalt een 
mooie combinatie uit of je schiet een enorme 
bok. Of door je tegenstander wordt je 
langzaam maar zeker fijn gedrukt ofwel in 
tijdnood zie je in de doolhof van 
verwikkelingen de goede uitweg niet meer. 
Soms kan het gebeuren dat je door de 
gebeurtenissen wordt meegesleept en meen 
je een bepaalde ontwikkeling te zien 
waarvan later blijkt dat je je door een 
hersenschim hebt laten opschrikken.  
 
 
 

De stand is een fragment uit de onderlinge competitie 
1979. Hier speelde ik (met zwart) tegen Willy Bosch. Met 
een dubbele combinatie wilde ik nu de winst binnenhalen.  
Er volgde: 32. … (17-21) 33. 26x17 (11x22) 34. 28x17 (23-
28) 35. 32x12 (13-18) 36. 12x23 (19x26) 37. 30x10 (09-
14) 38. 10x19 (08-13) 39. 19x08 (03x43). Willy was 
hiervan waarschijnlijk toch wel wat verbouwereerd en gaf 
zonder nog verder te kijken meteen op. Maar wie nog 
even de overblijvende stand bekijkt, zal al gauw tot de 
conclusie komen dat deze niet te winnen is. 
 

 
 
Jan van de Mortel werd in 1982 ongeslagen kampioen van E.A.D. Hij speelde 18 
partijen. Jan won er 15 en speelde 3x remise. Geen enkele partij ging verloren. 
 

Ad Boot (titelverdediger) - Jan van de Mortel, 
onderlinge competitie 1982 
 
Zwart haalt verrassend dam: (21-27) 31x22 (25-30) 34x14 
(04-09) 14x03 (12-17) 03x21 (26x50) 
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Linker diagram: Een mooie winstpartij van Jan van de Mortel in het zelfde jaar. Een 
zevenklapper 

 

Frank van Thiel - Jan van de Mortel, onderlinge 1982 
(21-27) 31x22 (18x27) 32x21 (23x32) 38x27 (14-20) 25x23  
(24-29) 33x24 (13-19) 24x13 (09x36). 

 
Rechter diagram: Paul van den Bercken - Jan van de Mortel  

onderlinge seizoen 1987-1988. 
 

(17-21) 26x17 (11x33) 39x28 (23-29) 34x23 (25x34) 40x29 (24x22) 
27x18 (19x26). 

 
 

 
 
 

Linker diagram: Bert Berkers - Jan van de Mortel  
onderlinge competitie 1998-1999. 

 
Zwart combineerde via ((13-19) 23x14 (03-09) 14x03 (18-23) 29x07 
(02x11) 03x21 (16x47). 

 
Rechter diagram: Jan van de Mortel - Hans Berkers,  

onderlinge competitie 15-04-2005 
 
Wit profiteert van de open stand van zwart: 
37-31 (26x37) 27-21 (16x27) 38-32 (27x29) 28-23 (19x28) 
39-33 (28x39) 43x14 (15-20) is verplicht 14x25 (13-19) 
47-41 (37-42) 48x37 met schijft winst.  
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Herman Clevis 
 

Erelid en clubicoon 
 

van E.A.D. 
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    Erelid en clubicoon 
 

Herman Clevis  
  
   Speldje,  benoeming   

     Woonachtig in Budel       clubicoon E.A.D. 
   

     Geboren op 13-11-1949 te Asten 
 

     gehuwd met Bettie Sak; 
     heeft 1 dochter, Elisabeth 

 
     Lid van EAD Asten sinds 01-07-1965 
 

     519 bondspartijen gespeeld voor EAD  
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-07-1965 

 
     Beste prestatie: 
 

     Clubkampioen in 1989 

 
     Onderscheidingen: 
 

     Erelid en clubicoon van E.A.D. 

 
     Beroep: Leraar Duits (met pensioen)  

      
     Naast dammen andere hobby’s:: 
 

     tennis en munten verzamelen 
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Mijn naam is Herman Clevis, geboren op 13 november 
1949 in een echte bedstee, toen nog aanwezig in café De 
Sportvriend aan de Markt in Asten. Mijn vader was een 
groot sportliefhebber en in zijn café hadden dan ook veel 
clubs hun thuisbasis, zoals de bridgeclub, voetbalclub 
NWC, schaakclub, handboogvereniging, biljartclub en 
uiteraard damclub E.A.D. Van al deze verenigingen was hij 
ook lid. Het dambord was bij ons dus een vertrouwd 
voorwerp en ik ging ook regelmatig in het “zaaltje” kijken 
als de ‘grote’ jongens bezig waren. Ik speelde regelmatig 
een partijtje tegen klanten in het café en dat ging me goed 
af. Toen kreeg ik te horen dat het tweede team nog wel 
een speler kon gebruiken en zo is de schijf gaan rollen. 
De eerste bondscompetitie leverde 6 nederlagen op en 
slechts 2 remises, maar het jaar daarop ging het al veel 
beter en de eerste winstpartij kwam tegen Piet Verberkt 
van De Schuivers. Nu zijn we 50 jaar later en heb ik op damgebied wel zo’n beetje alles 
meegemaakt. Titels van E.A.D. 1 en E.A.D. 2, topscorer van E.A.D. 1 en meerdere 
malen van E.A.D. 2 en daar zelfs topscorer van de gehele klasse. Maar het meest trots 
ben ik nog steeds op het kampioenschap van de club in 1989. Ik vergeet nooit het 
telefoontje van Harrie v.d. Boomen om me te melden dat hij zojuist (bij hem thuis 
gespeeld) van Hans Berkers gewonnen had en dat ik daardoor niet meer in te halen 
was en dus kampioen. 
Ik werd teamleider van E.A.D. 1 en bestuurslid en heb beide met veel plezier 34 jaar 
lang gedaan. In die tijd heb ik E.A.D. 1 van de Brabantse eerste klasse zien doorstomen 
naar de landelijke eerste klasse. Voorwaar een geweldige prestatie voor zo’n 
dorpsclubje. Het enige wat mij momenteel zorgen baart is de toekomst van onze club. 
We worden allemaal een dagje ouder en de jeugd is voor het dammen niet te porren. 
De vraag is dan ook of we de 100 jaar nog vol zullen maken. Hier ligt wellicht nog een 
(erg moeilijke) taak voor het bestuur. 
Tenslotte wat het dammen betreft beheer ik het archief waarin zo’n beetje alles van de 
afgelopen 75 jaar is terug te vinden. De eerste 50 jaar beschreef ik in 2 jubileumboeken, 
verschenen bij het 50 en 60-jarig bestaan.  
Ik zet de resultaten van E.A.D. 1 en 2 en andere wetenswaardigheden omtrent de club 
op onze website: www.ead-asten.nl en ik begon in 2003 met een digitale nieuwsbrief: 
Het E.A.D.-nieuws, dat tot op de dag van vandaag wekelijks verschijnt. 
 
Nog iets over mijn werk: van 1967, toen ik slaagde voor de HBS, tot 1973 studeerde ik 
Duits aan de universiteit van Amsterdam. Ik heb daar 6 jaar gewoond en 1 jaar gedamd 
bij APGS (Algemene Politie Gymnastiek en Sport-vereniging) Ik kwam daar terecht via 
mijn huisbaas die rechercheur was bij de Amsterdamse politie. Ik speelde in APGS 2 en 
we werden kampioen. Bekendste lid was Wim Versluis, destijds een van de betere 
dammers van Nederland. Ook Berend Boersma (Heijmans Excelsior) speelde in die tijd 
bij APGS. Iets wat tegenwoordig heel gewoon is: het spelen voor 2 verenigingen, was in 
die tijd verboden. Ik speelde voor de Brabantse en de Noord-Hollands bond, maar 
niemand controleerde dat en ik neem aan dat deze ‘overtreding’ inmiddels verjaard is. 
In 1973 behaalde ik mijn diploma en ging ik in het onderwijs aan de slag. Na 39 jaar 
(waarvan 37 in Roermond) ben ik in de VUT gegaan. Mede debet hieraan was het feit 
dat ik de ziekte van Parkinson kreeg. Hoewel de symptomen erger worden en leeftijd en 
ziekte mijn damprestaties duidelijk beïnvloeden, hoop ik toch nog een hele tijd te 
kunnen blijven dammen. 

http://www.ead-asten.nl/
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Ondanks de vele werkzaamheden m.b.t. de damclub blijft er nog voldoende tijd over 
voor mijn andere hobby’s. 
Ik probeer de conditie een beetje op peil te houden met 
tennis. Ik ben lid van BTV in Budel en speel 2 keer per 
week. Verder doe ik mee aan de wintercompetitie van 
Cranendonck. Hoewel ik geen sterke speler ben, doe ik 
het met veel plezier en hoop dat nog lang vol te houden. 
Verder heb ik mijn muntenverzameling op orde gebracht. 
De eerste muntjes kreeg ik van klanten in het café. Ze 
waren in Nederlands Indië geweest en hadden daar nog 
muntjes van. Na bijna 50 jaar was het een hele klus om 
alles uit te zoeken en te ordenen en wat ontbrak aan te vullen. Inmiddels is mijn 
verzameling compleet en heb ik van alle 196 landen de gangbare munten. 
Ik lees graag, vooral krimi’s. Favoriete schrijvers: o.a. Henning Mankell, Stieg Larsson, 
Tess Gerritsen, John Katzenbach en nog vele anderen. Verder lees ik alles wat met het 
Romeinse Rijk en de Romeinse keizers te maken heeft. Van de meeste keizers heb ik 
inmiddels een muntje weten te bemachtigen. En dat was niet gemakkelijk, aangezien 
sommige keizers het slechts enkele maanden volhielden. 
 
Ik sluit mijn verhaal af met mijn mooiste overwinning, die komt uit een wedstrijd van 
E.A.D. tegen Middelburg. Ik speelde tegen Cees de Wolf en zag plotseling iets moois:  
 

Cees de Wolf speelde (22-28) en staat er ogenschijnlijk 
goed voor, maar nu slaat zwart toe via de twee om twee 
39-33 (28x39) 29-24 (19x30) 25x43 !! 
Nu heeft zwart geen goede zet meer. 
Na (31-36) komt 42-37 en (27-32) mag niet vanwege de 
een om twee. 
 
Er volgde (14-19), wat anders ? 43-39 (19-23) 39-33 (23-
28) wat anders ? 33x22 (27x18) en nu komt de 
verrassende ruil 42-37 (31x42) 47x38, waardoor er 
oppositie onstaat. 
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Herman Clevis – Kees Tel 
Onderlinge competitie 
 
Partijverloop:  
25-20 (14x25) 23-19 (16-21) 19x08 (21-27) 22x31 (26x37). Herman maakte de partij nu 
fraai uit met: 36-31 (37x26) 08-02 (26-31) 02x49 (31-37) 49-32! (37x28) 44-40 (15-20) 
24x15 (25-30) 15-10 (30-35) 40-34 (28-33) 48-43! (33-39) 43-38 (39x30) 10-05 (35-40) 
05-28 met een tric-trac winst. 
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Ad Boot 
 

Erelid van E.A.D. 
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    Erelid van E.A.D. 
 

            Ad Boot 
    
 
   Woonachtig in Asten 
 

   Geboren op 28-08-1950 te Asten 
 

   Gehuwd met Tiny Hoefnagels; 
   heeft 3 kinderen, Bregje (1981), 
   Wouter (1985) en Eefje (1988) 
 
 

   Lid van EAD Asten sinds 01-07-1968 
 

   445 bondspartijen gespeeld voor EAD  
 

   K.N.D.B lid  sinds 01-07-1968 
 
   Beste prestatie: 
 

   Clubkampioen in 1977 en 1981 
   1x Tenniskampioen “ ‘t Root “ 
 
   Onderscheidingen:  
   25 jarig lidmaatschap van de K.N.D.B.  
   25 jaar bij voetbalclub N.W.C. 
 
 
   Beroep: Leraar Duits  
                           (H.A.V.O / V.W.O.) 

     
   Naast dammen andere hobby’s: 
 

   tennis, quizzen en fietsen 
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Hoe het voor mij begon...... 
 
In de jaren 60 was ik jong, nieuwsgierig en vooral... 
leergierig.Het was dan ook niet toevallig, dat ik veel 

contact had met Herman, de zoon 
van Cor en Jana Clevis, die een 
sportcafé hadden, een auto en een 
TV. Ik woonde op zo'n 50 meter 
van de Markt, waar het café 
gevestigd was. In en om dat café 
hebben wij in die tijd aan 
verschillende sporten en andere 
activiteiten mogen proeven, zoals: 

 
- Brommertjes lenen en uitproberen (van vaste klanten) 
 

- Druiven plukken bij de buren (van Café De Wit) 
 

- In de kleermakerij (Cor was ook kleermaker) met een 
  orkestje i.o. oefenen. Ik was de zanger. 
 

- Handboogschieten en daarna in de buurt de pijlen zoeken (en meestal vinden) 
 

- Biljarten (Keus genoeg daar) 
 

- En.... Dammen en Schaken, maar dat kwam later 
 
In dezelfde tijd bezochten wij elke vrijdag de Instuif, een soort soos voor 12- tot 
16jarigen. Dat was in de kelder van het Gemeenschapshuis (tegenwoordig "De Klepel"). 
En toevallig leidde ene Hans Berkers daar wekelijks een Damcompetitie met zo'n  25 
deelnemers. Dat denkwerk trok me wel aan! En omdat ik, ook toen al, wat voorzichtig 
aangelegd was, ging me dat dammen goed af onder het motto: "Eerst denken, dan 
doen en zo word je Kampioen". We speelden in 2 groepen. Ik speelde in de A-groep en, 
alsof het zo moest zijn, in de B-groep speelde ene Tiny Hoefnagels mee en ze won die 
groep ook nog. Nu, zo'n kleine 50 jaar later, zijn we nog altijd gelukkig samen.  
Dammen hebben we overigens daarna nooit meer samen gedaan. En, hoewel ze er 
verder niets mee gedaan hebben, is ons dammersbloed ook doorgesijpeld naar onze 
kinderen. Bregje,  Wouter en Eefje hebben het alle drie tot een top-drie-notering 
gebracht bij het jaarlijkse schooldammen in Asten en Wouter is nog een tijdje lid van 
EAD geweest met als beste prestatie een Brabants Kampioenschap met een EAD-
jeugdteam. Ikzelf mocht na mijn Instuifperiode komen kijken bij het grote EAD en al 
gauw genoeg mocht ik zelfs meedoen. Historische tegenstanders had ik in het begin: 
Harrie van den Boomen, Antoon Sukkel, Johan Thielen, Jan van Esch, enz. En ook 
tegen andere verenigingen trof ik kleurrijke tegenstanders: Huub Lennaerts, Meneer 
Zaal, Meneer Kennis, enz. In die tijd mocht ik ook een keer mee naar Bakel, daar gaf 
ene (volgens Lau Adriaans) Tonny  Sijbrands een simultaan. Ik had me tactisch 
verschanst tussen de regionale coryfeeën Arts, Wuytenburg en Lammers en "Tonny" 
besteedde vrij weinig aandacht aan mijn partij. Ik sloeg dan ook zowat steil achterover, 
toen hij op een gegeven moment de legendarische woorden sprak: "Zullen we het maar 
remise houden?" Toen ik even later weer kon praten, nam ik zijn aanbod met beide 
handen aan.  Remise tegen de grote Sijbrands. Dat telde... 
Jaren later kwam ik erachter, dat hij eigenlijk gewoon van mijn leeftijd was en trouwens 
nu nog. De rest is geschiedenis.........  
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Hans Berkers - Ad Boot 1980-1981 
 
Deze slagzet was van grote betekenis is het  
clubkampioenschap van 1980-1981. 
 
(17-21) 28x17 (11x22) 26x28 (18-22) 28x17 
(12x21) 31x22 (24-30) 35x24 (13-18) 22x13 
(08x46) 
 
 
 

 
 

Ad Boot (Team A) - Hans Berkers (Team B) 
 
Oefensessie E.A.D. 07-02-2003, (3 partijen op een avond) 
 
Wit combineerde zeer fraai naar dam  
op bezet veld 28-23 (18x40) 33-28 
(22x33) 38x07 (02x11) 39-34  
(40x29)  37-32 (27x38) 42x02. 
 
 
 

 
 

Ad Boot - Rini van Oosterwijk 20-05-05 
 
42-38! Wit heeft een fantastische 
lokzet gecreëerd;  
(14-19) 40-35 (19x30) 35x24 
(25-30) 34x14 (23x34) 39x30 
(13-19) 24x22 (03-09) 14x03  
(12-17) 03x21 (26x50) 32-27 
(50-17) 49-44 (17x50) 43-39 
(50x41) 46x37 z+1! 
 

 
 
Patrick Adriaans - Ad Boot  
Onderlinge competitie 19-01-2001 
 
Wit had zojuist de zwarte schijf van veld 23 naar 34 
geofferd en speelde vervolgens 44-40? Zwart profiteerde 
optimaal en combineerde naar dam op bezet veld (34-39) 
43x34 (15-20) 24x15 (04-10) 15x04 (02-08) 04x22 (17x37) 
26x17 (12x43) 48x39 (37x48). 
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Linker diagram: Ad Boot - Paul Peters, onderlinge competitie 11-02-1988 
 

28-22 (17x28) 33x22 (18x27) 37-31 (27x36) 32-28 (23x32)  
38x27 (21x32) 43-39 (40x07). 

 
Rechter diagram: Martien Madou - Ad Boot, onderlinge competitie 26-04-2002 
 
   35-30? (28-32) 38x27 (29-33) 39x28 (23x21) 26x17 (18-22) 
   17x28  (19-23) 28x19 (13x44). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linker diagram: Piet van Rens - Ad Boot, onderlinge competitie 28-11-2008 
 
   39-34? (17-21) 28x17 (11x22) 26x28 (18-22) 28x17 (12x21)   
   31x22  (24-29) 34x23 (13-18) 23x12 (08x50) 41-37 (50-11) 
   43-39  (11x50) 38-33 (50x41) 46x37 z+1 ! 
 
Rechter diagram: Ad Boot - Jules Martens, onderlinge competitive 14-05-2010 
 
   (03-09)? 28-23 (13-19) 23-18 (12x23) 27-22 (17x28) 26x17 
        (11x22)  34-30 (25x34) 40x27 en de zwarte schijf op veld 28 
   Is niet meer te redden. 
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Historie E.A.D. 

 

1966 - 1972 
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1966 - 1972 E.A.D. in rustig vaarwater 
 
Na de veel bewogen jaren, denk daarbij aan de oorlogsperiode, de 4 jubileum jaren en 
het organiseren van andere activiteiten, waaronder de wielerronde van Asten kwam 
E.A.D. in de jaren na het zilveren jubileum in rustig vaarwater. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat men stil zat. Zo kwam er een rikcouncours tot stand en werd het 
Peelkampioenschap geboren. Eind jaren zeventig kreeg E.A.D. een clubblad. Het leden 
aantal groeide en E.A.D. wist zich te nestelen in de top van de provinciale 
bondscompetitie. De ontwikkeling van het 2e team was wisselend maar ook veel 
belovend, met als hoogtepunt het kampioenschap in 1973 met de daarbij horende 
promotie naar de provinciale hoofdklasse.  Uniek was dan ook de enige onderlinge 
wedstrijd van E.A.D. 1 en E.A.D. 2 in deze hoofdklasse. We kunnen deze belevenis van 
E.A.D. in het volgende stuk lezen, maar we hervatten de historie eerst vanaf het jaar 
1966, het jaar na het zilveren jubileum. 
 
Over de onderlinge competitie van 1965-1966 en van 1966-1967 is niet veel meer 
bekend dan de kampioenen. In 1966 werd Antoon Sukkel na 6 jaar weer eens 
clubkampioen van E.A.D. en bracht zijn total op 7. Het jaar daarna werd Antoon Sukkel 
ontroond door Hans Berkers. Het was voor Hans Berkers zijn 2e clubkampioenschap en 
zeker ook niet zijn laatste.  
 
In de provinciale bondscompetitie hestelde E.A.D zich weer enigzins en behaalde een 
verdienstelijke vierde plaats met een 50% score, achter T.D.V., Philips DC en Davo. 
Het seizoen later was de eindstand op de laatste plaats na een kopie van het jaar 
daarvoor. E.A.D. behaalde opnieuw een vierde plaats met een score van 50%. 
 
Minder goed verging het E.A.D. 2 in de tweede klasse B. Slechts 1 punt wist men te 
behalen: 10-10 tegen De Schuivers, terwijl van M.D.C. met maar liefst 19-1 verloren 
werd. Cor Clevis redde de eer voor E.A.D. Men eindigde dan ook op een troosteloze 
laatste plaats. Een jaar later kwan E.A.D. 2 uit in de tweede klasse C. Met het slechte 
vorgie seizoen in de achterhoofd begon men aan de nieuwe competitie en het ging een 
stuk beter. E.A.D. 2 eindigde op de derder plaats achter De Schuivers en M.D.C. 
 
In het najaar van 1967 nam Cor Clevis het iniatief tot het houden van een rikconcours. 
En dat werd op alle fronten en jarenlang een succes. Buiten de sportieve 
gebeurtenissen was het rikconcours ook nog een financiële peiler waar E.A.D. op 
rustte. De jaarlijkse opbrengsten lagen rond de 300 gulden, met in 1977-1978 een 
uitschieter van 472 gulden. Cor Clevis 
bleef jaren lang de grote animator van dit 
rikcouncours. Maar ook Henk Meeuwis, 
Martien Madou, Rini van Oosterwijk en 
vooral Evert Manders hadden enige jaren 
erg veel tijd en energie in dit rikconcours 
gestoken. Het E.A.D rikcouncours werd 
maar liefst 26 jaar georganiseerd. Daarvan 
werd er 9x gewonnen door een lid van 
E.A.D., te weten Martien Madou 5x, Evert 
Manders 2x en Geert-Jan Loomans en 
Paul Peters beide 1x. 
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In de onderlinge competitie van 1967-1968 en van 1968-1969 prolongeerde Hans 
Berkers zijn titel. In 1968 werd Harrie v.d. Boomen tweede en Jan van de Mortel derde, 
terwijl beide spelers een jaar later stuivertje wisselden. Eind jaren 60 waren er zo’n 17 a 
18 deelnemers actief in de onderling competitie. Alleen in het seizoen 1968-1969 kende 
men nog wel een dieptepuntje met slechts 12 deelnemers. Maar dat was voor slechts 
een jaar want een jaar later waren er weer 18 dammers actief in de onderlinge 
competitie.  
 
In het seizoen 1967-1968 kwam E.A.D in de provinciale bondscompetitie voor de 10e 
keer in elf jaar uit in de hoofdklasse. E.A.D. preseerde in het 10e jaar ronduit slecht. Het 
eindigde op de achtste en voorlaatste plaats en degradeerde samen met Tilburg ’50 
naar de eerste klasse. E.A.D.2 eindigde netjes op de vierde plaats in de tweede klasse. 
 
Toen in 1968 de Helmondse damclub H.D.C. ter ziele ging en het kampioenschap van 
Helmond en omstreken weg viel, startte E.A.D. met het jaarlijks organiseren van het 
kampioenschap van de Peel. En dat bleek een goede greep ! Aan het eerste 
kampioenschap namen maar liefst 52 spelers deel, waaronder 13 jeugdspelers. De 
eerste kampioenen van de Peel waren: 
 

Hoofdklasse  J. Wuytenburg 
Eerste klasse: Herman Clevis 
Tweede klasse: Th. Claessens 
Jeugdklasse:  Ad Boot 

 
Hans Berkers behaalde in 1969 in het persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant 
voor senioren een gedeelde eerste plaats met Jan Craane. Alle drie de 
beslissingswedstrijden eindigde in remise, waarna SB bepaalde dat Jan Craane de 
nieuwe kampioen werd (zijn vierde) en dat Hans Berkers op de 2e plaats belandde. 
 
In de bondscompetitie wist E.A.D. net als in 1963 het verloren gegane terrein in het jaar 
daarna weer te heroveren. Het kosste nu alleen wat meer moeite. Niet alleen speelde 
men twee keer 10-10 (In 1963 won men alles), maar ook bleek het Oosterhoutse D.V.O. 
een geduchte concurrent, die eveneens met 2 verliespunten samen met E.A.D. op de 
eerste plaats eindigde. Een beslissingswedsrtijd moest de kampioen van 1969 
aanwijzen. D.V.O had de beste papieren; immers door het betere bordgemiddelde 
hadden zij aan 10-10 genoeg. E.A.D. liet  er echter geen twijfel over bestaan, wie de 
sterkste was en wees D.V.O gedecideerd met 13-7 terug. E.A.D. promoveerde en 
kwam daardoor weer in de hoofdklasse van de provinciale competitie. In het Peelbelang 
van 17 januari 1969 verscheen het artikel dat op de volgende pagina te lezen is. 
 
E.A.D. 2 deed het in het in de tweede klasse bepaald niet slecht. Met een score van 8 
punten uit 8 wedstrijden behaalde men een eervolle tweede plaats achter kampioen 
M.D.C., dat alles won en promoveerde naar de eerste klasse. 
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Begin jaren 70 groeide het aantal leden weer en kwam men net boven de 20 leden.  
In het seizoen 1969-1970 werd Hans Berkers weer de clubkampioen. Maar het jaar 
daarop werd Hans Berkers na 4 jaar dan toch onttroond. Harrie v.d. Boomen, slaagde 
er na 7 jaar toch nog een keer in kampioen van E.A.D. te worden. De onderlinge 
competitie van 1971-1972 leverde een nieuwe kampioen op. Al enkele jaren zat hij er 
dichtbij, maar nu lukte het Jan van de Mortel dan toch om met 1 puntje voorsprong op 
Hans Berkers het clubkampioenschap te pakken. Derde werd Harrie v.d. Boomen. In 
deze eindstand, wellis waar nog op bescheiden plaatsen, treffen we inmiddels de 
gebroeders Martens, Gerard en Jules aan, die enkele jaren later zouden doorbreken en 
voor E.A.D. 1 een grote aanwinst werden! 
 
Een mooi persoonlijk succes was er voor Jan van de Mortel. Hij deed in 1970 voor de 
eerste keer mee aan de finale van het kampioenschap van Noord-Brabant voor 
senioren en eindigde op een verdienstelijke 5e paats. 
 
De terugkeer van E.A.D. in de provinciale hoofdklasse verliep goed. E.A.D pakte al 
meteen de derde plaats achter kampioen Davo en Excelsior 2. Vanaf 1970 zou E.A.D. 
een grote rol gaan spelen als het gaat om de bovenste plaatsen in de provinciale 
bondscompetitie. In 1971 zakte E.A.D. nog wel naar de vierde plaats maar in 1972 wist 
men de beste klassering tot dan toe te behalen. E.A.D. eindigde op de tweede plaats 
achter kampioen T.D.V.  
 
De ontwikkelingen rondom het 2e team van E.A.D. waren nogal wisselend. E.A.D. 2 kon 
het ene jaar erg laag eindigen om vervolgens in het andere jaar kampioen te worden. 
E.A.D. 2 promoveerde en degradeerde in deze periode dan ook enkele keren. In het 
seizoen 1969-1970 kwam E.A.D uit in de 2e klasse C en eindigde op een matige 
voorlaatste plaats. Een vaste opstelling was er in het tweede team niet, want de cijfers 
spreken over 19 verschillende spelers die achter de borden van E.A.D. 2 verschenen. 
 
Het jaar daarop, in het seizoen 1970-1971 slaagde E.A.D. 2 erin om kampioen te 
worden in de tweede klasse C. Dat gebeurde op 21-12-1970 in Venray tegen de 
gelijknamige club. E.A.D. won met 6-14. Met 1 verliespunt 10-10 thuis tegen DC Venray 
werd men dus kampioen. Vervolgens moesten er promotiewedstrijden gespeeld worden 
met de kampioen van de tweede klasse A Tilburg’50 en de kampioen van de tweede 
klasse B  H.D.R. uit Rosmalen om 1 plaats in de eerste klasse. E.A.D. verloor met 14-6 
van H.D.R en met 11-9 van Tilburg’50. H.D.R promoveerde naar de eerste klasse. Door 

de promotie van het Tilburgse 
DAVO in een hogere klasse en 
een reorganisatie in de indeling 
vande provinciale bondscompetitie 
moest de eerste klasse aangevuld 
worden en zo promoveerden 
Tilburg’50 en E.A.D 2 alsnog. In 
het eerste jaar dat E.A.D. 2 
uitkwam in de eertse klasse van 
de provinciale bondscompetitie 
viel het niet mee, maar het doel 
“handhaving” werd bereikt. E.A.D. 
2 eindigde op de 6e plaats voor 
VD en Tilburg’50.  
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Historie E.A.D. 

 

1973 - 1980 
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1973 - 1980 De nationale bondscompetitie lonkt 
 

Op bestuurlijk gebied nam Theo van Horssen in 1973-1974 voor 1 jaar het secretariaat 
over van Hans Berkers, die daar wegens andere werkzaamheden geen tijd voor had. 
Een jaar later keerde Hans Berkers terug en werd het bestuur uitgebreid tot 5 personen. 
Behalve secretaris Hans Berkers, penningmeester Jan van de Mortel en voorzitter 
Antoon Sukkel kwamen daar in 1974 bij; Herman Clevis als teamleider van het eerste 
team en Henk Meeuwis die deze taak al geruime tijd voor het tweede team vervulde. 
 
Met veel machtsvertoon, 18 maal winst en slechts 2 remises nam Hans Berkers het roer 
in de onderlinge competitie van 1972-1973 weer over van Jan van de Mortel. Met een 
voorsprong van maar liefst 9 punten op coming-man Gerard Martens werd hij 
kampioen. Jan van de Mortel eindigde als derde. Een jaar later werden de eerste drie 
plaatsen onder de zelfde spellers verdeeld. Hans Berkers werd wederom kampioen en 
weer met een ongelofelijke score; 15 maal winst en 2 remises ! Op 4 punten volgde op 
de tweede plaats Jan van de Mortel terwijl Gerard Martens derde eindigde. Ook in het 
seizoen 1974-1975 eindigde dezelfde spelers op de eerste drie plaatsen. Hans Berkers 
pakte zijn 8e clubkampioenschap en bleef opnieuw ongeslagen. Gerard Martens 
eindigde door een beter SB op de tweede plaats waardoor Jan van de Mortel een 
plaatsje zakte ten opzichte van het jaar daarvoor. 
 
 
De uitslagen van de 
onderlinge competities 
werden destijds netjes 
onder elkaar gezet in  
een eenvoudig schrift.  
 
(seizoen 1972-1973) 
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In de finale van het persoonlijk kampioenschap van Noord Brabant 1973 voor senioren 
bleef Hans Berkers als enige ongeslagen, maar moest toch genoegen nemen met de 
2e plaats achter kampioen Ad van Tilborg. In de rayon wedstrijden haalde Hans zijn 
gram. Hij bleef wederom ongeslagen en eindigde deze keer als eerste. Hans Berkers 
plaatste zich hiermee voor de halve finale om het persoonlijk kampioenschap van 
Nederland in 1974. Daarin kwam Hans Berkers uit in groep A en werd hij tiende. 1 partij 
werd er gewonnen, 4 keer eindigde een partij in remise en evenveel ging een partij 
verloren. Uiteindelijk behaalde Hans Berkers 6 punten. 
 
In de finale van het juniorenkampioenschap van Noord-Brabant werd E.A.D. 
vertegenwoordigd door twee spelers. Jan Verberne werd eervol derde en Gerard 
Martens eindigde op de 6e plaats. Ook een jaar later herhaalde Jan Verberne zijn 
prestatie en eindigde hij op de derde plaats.  
Zowel Jan als Gerard namen meerdere malen deel aan wedstrijden met het Noord-
Brabants jeugdteam. 
 
 

 
Het rikconcours werd in 1975 nog altijd en met succes 
georganiseerd. Voor het eerst wist een lid van E.A.D het 
rikcoucours op zijn naam te schrijven. Het was Martien Madou 
die met deze titel aan de haal ging,  wat hij overigens in 1976 
herhaalde. 

 
 
 
De seizoenen 1972-1973 tot en met 1974-1975 behoren tot de meest succesvolle 
seizoenen als het gaat om de prestaties in de provinciale clubcompetities. In 1972-1973 
bleeft E.A.D. contact houden met de bovenste plaatsen. E.A.D. 2 boekte in dat seizoen 
het grootste succes uit de historie. E.A.D. 2 eindigde in de eerste klasse op de 2e plaats 
achter kampioen E.D.G., dat alles won. E.A.D. 2 scoorde 11 punten uit 7 wedstrijden. 
De tweede plaats gaf dat jaar ook recht op promotie naar de hoofdklasse, zodat E.A.D. 
in het jaar daarop maar liefst over 20 hoofdklassers beschikte, een ongekende weelde !   

De eindstand in de eerste klasse luidde als volgt; 
 

1. E.D.G.  7 7 0 0 14 92-48 
2. E.A.D. 2  7 5 1 1 11 76-64 
3. DV V.D.  7 4 0 3   8 73-67  
4. M.D.C.  7 3 1 1   7 67-73 
5. D.V.O.  7 3 0 4   6 67-73   
6. T.D.V. 2  7 2 1 4   5 64-76 
7. De Schijf  7 2 1 4   5 62-78 
8. B.D.V.  7 0 0 7   0 59-81 

 
E.A.D. 2 kwam in het gepromoveerde team met 13 spelers uit te weten; topscorer        
A. Sips (7-11) = 7 wedstrijden en 11 punten), F. van Thiel (6-10), Th. Van Horssen     
(5-8),   G. Martens (6-7), F. van Brussel (7-7), H. Clevis (7-7), H. Meeuwis (7-7),           
C. Clevis (7-6), J. van Esch (7-6), J. Martens (7-5), en de drie invallers R. Clevis (1-2), 
P. van de Bercken (1-0) en M. Madou (2-0). 
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Door de promotie van E.A.D. 2 naar de hoofdklase vond op 8 september 1973 de 
historische ontmoeting plaats tussen de beide hoofklasse teams van E.A.D. Het eerste 
team won met groot verschil: 16-4. Antoon v.d. Moosdijk, Cor en Herman Clevis redden 
de eer voor het tweede team. 
 

E.A.D. 2  - E.A.D. 1 
 

 A. v.d. Moosdijk - H. Berkers  1-1 
 C. Clevis  - G. Martens  1-1 
 J. van Esch  - J. v.d. Mortel 0-2 
 A. Sukkel  - A. Boot  0-2 
 H. Clevis  - H. v.d. Boomen 2-0 
 J. Thielen  - J. Peeters  0-2 
 H. Meeuwis  - Th. van Brussel 0-2 
 F. van Thiel  - J. Verberne  0-2 
 Th. van Horssen - J. Martens  0-2 

M. Madou  - A. Sips  0-2 
  
Na de winst op E.A.D. 2 won men nog 4 keer en verloor van H.D.R. en De Schuivers, 
waardoor men net als het jaar daarvoor op een derde plaats eindigde met 10 punten uit 
7 wedstrijden, achter de beide teams waarvan men verloren had. 
 
Dat E.A.D. 2 het in de hoofdklasse niet zou kunnen bolwerken was te verwachten. Met 
slechts 2 punten eindigde men onderaan  samen met DV Breda. Een 
beslissingswedstrijd tegen DV Breda moest de degradant aanwijzen. E.A.D. 2 verloor 
kansloos met 15-5, wat opmerkelijk is, omdat men eerder in de competitie met dezelfde 
cijfers van DV Breda gewonnen had. Al was het voor E.A.D. 2 maar 1 jaar in de 
hoofdklasse, het was toch een speciaal seizoen in de clubhistorie. 
 
E.A.D. 2 speelde in het seizoen 1974-1975 weer in de eerste klasse. De degradatie van 
de hoofdklasse naar de eerste klasse kreeg een neerwaartse tendens. Want E.A.D. 2 
wist ook dit jaar weinig punten te behalen, slechts 3. E.A.D. 2 eindigde daarmee op de 
8e en tevens laatste plaats en degradeerde opnieuw, nu naar de tweede klasse. 
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Vele beter verging het E.A.D. 1 in het seizoen 1974-1975. E.A.D. boekte het grootste 
succes tot dan toe. Herman Clevis wist in zijn eerste seizoen als teamleider zijn 
mannen naar het kampioenschap in de provinciale hoofdklasse te leiden. E.A.D. werd 
ongeslagen kampioen en hoefde slechts een 10-10 toe te staan aan concurent H.D.R. 
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E.A.D. was dus de kampioen, maar uitgerekend dat jaar vond er geen automatische 
promotie naar de landelijke tweede klasse plaats. Er moest een promotiewedstrijd 
gespeeld worden tegen D.V.S. uit Schaesberg, de kampioen van Limburg. De wedstrijd 
werd gespeeld op 8 maart 1975. E.A.D. verloor een greep naast de promotie naar de 
landelijke tweede klasse. De uitslag was als volgt; 
 
         Schaesberg - E.A.D. 
 

  1. F. Langelaan  - H. Berkers   0-2 
  2. W. Maertzdorf - G. Martens  2-0 
  3. W.C. Maertzdorf- J. van de Mortel 1-1 
  4. P. Hartman - J. Martens  1-1 
  5. P. Hopman - A. Boot  0-2 
  6. A. Maertzdorf - A. Sips  1-1 
  7. Y. Hartman - J. Peeters  2-0 
  8. H. Vos  - H. v.d. Boomen 1-1 
  9. G. Stam  - A. v.d. Moosdijk 2-0 
10. G. Vermeulen - H. Clevis  2-0 

 
 
 
 
Met 22 spelers begon men aan de onderlinge competitie van 1975-1976 en weer was 
Hans Berkers de sterkste, al moest hij nu 1 verliespartij incasseren. Op 2 punten werd 
Gerard Martens tweede en voor het eerst wist Herman Clevis door te dringen tot de top 
drie in de onderlinge competitie. 
 
In de bondscompetitie deed E.A.D. het weer goed. Men verloor van de kampioen De 
Schuivers, maar won verder alle andere wedstrijden. E.A.D. eindigde dan ook op een 
verdiende tweede plaats. 
 
E.A.D. 2 was weer terug in de tweede klasse C, het oude nest, waar inmiddels door het 
bestuur van de PNDB de teamgrootte was teruggebracht naar 8 spelers per team. Het 
ging goed met E.A.D. 2, want men eindigde samen met Excelsior 3 en E.D.G. 2 op een 
gedeelde eerste plaats met 10 punten uit 6 wedstrijden. Er was dus een nacompetitie 
nodig om de kampioen vast te stellen. E.A.D. 2 speelde 8-8 tegen E.D.G. 2 en verloor 
met 7-9 van Excelsior 3, waardoor Excelsior 3 kampioen werd en naar de eerste klasse 
promoveerde. E.A.D. 2 en E.D.G. 2 hadden beide 1 punt in deze nacompetitie en 
moesten nu een beslissingswedstrijd spelen om de tweede plaats, aangezien die weer 
recht gaf op een plaats in een volgende nacompetitie, waarin als nog twee teams 
konden promoveren naar de eerste klasse. Een ingewikkelde constructie maar E.A.D. 2 
profiteerde daar van. E.A.D. 2 won  namelijk met 10-6 van E.D.G. 2. In de nacompetitie 
won E.A.D. 2 van DV Tempo, speelde het tegen De Kroonschijf gelijk en verloor men 
van D.V.S., dat eerste werd en promoveerde. Omdat De Kroonschijf en E.A.D. 2 gelijk 
eindigden op de tweede plaats en deze ook recht gaf op promotie, moest er weer een 
beslissingswerdstrijd volgen. Wel nu, men ging met 9-7 ten onder tegen De Kroonschijf 
en na 13 wedstrijden moest men constateren dat men geen stap verder gekomen was 
en men gewoon tweedeklasser bleef. Jo Peeters en Martien Madou waren de twee 
enige spelers, die alle 13 wedstrijden meespeelden en zij eindigden dan ook op de 
plaatsen 1 en 2 van de topscorerslijst van dat jaar. 
 



125 
 

In het bestuur nam Jan van de Mortel afscheid als penningmeester en werd opgevolgd 
door Henk Meeuwis terwijl Frans van Brussel de functie van teamleider van het tweede 
team over nam. De overige bestuursleden Antoon Sukkel, Herman Clevis en Hans 
Berkers bleven zitten. 
 
Martien Madou nam deel aan de voorwedstrijden voor het kampioenschap van Noord-
Brabant voor senioren en eindigde in groep B op de 2e plaats  achter R. Smits uit 
Eindhoven. De tweede plaats gaf recht op een plaats in de finale en daarin kwan 
Martien sterk voor de dag. Hij eindigde samen met J. Matheeuwsen en R. Smits op een 
gedeelde 1e plaats. Beslissingswerdstrijden waren nodig en daarin won Martien Madou 
van R. Smits en speelde hij remise tegen J. Matheeuwsen, waardoor Martien kampioen 
in de eerste klasse van Noord-Brabant werd. Martien bleef in alle wedstrijden die hij 
speelde als enige ongeslagen, zodat hij uiteindelijk de terechte kampioen werd. 
 
Het nieuwe seizoen brak aan en nieuwe ronde, nieuwe kansen.  
In de interne competitie van 1976-1977 waaraan 17 spelers deelnamen lieten de 
favorieten het duidelijk afweten. Hans Berkers eindigde op een vijfde plaats terwijl Jan 
van de Mortel op een zevende plaats eindigde. Kampioen werd een nieuw gezicht. En 
dat was Ad Boot, die de laatste jaren telkens op de 4e of 5e plaats eindigde, maar nu 
doorstootte naar de top en de clubtitel greep. Ad Boot is de tiende clubkampioen van 
E.A.D. in de historie. Op de tweede plaats zag men ook een nieuw gezicht; Antoon v.d. 
Moosdijk zette zijn tot dan toe beste prestatie neer in de onderlinge competitie. Derde 
werd net als het jaar daarvoor Herman Clevis. 
Een jaar later, in het seizoen 1977-1978 speelde er 2 deelnemers meer mee in de 
onderlinge competitie. En de favorieten, die het ‘t jaar daarvoor zo lieten afweten, waren 
weer helemaal terug. Hans Berkers pakte zijn 10e clubtitel, terwijl Jan van de Mortel op 
de tweede plaats eindigde. Opvallend was, dat op de plaatsen 3 en 4 twee E.A.D.-ers 
van het eerste uur eindigden; Cor Clevis, lid vanaf 1945 werd derde voor Antoon 
Sukkel, lid vanaf 1940. 
 
Wat Hans Berkers tot nu toe nog nooit gelukt was in de finale van het kampioenschap 
van Noord-Brabant, lukte hem wel bij het sneldammem. Hans werd sneldamkampioen 
van Noord-Brabant 1978. Bij de Nederlandse kampioenschappen sneldammen eindigde 
Hans vervolgens in groep IV als vijfde met 7 punten uit 7 partijen. 
 
E.A.D. kwam zoals de laatste jaren weer uit in de provinciale hoofdklasse en 
prolongeerde de tweede plaats van het jaar daarvoor. Nu was Excelsior 2 de kampioen 
die E.A.D. 1 punt voor bleef. Een jaar later moest E.A.D. een klein stapje terug doen; 
men eindigde “slechts” vierde. 
 
E.A.D. 2 startte in het seizoen 1976-1977 weer in 
de tweede klasse C. Men speelde een dubbele 
competitie en werd na 10 wedstrijden met 17 
punten kampioen met 1 punt voorsprong op DV 
Tempo. Aangezien er drie tweede klassen waren 
volgde er een nacompetitie om het algehele 
kampioenschap van de tweede klasse. E.A.D. 
speelde 8-8 tegen DV Dongen en verloor met 9-
7 van E.D.G. 2. DV Dongen werd algemeen 
kampioen. Na 12 wedstrijden had E.A.D. geen 
promotie kunnen afdwingen. Het volgende 
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seizoen startte E.A.D. 2 dus gewoon in de tweede klasse C. Het zou voor E.A.D. 2 de 
langste competitie uit haar geschiedenis gaan worden met als uiteindelijk resultaat de 
fel begeerde promotie naar de eerste klasse. Na drie slopende competities was het dan 
eindelijk gelukt. Men startte met een dubbele competitie waardoor er maar liefst 12 
wedstrijden gespeeld werden. Kampioen werd H.D.V. uit Heesch, op 1 punt gevolgd 
door E.A.D. 2. De 2e plaats gaf recht op een nacompetitie. In deze nacompetitie 
speelde de drie nummers twee uit de reguliere competitie tegen elkaar. Het beste team 
zou mogen uitkomen tegen de degradantiekandidaat van de eerste klasse, De Schijf uit 
Roosendaal. E.A.D. speelde 8-8 tegen E.D.G. 2 en won met 9-7 van T.D.V. 3 en 
eindigde op de gewenste eerste plaats. De alles beslissende wedstrijd tegen De Schijf 
werd gespeeld op 26 mei 1978. E.A.D. 2 won met 9-7 en zo promoveerde  E.A.D. 2 na 
15 gespeelde wedstrijden naar de eerste klasse. Topscorer van het tweede team na 15 
wedsrtijden werd Jo Peeters, terwijl J. v.d. Meerakker de enige speler was die alle 
wedstrijden mee had gespeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.A.D. kon weer terugkijken op een mooi seizoen met als hoogtepunt de promotie van 
het tweede team naar de eerste klasse. En met Hans Berkers als sneldamkampioen 
van Noord-Brabant kon E.A.D. alleen maar trots zijn. Men kon met een gerust hart op 
vakantie. 
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Het clubblad van E.A.D. 
 
In augustus 1978 werd er besloten tot het oprichten van een eigen clubblad. Initiatief 
nemer Ad Boot nam de redactie in handen en kreeg steun van enkele leden. Men wilde 
de eerste editie nog voor de start van de nieuwe competitie presenteren. En dat 
gebeurde dan ook. Een weekje later lag het eerste clubblad al in de brievenbus.         
Ad zetten het clubblad in de beginfase nog zelf in elkaar, hetgeen wat later door STOA 
(Stichting Opbouwwerk Asten) inmiddels ONIS genoemd (Organisatie voor welzijns 
diensten) werd gedaan. Door de korte tijd die men had, beperkte men zich tot algemene 
informatie over de naderende competities, activiteiten enz. Het lag in de bedoeling, 
afhankelijk van de hoeveelheid nieuws het clubbblad regelmatig te laten verschijnen, 
bijvoorbeeld eens per maand of eens per twee maanden. Er werd een oproep gedaan 
aan alle leden om regelmatig een (dam) steentje bij te dragen. Het clubblad zou enkele 
vaste rubrieken krijgen zoals: verslagen, standen, partijfragmenten, agenda, 
partijanalyse, ladderwedstrijd, boekbesprekingen enz. In de eerste editie werd het 
reglement en het programma van de ondelinge competitie gepubliceerd. Het 
programma van de bondscompetitie en de spelerslijst voor de bondscompetitie 
aangevuld met adresgegevens werden kenbaar gemaakt. Maar zo is er ook te lezen dat 
E.A.D. op 2 en 3 september 1978 op een braderie bekendheid probeerde te krijgen bij 
de Astense bevolking. In het eerste clubblad worden ook de eerste fragmenten getoond 
door middel van een diagram. Men gebruikte een eenvoudig stempeltje, drukte het op  
een stempelkussentje en dan op het papier en tekende vervolgens de schijven in de 
juiste velden door middel van een kruisje en een rondje. De eerste fragmenten komen 
uit het “Stef Peters” sneldamtoernooi dat op 19 augustus in Schijndel gehouden werd 
en waaraan vele    E.A.D.- ers deelnamen.  
 
 

 
   Hans Berkers   Hans Berkers        H. v.d. Voort 
   T. Harmsma (Borculo)  Kosior (Dordrecht)        Jan van de Mortel 
    

   Een zeer fraai offer:  Mag wit 44-40 spelen?       3 schijven winst of       
   35-30 (24x35) 39-34            een dam op bezet veld: 
   (11-16) 37-32 (18-23)  44-40 mag niet, want          27-22 (18x27) 32x21 
   44-40 (35x44) 49x40  dan volgt:         (16x27) 28-23 (19x28) 
   (12-18) 40-35 (08-12)   (08-13) 40x34)        33x11 (06x17) of ?? 
   34-30 (23-29) enz.  (14-19) 25x23 (13-18)       34-30 (25x34) 39x08    
   Hoe is het mogelijk in  29x20 (18x49) 20-15       (02x13) 37-31 (26x37) 
   z’n kort partijtje !!!!!!  (03-09) 15-10 (49-35)       42x02 !! 
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In het tweede clubblad, dat in oktober 1978 verscheen 
was de vooruitgang zichtbaar. Er lag een clubblad vol 
informatie, standen, partijanalyses en ingezonden 
fragmenten. En ook was het clubblad voorzien van een 
logo. Het voorwoordje eindigde met de motiverende tekst: 
“Wilt U iets kwijt, heeft U opmerkingen, kritiek, kopie, enz, 
enz., zet het op papier, klim in de pen, en deponeer uw 
pennevrucht ter redaktie, iedere donderdag in het 
clublokaal”.  
 
 
 
De redakteur was creatief. Het derde clubblad dat verscheen in december 1978 begon 
met een toepasselijk rijm die u hier nog eens kunt lezen. 
 

Uren heeft de redactie weer zitten verzinnen, 
hoe, alweer het derde nummer nu, te beginnen. 
Maar Uw redaktie, steeds van zessen klaar, 
goot het in passende vorm, voor de tijd van ‘t jaar. 
 

Naast het programma, de onderlinge en de bond, 
weer wat problemen onder het motto: “denken is gezond”. 
Ook aan de “ladder” mag het dit keer natuurlijk niet ontbreken, 
want velen vinden de “ladder” leuk, da’s wel gebleken ! 
 

Zeer interressant is de bijdrage van ons aller Hans, 
op het kampioenschap maakt hij een goede kans. 
Maar daarover in nummer vier beslist veel meer, 
we moeten ook wat overhouden voor de volgende keer. 
 

Wij, als redaktie, wensen U een prachtig uiteinde en een goed begin, 
alvast een prima 1979, zet ‘t maar vast gezellig in. 
Veel damgenot in deze koude winter en ook in ‘t nieuwe jaar, 
en hopelijk krijgen we nummer vier ook weer net(jes) op tijd klaar.    

 
 
Door de komst van het clubblad konden leuke fragmenten met elkaar gedeeld worden. 
Het eerste fragment uit de onderlinge competitie dat gepubliceerd werd kwam uit de 
partij van Henk Meeuwis en erelid Cor Clevis. 
 

Henk Meeuwis - Cor Clevis, 14-09-1978 groep A. 
Cor aan zet, dacht diep na en vond, hoewel het remise-
spook overal op de loer lag, een toch wel verrassende 
en bovendien waterdichte winstvariant, (35-40) !! 
A: 29-24 (40-44) 24-19 (44-49) 38-33 (28x39) 
    19-13 (49-27) 13-08 (27-32) en wit kan geen  
    dam halen !  
B: 38-33 (28x39) 29-23 (39-43) 23-18 (43-48) 
    12-07 (07-11) 12-08 (48-26) 08-02 (11-16) 
    02-19 (40-44) 18-13 (26-03) 19-37 (44-49) 
    37-26 (49-35) !! 
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In de jaren 70 had men al eens een poging gewaagt om een Peellandblad tot stand te 
brengen. De redacteurs Bert Megens (De Schuivers), Hans Berkers (E.A.D.) en          
Wout Schuurmans (M.D.C.) presenteerden het eerste clubblad in oktober 1970. Helaas 
verscheen het clubblad maar vrij kort. 
 
De eerste woorden werden geschreven door Wout Schuurmans en luidden als volgt: 
 
Bij het verschijnen van dit eerste nummer van dit Peellandblad is een inleiding op zijn 
plaats. Dit blad is ontstaan door samenwerking van de damverenigingen E.A.D. uit 
Asten, De Schuivers uit Bakel en de M.D.C. uit 
Mierlo. Het is de bedoeling het eens per maand 
uit te geven, met alle uitslagen van alle 
gespeelde wedstrijden in provinciaal verband 
door deze verenigingen, of spelers. Ook de 
standen van de clubcompetities van deze clubs 
zullen hierin worden opgenomen. Wij stellen 
ons tevens voor om een maandelijkse 
probleemhoek te reserveren. Deze zal in 
principe verzorgd worden door de heer L. 
Adriaans van De Schuivers, maar ook leuke 
partijstanden, problemen en andere 
wetenswaardigheden van elk lid zullen worden 
opgenomen. Wij kunnen de steun van ieder die 
het goed meent met de damsport in de Peel niet 
missen om dit alles te laten slagen. Helpt U 
allen mee om het onderling contact en de 
vriendschap tussen de verenigingen te steunen. 
Laat de damverenigingen in de Peel een 
voorbeeld zijn voor de gehele damsport. 
 
Het 16 pagina tellende Peellandblad zal bordenvol informatie. Op de derde pagina 
vinden we een verslag over de onderlinge competitie van E.A.D.  
 

Hoewel de onderlinge competitie in Asten nog vers is, wijzen de voortekenen er op dat 
het dit jaar een spannend geval gaat worden. Titelverdediger H. Berkers heeft al 2 
verliespunten opgelopen en ’t wordt ook tijd om hem de voet dwars te zetten, anders 
neemt hij straks de Peelbelang wisselbeker definitief mee naar huis. J. v.d. Mortel en H. 
v.d. Boomen zijn er nog zonder kleerscheuren afgekomen, al hebben beiden er zware 
strijd voor moeten leveren. Wij denken aan de 4 uur durende partij tussen J. v.d. Mortel  
- J. Verberne en aan de wedstrijd tussen H. v.d. Boomen en J. Peeters waar de vonken 
afspatten! Ook verschillende spelers van het 2e tiental weren zich voortreffelijk en elke 
wedstrijd, tegen wie dan ook betekent voor iedereen opletten. 
 

Bijna had Ad Boot Hans Berkers te grazen in de onderlinge competitie van E.A.D. Dat 
was in de volgende stand: Zwart (A. Boot) schijven op 3-5-6-8-9-10-13-14-15-16-17-18-
21 en 24; Wit (H. Berkers) schijven op 25-27-32-33-34-35-36-37-38-39-40-43-45 en 48. 
Zwart speelde 17-22! En had een mooie damzet in petto als wit te haastig met 48-42 ’n 
schijf zou winnen. 
 
Zoals U ziet was er nog geen diagramstempel en moest men de partijstand door middel 
van veldnummers weergeven.  
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Na een leuk zijsprongetje naar het clubblad, waaruit we vanaf heden leuke fragmenten 
kunnen tonen, lezen we weer verder in de historie van E.A.D en zijn we beland aan het 
begin van seizoen 1978-1979. In de interne competitie werd Jan van de Mortel voor de 
tweede keer in zijn damcarrierre kampioen. Op de respectievelijke tweede en derde 
plaats eindigden Hans Berkers en Ad Boot. Een jaar later telde de onderlinge competitie 
weer een deelnemer meer dan het seizoen daarvoor en kwam het total aantal 
deelnemers op 21. De sterkste speler werd Hans Berkers, die in de finale van iedereen 
won. Jan van de Mortel eindigde als tweede voor Herman Clevis die derde eindigde. 
 
E.A.D. eindigde in de bondscompetitie van 1978-1979 op de derde plaats. Een plaats 
hoger dan het jaar daarvoor. Minder goed ging het met E.A.D. 2., want het verblijf in de 
eerste klasse zou van korte duur zijn. E.A.D. 2 eindigde met schamele 2 punten (10-8 
winst op DC Venray) op de 6e en tevens laatste plaats, waardoor de met moeite 
veroverde plaats in de eerste klasse na een jaar al weer verloren ging. 
 
In de finale in 1979 van het persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant voor 
senioren hoofdklasse viste Hans Berkers weer eens achter het net. Hij eindigde samen 
met Ad van Tilborg en Benno Verberkt op een gedeelde eerste plaats, waarna 
beslissingswedstrijden niet in het voordeel van Hans verliepen. De partij tegen Ad van 
Tilborg ging verloren terwijl de partij tegen Benno Verberkt in remise eindigde. Hans 
Berkers eindigde door een beter SB op de tweede plaats. 
 
Voor het Peelkampioenschap van 1979 hadden 27 enthousiastelingen zich opgegeven. 
Opvallend was de opkomst van een 7 tal deelnemers uit Helden, terwijl de dammers 
van Venray en M.D.C. Mierlo dit jaar niet van de partij waren.  
 

Acht spelers speelden in de hoofdklasse een halve 
competitie. Na een spannende strijd eindigden Jan van de 
Mortel en Hans Berkers gelijk op de eerste plaats.  Ad 
Boot eindigde ald derde.  
 

Er werden 2 beslissingspartijen gespeeld en beide partijen 
werden beslist. Hans Berkers  mocht zich  de 
Peelkampioen van 1979 noemen. Hans Berkers met wit 
combineerde via 33-29 (23x34) 39x30 (24x35) 25-20 
(14x25) 44-40 (35x44) 43-39 (44x33) 28x39 (17x28) 
32x05. 
 
In de eerste klasse werden voorrondes gespeeld, waarna drie E.A.D.-ers de prijzen in 
de wacht sleepten. Jan van de Meerakker kaapte in de slotronde de titel nog net voor 
Paul van den Bercken zijn neus weg. Paul van den Bercken werd tweede voor Martien 
Madou. In de tweede klasse kon Johan Thielen zijn titel wegens ziekte niet verdedigen. 
Het stokje werd nu overgenomen door Wim Vloet ( De Schuivers)  die Jos van Bommel 
en Joop Boot voor bleef. 
 
Aan het sneldamkampioenschap van de Peel deden maar liefst 39 deelnemers  mee. In 
de hoofdklasse werd Kees Noyens van Philips kampioen en liet daarmee Jan van de 
Mortel en Ruud Arts (M.D.C. Mierlo) achter zich. In de eerste klasse werd er eeen 
Astens succes behaald. Harrie van den Boomen was de sterkste voor Lucien van de 
Sanden (M.D.C. Mierlo) en Antoon van de Moosdijk. De tweede klasse titel ging naar 
Helden. A. Janssen werd kampioen en bleef daarmee Wim Vloet ( De Schuivers) en H. 
Janssen (H.S.D.V. Helden) voor. 



131 
 

 
 
 
 
 
 

1980, E.A.D. bestaat 40 jaar ! 
 
 

       
 
       Werden er in het verleden bij dergelijke gelegenheden groots  
       opgezette toernooien georganiseerd, nu liet het bestuur van  
       E.A.D. het bij een interne aangelegenheid en wel op zaterdag  
       26 januari 1980.  
       Het programma van die avond zag er als volgt uit: 
 
      17:00 uur: Receptie in ons clubhuis bij J. Brabers 
      18:30 uur: Einde receptie 
      19:30 uur: Uitgebreide koffietafel in zaal W. Bakens,  

waarbij alle leden met hun echtgenote of  
verloofde werden uitgenodigd. 

       20:30 uur: Het orkest “De Apollostars” begint te spelen,  
    waarbij er gelegenheid is tot dansen. 
       01:00 uur: Muziek stopt,  
    waarna nog de mogelijkheid is om gebruik te  
    maken van een koude schotel of een andere  

hap. 
       02:00 uur: Einde feestavond. 
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Van links naar rechts 
Harrie v.d. Boomen, Antoon Sukkel en 
Evert Manders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet v.d. Zanden, hoofdredacteur van het 
Peelbelang feliciteert het bestuur van de 
Eerste Astense damclub 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     

        Rina en Hans Berkers 
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Antoon v.d. Moosdijk feliciteert het 
vijftallig E.A.D. bestuur. 
 

Het bestuur van voor naar achter; 
Evert Manders, Henk Meeuwis, 
Antoon Sukkel, Herman Clevis en Hans 
Berkers 
 
 

 
 
 
 
Rechter foto:   Ben Martens, wethouder van  
Asten feliciteert het bestuur van E.A.D.  
 
 
 
 
 
Gezellige drukte op het 40 jarig jubileumfeest. 
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Tijdens de pauze van het orkest werd er een aantal leden in het zonnetje gezet, die zich 
op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor E.A.D. Zo benoemde A. v.d. 
Elzen, voorzitter van de Noord-Brabantse dambond, de volgende leden tot lid van 
verdienste: Harrie v.d. Boomen, Cor Clevis, Johan Thielen, Antoon Sukkel en Jo 
Peeters. Gerrit Peters, een van de oprichters van onze vereniging, werd benoemd tot 
erevoorziter van E.A.D. Het hoogtepunt 
van de avond was ongetwijfeld de 
koninklijke onderscheiding, die door de 
loco-burgemeester van Someren werd 
uitgereikt aan een niets vermoedende 
voorzitter Antoon Sukkel, (foto). Onder 
de gasten waren veel oudleden, zoals 
Ceel Stevens, Piet Bosch, Casper 
Warnar en speciaal uit Canada 
overgekomen; erelid Harry Knaapen. 
Ook de vertegenwoordigers van V.O.S. 
waren op de avond aanwezig. Er werd 
bijgepraat, een dansje gepleegd en 
iedereen kon na afloop terugzien op een 
geslaagde feestavond die nooit 
vergeten mag worden. 
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        Ceel Stevens    -   Ere voorzitter Gerrit Peeters   -   Harry Knaapen 
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      Het moge duidelijk zijn om welke  
      kemphanen het hier gaat: 
      Toon Sukkel en Harry Knaapen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het 14e rikconcours, dat gehouden werd in het jubileumjaar telde een record aantal 
deelnemers. Liefst 58 kaartliefhebbers waren een of meerdere avonden aanwezig. In 
verband met het 40 jarig bestaan van E.A.D. heeft de kaartcommissie besloten om op 
vrijdag 25 januari geen inleggeld te heffen en kon iedere rikliefhebber gratis komen 
kaarten. Zoals gewoonlijk waren er fraaie dagprijzen te verdienen. Deze avond telde 

wel mee in het rikconcours van dat jaar dat overigens 
voor de derde keer gewonnen werd door Martien 
Madou. Hij kreeg uit handen van de secretaris de 
prachtige E.A.D. beker uitgereikt. Bijzonder was ook wel 
dat op de laatste kaartavond iedereen een dagprijs 
ontving. En vervolgens konden de organisatoren Evert 
Manders, Martien Madou en Henk Meeuwis de 
penningmeester ook nog eens z’n 460 gulden 
overhandigen om de clubkas aan te vullen.  

 
 
Het jubileumjaar van E.A.D. kreeg extra glans doordat zowel het eerste als het tweede 
team dat jaar kampioen wisten te worden en beide teams promoveerden. Men mag dan 
ook het seizoen 1979-1980 gerust uitroepen tot een van de meest succesvolle uit de 
geschiedenis van E.A.D. In de provinciale hoofdklasse hielden E.A.D. en Excelsior 2 
elkaar tot in de laatste ronde in evenwicht, terwijl de derde titelkandidaat De Schuivers 
al eerder moest afhaken. De beslissende laatste wedstrijd Excelsior 2 – E.A.D. werd 
gespeeld op 15 december 1979. Mede door de twee senioren in het team van E.A.D. 
Harrie v.d. Boomen en Antoon Sukkel die beiden wisten te winnen werd het 
kampioenschap binnen gesleept waardoor E.A.D automatisch promoveerde naar de 
nationale tweede klasse. Voor het eerst in de geschiedenis van E.A.D. mocht men zich 
gaan meten met subtoppers uit de nationale competitie. 
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Ook E.A.D. 2 werd kampioen. Eveneens als bij het eerste team was het in de 
provinciale competitie een nek aan nek race. H.D.R. 2 gaf geen krimp en eindigde 
samen met E.A.D. 2 op de eerste plaats. Beide teams hadden alle wedstrijden 
gewonnen, terwijl de onderlinge ontmoeting in een gelijkspel eindigde. Een 
beslissingswedstrijd op 6 december 1979 was noodzakelijk om de kampioen te 
bepalen. E.A.D. 2 won in hotel “De Gouden Leeuw”  deze wedstrijd met 10-6 en 
promoveerde naar de provinciale eerste klasse. 
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Op het jubileumfeest waren de banden met V.O.S. weer wat aangehaald en men 
besloot om weer jaarlijks tegen elkaar te gaan spelen. Er zouden drie ontmoetingen 
plaats vinden. De eerste ontmoeting vond plaats in Asten waarbij het eerste team uit 10 
spelers en het tweede team uit 5 spelers bestond. De uitslag werd 15-15 (10-10 en 5-5). 
 
In de tweede jaargang van het clubblad verscheen er in januari 1980 een 
jubileumnummer t.b.v. het 40 jarig bestaan van E.A.D. Men keek natuurlijk terug op de 
historie van E.A.D waarover veel geschreven is. Maar men keek ook terug naar het 
eerste jaar van de jeugddamclub van E.A.D. die op 18 maart 1979 opgericht werd en 
waar Ad Boot en Jules Martens zich sterk voor inzetten. De tekst uit het jubileumboek 
was als volgt: 
 
“Een jaar jeugddammen in Asten !! 
 

Bij het 40 jarig jubileum van onze grote dambroeders valt ons jeugdjubileumpje natuurlijk 
volledig in het niet! Maar toch lijkt het ons wel interessant, in het kort eens te schetsen, wat 
er in het eerste jaar van onze jeugdafdeling zoal gebeurd is. In januari 1979 is het allemaal 
begonnen! Een paar ijverige E.A.D.-ers besloten eens een poging te wagen, om te komen 
tot de oprichting van een jeugddamclub. Om dat doel te bereiken werd er op 27 februari 
1979 het eerste open scholierendamkampioenschap van Asten georganiseerd. Er kwamen 
een dertigtal dammertjes opdagen en er werd fel gestreden om de titel. Al meteen bleek dat 
er onder de jeugd veel belangstelling was voor de damsport. Dus begonnen we meteen 
spijkers met koppen te slaan; de zondagmorgen werd als meest geschikte tijd uitgekozen 
en de College Asten-Someren bleek bereid hun schoolcentrum elke zondagmorgen van 10 
tot 12 uur gratis ter beschikking te stellen. Een jeugddamclub was geboren! 
We startte met een tiental jongelui. Nadat we ons de eerste weken beperkt hadden tot het 
houden van wat onderlinge toernooien, bleek al gauw dat de jeugd vooral werd beboeid 
door het combinatieve en competitie-element. Dus besloten wij de zaakjes wat gerichter 
aan te pakken en we begonnen met een onderlinge competitie en de inmiddels bekende 
cursus: Opleiding tot het Randschijfdiploma. In September 1979  zorgde een aktieve 
wervingsactie tijdens de Burg. Wijnenstraat braderie ervoor, dat het ledenaantal werd 
verdubbeld. In dezelfde maand gingen we meedoen in de bondscompetitie! Hoewel wij met 
ons aspiranten-vijftal warden ingedeeld in de junioren klasse, jong geleerd oud gedaan, 
waren de resultaten bemoedigend. We speelde 8 werdstrijden, verloren er 3 en behaalde 
vijf maal een gelijkspel. Door de grote belangstelling voor deze bondscompetitie bij onze 
jeugdleden zijn we zeer waarschijnlijk in staat volgend seizoen met 3 of zelfs 4 vijftallen uit 
te komen. 
 

Randschijfdiploma. 
 

Ook deze opleiding werd zeer serieus genomen. Jules fabriceerde eigenhandig een 
fantastisch demonstratiebord en verzorgde ook zelf een cursus prima. De resultaten bleven 
dan ook niet uit! De 6 jongens, die vanaf het begin de cursus hadden gevolgd, namelijk; 
Twan van Bommel, Paul Peters, Jacky Madou, Geert-Jan Loomans, Frank Nielen en 
Gerald van Gool,  slaagde onlangs in Tilburg en Helden allemaal en zij kregen dus het fel 
begeerde Randschijfdiploma. Ook de beide begeleiders, Jules en Ad slaagden. Vol fries 
moed beginnen we dan ook binnenkort met de nieuwe cursus, die volgend jaar het 
Schijfdiploma op moet leveren en natuurlijk starten we ook weer een nieuwe 
Randschijfcursus. Maar eerst houden we nog op 9 februari a.s. het inmiddels traditionele 
open scholierendamkampioenschap van Asten, weer in het schoolcentrum van C.A.S., 
aanvang ‘s middags op 2 uur. Zoals U ziet, er zit leven genoeg in onze nog jonge 
jeugdafdeling en er zijn zelfs al plannen om volgend seizoen met een paar jongens aan de 
grote onderlinge competitie van E.A.D. mee te gaan doen.” 
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Ladderwedstrijd gepubliceerd in de eerste 2 jaargangen van het clubblad van E.A.D. in 
het seizoen 1978-1979 (serie 1 en 2) 
 

Voor alle standen geld: Wit speelt en wint 
 
 
01.             02.            03. 

 
04.             05.        06. 

 
 
Oplossingen: 
 
01. 23-19 (14x43) 33-29 (24x33) 42-38 (33x42) 37x39 (26x28) 39-33 (28x39) 

40-34 (39x30) 35x22 (25-30) 45-40 (30-35). 
02. 37-31 (26x37) 39-33 (32x23) 12-08 (02x13) 48-42 (37x48) 33-29 (48x30)  

29x20 (25x14) 35x24. 
03. 09-04  ………. 

A:  (27-32) 10-05 (32-38) 05x41 (38-42) 04-15 (42-48) 41-05  
(48x34) 15-20 (25x14) 05x45. 

B:  (27-31) 04x36 (37-42) 36-47 (42-48) 10-05 (48x34) 47-20 (25x14) 05x45. 
04.  42-38 (37-26) 36-31 (26x37) 38-32 (37x28) 39-33 (28x39) 40-34 (39x19)  

20-14 (09x20) 25x03. 
05. 36-31 (27x36) 37-31 (36x27) 28-22 (17x37) 34-30 (24x44) 33x42 (44x33) 38x27. 
06. 16-11 (31x42) 12-07 (01x12) 40-34 (29x40) 35-30 (25x43) 49x07 (40x49)  

26-21 (49x16) 07-02 (16x07) 02x47. 
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Ladderwedstrijd gepubliceerd in de eerste twee jaargangen van het clubblad van E.A.D. 
in het seizoen 1978-1979 (serie 3 en 4) 
 

Voor alle standen geld: Wit speelt en wint 
 
 
07.             08.        09. 

 
 
10.            11.            12. 

 
 
Oplossingen: 
 
07.  34-30 (25x34) 39x19 (13x24) 28-23 (18x29) 35-30 (24x35) 33x24 (20x29) 

40-34 (29x49) 45-40 (35x44) 43-39 (44x33) 38x29 (49x27) 37-31 (26x37) 42x04. 
08. 37-31 (25x43) 48x39 (26x48) 47-42 (48x33) 38x07. 
09. 48-43 (25x34) 40x20 (15x24) 35-30 (24x35) 33-29 (23x34) 39x30 (35x24) 

28-23 (18x29) 38-33 (29x38) 37-31 (26x28) 43x05. 
10. 43-39 (24x35) 34-30 (35x24) 27-22 (18x27) 32x21 (23x34) 40x18 (16x27)  

37-32 (27x29) 47-42 (36x38) 49-43 (38x40) 45x05 (12x23) 05x13. 
11. 31-27 (22x33) 16-11 (28x46) 47-41 (26x06) 35-30 (24x44) 50x17 (06x30) 25x01. 
12.  40-34 (27x36) 38-32 (28x37) 47-42 (37x48) 46-41 (36x47) 34-30 (47x29)  

30x08 (02x13) 39-34 (48x30) 25x01 (13-18) 01x10 (04x15) 35-30 (14-19)  
30-24 (19x30) 45-40 (30-35) 40-34. 
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Ladderwedstrijd gepubliceerd in de eerste twee jaargangen van het clubblad van E.A.D. 
in het seizoen 1978-1979 (serie 5 en 6) 
 

Voor alle standen geld: Wit speelt en wint 
 
 
13.            14.            15. 

 
 
16.            17.            18. 

                Witte dam op 12 en 25. 
 
 
Oplossingen: 
 
13. 27-22 (18x27) 34-30 (35x24) 29-23 (09-14) verplicht 33-29 (24x31) 

28-22 (27x40) 22x02 (19x28) 02x15. (Bijvariant van Herman (13-18) i.p.v. (09-14)  
23x03 (18-22) 03x25 (24-29) 33x24 (22x31) 43-39 (27x38) 39-33 (38x20) 25x36). 

14.  42-38 (36x47) 37-31 (47x35) (of met 36x19, 29-23 met hoofdvariant)  
25-20 (26x19) 29-23 (14x34) 23x05 (35x19) 05x02. 

15. 27-21 (16x27) 32x12 (23x43) 12x23 (19x28) 30x10 (43-49) 36-31 (26x37) 
48-42 (37x48) 10-04 (48x30) 04x44 (49x40) 25x45. 

16. 34-29 (27x47) 48-42 (47x49) 30-24 (23x43) 26-21 (28x50) 21x05 (49x19) 
37x17 (50x11) 05x49 (25-30) 49-43 (30-35) 49-44. 

17.  27-22 (18x27) 32x21 (23x34) 21-17 (11x22) 48-43 (29x49) 40x27 (49x21) 26x08. 
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18. 30-24 ! is de eerste zet van dit veelzijdig einspel, 
A: (38-42) 25-48 (42-47) 48-25 (47x20) 25x14). 
B: (15-20) 25x09 (03x14) 24-19 (14x23) 12x47. 

 C: (03-08) 12x03  - (38-42) 25-48.  
- (15-20) 24x15 (38-42) 03-08 (42-48) 08-26. 

D: (03-09) 25x03  - (38-42) 12-26 (42-48) 03-25. 
   - (38-43) 12-34, op (43-49) volgt 34-43 en op (43-48) volgt 
       24-20 (48x14) 03-25.   
E: (03-09) 25x03 (15-20) 03x25 (38-42) 12-03  - (42-47) 25-14. 
       - (42-48) 03-26. 
 
 

 
Na de 6e en laatste serie maakte men in juni 1980 na een enerverende strijd de 
eindstand bekend. En daarin zag men dat Herman Clevis als enige erin geslaagd was 
de maximale score te bereiken. Op een fraaie gedeelde tweede plaats, pal achter de 
winnaar eindigden Harrie van den Boomen en Jules Martens. De winnaar van de 
hoofdprijs had het recht, en trouwens eigenlijk ook de morele plicht, om de volgende 
ladderwedstrijd op geheel eigen wijze te verzorgen. Aangezien er twee leden op de 
tweede plaats zijn geeindigd, werd de tweede prijs niet uitgereikt, want niets kun je niet 
delen door 2.  
 
 
 
 
 
 
 

      Gedicht 
 

Dammen is mijn lust en me leven, 
en ik zal het ook nooit opgeven. 

Een damboek heb ik te leen, 
en vrijdag avond kan ik gewapend naar de clubavond heen. 

In de sport zijn er zoveel mogelijkheden en kansen, 
ik heb gekozen voor dammen en dansen. 

Sommige dingen zijn soms hard, 
maar ik maak gewoon een nieuwe start. 

Stoppen met dammen is een mogelijkheid, 
maar als ik dat zou doen krijg ik spijt. 

Op een dag zal het dammen niet meer gaan, 
en daar moet ik ook bij stilstaan. 

Maar ik geniet er nog van, 
zolang het mogelijk is en ik het kan. 
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1981 - 1990 Successen van E.A.D. denderen voort 
 
De onderlinge competitie van 1980-1981 kende een record aantal deelnemers. Maar 
liefst 30 spelers bonden de strijd met elkaar aan. De spelers werden verdeeld over 2 
groepen. De nummers 1 t/m 3 plaatsten zich voor de finale. De nummers 4 t/m 6 
zouden gaan spelen in een kleine finale enz. enz. Hans Berkers wist zich voor de finale 
te plaatsen met een score van 100%, maar in de finale werd hij geen kampioen. 
Kampioen werd voor de tweede keer in zijn damloopbaan Ad Boot, met 1 punt 
voorsprong op Jules Martens en 2 punten voor op Hans Berkers, die op SB derde werd 
voor de overige finalisten Herman Clevis, Jan van de Mortel en Antoon Sukkel.            
Er namen ook enkele jeugdspelers aan deze competitie deel, te weten Jacky Madou, 
Paul Peters, Geert-Jan Loomans en Frank Nielen waarvoor er een speciale regeling 
was getroffen. Partijen waarbij een jeugdspeler betrokken was duurden maximaal 2 uur 
en niet langer. Iedere speler kreeg 1 uur bedenktijd. 
Onder de deelnemers zagen we een opvallende naam, die we sinds het begin van de 

jaren 50 niet meer tegenkwamen; Gerrit Peters. Na 
bijna 30 jaar niet aan de onderlinge competitie te 
hebben deelgenomen probeerde hij het nog eens een 
jaar. Hij eindigde weliswaar als 26e, maar wist in zijn 
groep toch nog altijd 60% te scoren.  
 

In de partij tegen Jan van de Mortel ging Gerrit Peters, 
inmiddels met een schijf achterstand, maar wel met 
een positionele compensatie hier tegenover, onderuit 
door een slagzetje. In de nevenstaande diagramstand 
combineerde Jan van de Mortel met wit naar de winst; 
25-20 (14x34) 24-20 (15x24) 31-27 (22x31) 32-28 
(23x32) 42-38 (32x43) 48x06. 

 
 
E.A.D. 1 kwam voor het eerst in haar bestaan uit in de landelijke competitie. In deze 
landelijke 2e klasse won E.A.D. van de twee andere gepromoveerde clubs. De 
kampioen van Limburg Damas uit Kerkrade werd met 13-7 verslagen en de kampioen 
van Gelderland D.C.A. uit Apeldoorn moest met 11-9 het onderspit delven. Verder 
behaalde E.A.D. tegen het sterke De Ridder uit Brunssum een gelijkspel 10-10. E.A.D. 
verloor van A.D.G. Amersfoort, DC Lent, Doetinchem, Eureka uit Heerlerheide, Ons 
Genoegen 2 uit Utrecht en Treebeek. Met 5 punten uit 9 wedstrijden belandde E.A.D. 
uiteindelijk op de achtste plaats en aangezien de nummers 8 t/m 10 moesten 
degraderen, duurde het verblijf in de landelijke tweede klasse slechts 1 jaar.  Toch zat 
E.A.D. heel dicht bij handhaving; immers tegen Treebeek en Ons Genoegen 2 had men 
slordig met 11-9 verloren.  
Opmerkelijk was verder de wedstrijd die E.A.D. op 4-10-1980 speelde tegen DC Lent, 
de kampioen van Nederland. DC Lent was in het seizoen 1979-1980 kampioen 
geworden van Nederland in de hoogste klasse: de hoofdklasse. Door het vertrek van 
een aantal topspelers voelde men zich echter niet sterk genoeg meer voor de 
hoofdklasse en vroeg men aan de bond vrijwillig te mogen degraderen. Merkwaardig 
genoeg werd dit verzoek ingewilligd en plaatste men DC Lent in de tweede klasse, 
waarin ook E.A.D. uit kwam. DC Lent had nog een absolute topspeler in hun midden: de 
Rus Iser Koeperman, meervoudig wereldkampioen in het verleden. De Rus speelde in 
Asten tegen Jules Martens, die de dag van zijn leven had en de oud-wereldkampioen in 
een rechtstreeks duel een verdiende remise wist af te dwingen.  
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Een ander opmerkelijk situatie in de wedstrijd tegen DC 
Lent zag men aan bord 1. Hans Berkers wist Th. De 
Bruin naar een verloren positie te loodsen. In de 
diagramstand speelde Hans Berkers 34-29 waarna zwart 
de damdreiging met 27-22 niet meer kon voorkomen. De 
Bruin doorzag (te laat) de plannen van Hans Berkers en 
liet het bord en de partij voor wat ze waren.  Al soep 
etend aan de bar liet hij de klok het verdere werk doen. 
 
E.A.D. 2 was weer terug in de eerste klasse. E.A.D 
eindigde op een vijfde plaats. Men kreeg enkele forse 
nederlagen te slikken, want het bordgemiddelde van 
E.A.D. 2 was het slechtste van alle 8 de deelnemende  
verenigingen; 43-83.  
 
De junioren van E.A.D. eindigden in hun tweede seizoen op de derde plaats achter 
kampioen B.D.V. en H.D.V. maar voor R.D.S. Voor de eerste keer was E.A.D. ook actief 
in de provinciale bondscompetitie met een aspiranten team. Het jeugdteam presteerde 
het eerste jaar erg goed. In een veld van 7 deelnemers eindigde men op een knappe 
derde plaats achter kampioen T.D.V. en H.D.R. 
 
Frank Nielen wist in 1980 de finale om het kampioenschap van Noord-Brabant in de 
aspiranten klasse te bereiken. Een knappe prestatie. Maar in de finale moest Frank 
meestal zijn meerdere erkennen.  
 
Op 31 januari 1981 trok E.A.D. met maar liefst 21 spelers naar Zuid-Limburg voor de 
jaarlijkse ontmoeting met V.O.S. uit Spekholzerheide. Het eerste team wist de stand 
nog gelijk te houden 10-10, waarbij opviel dat er geen enkele partij in remise eindigde. 
De rest bakte er niet veel van. De overige 11 spelers wisten nog maar 7 punten bijeen 
te sprokkelen.  Met een forse 25-17 nederlaag keerde E.A.D. huiswaarts. 
 
In 1981 werd het Peelkampioenschap opnieuw goed bezocht. 28 spelers streden in 
verschillende klassen. Hans Berkers werd voor het derde achtereenvolgende jaar 
kampioen in de hoofdklasse. Jan van de Mortel, Ruud Arts (M.D.C. Mierlo) en Lau 
Adriaans (De Schuivers) eindigden in deze volgorde achter de kampioen. In de eerste 
klasse ging de titel naar Evert Manders. Op 1 punt volgden Kees Tel en Harrie van den 
Boomen. In de tweede klasse eindigden A. Verlinden en M. Keulens gedeeltelijk eerste 
voor Lei Janssen (H.S.D.V.) 
 
Het sneldamkampioenschap van de Peel telde 43 deelnemers en kende drie klassen. 
De kampioenen werden: Hoofdklasse Jan van de Mortel, Eerste klasse Jan Broekhuis 
(M.D.C. Mierlo) en Tweede klasse Jacky Madou 
 
Met damclub ‘t Veldje uit Boekel werd contact opgenomen om inlichtingen te verkrijgen 
over de competitie die daar met viertallen op Huize Padua gehouden werd. Er werd 
daar eenmaal in de maand op maandagavond op informele wijze gespeeld door spelers 
die niet in de provinciale bond meespeelden. E.A.D. zou aan dat toernooi met een 3e 
team gaan deel nemen. In dit team speelden Martien en Jan Madou, Walther Boot,    
Rini van Oosterwijk, en Johan Thielen. E.A.D. 3 bracht het er helemaal niet slecht van 
af, ondanks dat men enkele nederlagen moest incasseren. 
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Tegen U.D.V uit Uden verloor E.A.D. op een opmerkelijke wijze. U.D.V. was slechts met 
een speler aanwezig. Na overleg werd besloten dat de ene Udense speler,                  
R. Bhawanibhiek het tegen vier Astenaren tegelijk zou opnemen. Dat die Udenaar wat 
is zijn mars had, bleek wel uit het feit dat hij in zijn eentje E.A.D. versloeg met 6-2. 
 
 
Met hetzelfde systeem als het jaar daarvoor startte men de onderlinge competitie van 
1981-1982. Het programma werd zoals altijd in het 
clubblad gepubliceerd en als men verhinderd was moest 
men een andere datum met de betreffende tegenstander 
afspreken. Indien men te veel partijen achter lag op het 
schema moesten deze eventueel buiten de clubavond 
ingehaald worden. De competitie kon van start gaan. 
Twee oude bekenden waren weer terug, namelijk Antoon 
van de Moosdijk en misschien iets minder bekend Pierre 
Janssen uit Blerick. Uit de jeugdafdeling van E.A.D. zag 
men ook weer jeugdspelers doorstromen te weten: Jan 
Manders uit Meyel, broer van Evert Manders en de veel 
belovende naam Hans Berkers. In totaal speelde er 7 
jeugdspelers mee en 22 senioren. Kampioen werd voor de derde maal in zijn 
damcarriere Jan van de Mortel, voor Hans Berkers en Ad Boot. Het begon een traditie 
te worden dat de clubkampioen een simultaalwedstrijd speelde tegen de rest van E.A.D. 
Het was nu de beurt aan Jan van de Mortel die het er niet gemakkelijk mee had. Slechts 
drie partijen werden er gewonnen, acht partijen eindigden in remise terwijl tien 
tegenstanders heel erg blij waren met het resultaat tegen de clubkampioen. Dat Jan van 
de Mortel toch heel veel zag, blijkt uit de diagramstand. Tegen Jan v.d. Meerakker won 
de simultaanspeler als volgt: (17-21) 16x27 (26-31) 37x26 (18-22) 27x18 (12x32) 38x27 
(24-30) 35x24 (14-20) 25x14 (09x47).  
 
De onderlinge competitie van 1982-1983 kende na zo vele jaren weer eens een nieuwe 
kampioen. Jules Martens bleef in de ranglijst Ad Boot en Jan van de Mortel voor. In de 
jaren daarna nam Hans Berkers het roer weer in handen door vijf clubtitels op rij achter 
zijn naam te schrijven. 
 
Teruggekeerd in de Noord-Brabantse hoofdklasse in het seizoen 1981-1982 maakte 
E.A.D. zijn slechtste seizoen door sinds het in 1969 naar de hoofdklasse gepromoveerd 
was. Hoewel men 50% scoorde eindigde men slechts op de 7e plaats. Maar liefst 17 
verschillende spelers kwamen dat jaar uit voor het eerste team van E.A.D. en misschien 
was het feit, dat E.A.D. zelden compleet achter de borden verscheen wel de oorzaak 
van het matige presteren. Het seizoen daarop herstelde E.A.D. zich en eindigde men op 
de derde plaats. E.A.D. bleef ook de jaren daarop in de top van de hoofdklasse hangen.  
 
Ook het tweede team dat in de eerste klasse van de provinciale competitie uit kwam, 
speelde verdienstelijk. E.A.D. 2 eindigde over het algemeen in de middenmoot. De 
beste prestatie van de jaren 80 behaalde het tweede team in het seizoen 1983-1984. 
Met 10 punten uit 8 wedstrijden eindigde men op de derde plaats achter kampioen 
H.D.R. 2 dat in een beslissingswedstrijd het gelijk geeindigde E.D.G. 2 naar de tweede 
plaats verwees.  
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Een nieuw fenomeen diende zich in het seizoen 1982-1983 aan: E.A.D.3. De club 
beschikte over voldoende spelers om een derde team in te schrijven in de provinciale 
competitie. E.A.D. 3 kwam met een viertal uit in de derde klasse C. De eerste wedstrijd 
werd gespeeld op 23 september 1982. De uitslag luidde: 
 

    Philips DC 4 - E.A.D. 3   
       

1. P. Sprengers - J. v.d. Meerakker 0-2 
2. W. de Bie  - H. Meeuwis  0-2 
3. A. Koevoets - J. Willems  0-2 
4. J Meulman - R. van Oosterwijk 0-2 

 
E.A.D. 3 deed het verrassend goed en eindigde met De Schuivers 2 op een gedeelde 
1e plaats, voor DC Venlo, H.S.D.V. en Philips DC 4. Op 22 februari 1983 volgde er een 
beslissingswedstrijd tegen De Schuivers om het kampioenschap. Deze wedstrijd 
eindigde in een 4-4 gelijkspel. Omdat het bordgemiddelde uiteindelijk de kampioen 
moest aanwijzen eindigde E.A.D. 3 in haar debuutjaar op de tweede plaats. E.A.D. 3 
begon aan haar tweede seizoen, maar de prestaties uit het eeste jaar kon men niet 
evenaren. E.A.D. 3 moest genoegen nemen met een 6e plaats. Het was voor E.A.D. 
voorlopig het laatste seizoen, want in het jaar daarop was er te weinig animo om een 
derde team in te schrijven voor de provinciale competitie. In 1988 zou E.A.D. 3 weer 
nieuw leven ingeblazen worden. 
 
Hans Berkers kampioen van Noord-Brabant 1982 !! 
Eindelijk slaagde de meest succesvolle speler van E.A.D., Hans Berkers er in het 
kampioenschap van Noord-Brabant hoofdklasse op zijn naam te schrijven. In het 
verleden had Hans Berkers het reeds talrijke malen geprobeerd. Om precies te zijn was 
dit de 18e keer dat Hans Berkers deel nam aan de finale en een paar keer zat hij er erg 
dicht bij, maar ging de titel net aan hem voorbij Ook nu ging het niet gemakkelijk. Hans 
Berkers eindigde samen met Fred Passchier op een gedeelde eerste plaats en er 
moesten drie beslissingswedstrijden gespeeld worden. Hans Berkers won de eerste, 
speelde de tweede remise en verloor de derde partij, waardoor de stand tussen Hans 
Berkers en Fred Passchier nog steeds gelijk was. Hans Berkers mocht zich echter door 
een beter SB de nieuwe en terechte kampioen noemen. 
 
Er waren nog meer E.A.D.-ers actief bij individuele damtoernooien. Alhoewel we niet 
alle toernooien kunnen vermelden pakken we er een paar toernooien uit. In de finale 
van het kampioenschap van Noord-Brabant eerste klasse in 1981-1982  eindigde Kees 
Tel op een verdienstelijke vijfde plaats terwijl Jacky Madou in de aspiranten klasse op 
een fraaie vierde plaats eindigde in zijn eerste finale. Jacky Madou werd bovendien 
eerste in de jeugdgroep van het bevrijdingstoernooi en eerste in het jeugdtoernooi te 
Helden. In een damtoernooi in Mierlo gingen 9 van de 10 prijzen naar Asten. In een 
tournooi in Breda wisten Kees Tel, Evert Manders en Hans Berkers jr de prijzen binnen 
te slepen. Een van de sterkste tournooien in Nederland was het Patio tournooi in Den 
Bosch. Hier was E.A.D. actief met twee viertallen. Het eerste team kon geen potten 
breken tegen de sterke tegenstanders en het tweede team eindigde als vierde. Maar 
een jaar later eindigde E.A.D. 1 tweede in de eerste groep van de eerste klasse en 
E.A.D 2 tweede in de tweede groep in in tweede klasse. Een prima prestatie van de 
Astenaren. In het sneldamkampioenschap van Noord-Brabant eerste klasse werd 
Harrie v.d. Boomen de reserve-sneldamkampioen. Hij eindigde op een punt achter Jan 
Erkamps die jarenlang domineerde bij het sneldammen. En zo was E.A.D. op heel veel 
toernooien goed vertegenwoordigd.  
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Op 1 mei 1982 kwamen onze damvrienden van V.O.S. voor de derde maal naar Asten 
voor de traditionele ontmoeting. Een danig verzwakt E.A.D. moest vooral op de 
middenborden inleveren en werd naar een verdiende 12-8 nederlaag gespeeld. De 
ontmoetingen met V.O.S. raakten daarna weer in de vergetelheid. 
 
In het seizoen 1983-1984 werden er ook vriendschappelijke banden aangeknoopt met 
DC Donderberg uit Roermond. Een eerste ontmoeting in Roermond werd door E.A.D. 
met 19-7 gewonnen. De vriendschappelijke band bleef nog lang bestaan. 
 
Natuurlijk was ook de jeugd volop actief. Het seizoen 1981-1982 was een topjaar. 
E.A.D. speelde met maar liefst 3 teams in de provinciale bondscompetitie te weten        
1 junioren en 2 aspiranten teams. Ondanks dat het junioren en een aspirantenteam op 
de laatste plaats eindigden was er een groot succes voor het andere aspiranten team. 
Het jeugdige team eindigde met 11 punten uit 6 wedstrijden ongeslagen op de eerste 
plaats in groep B. De wedstrijd om het algeheel aspirantenkampioenschap werd met    
4-4 gelijk gespeeld tegen T.D.V. dat o.a. beschikte over Danny Waterloo en Willy van 
den Braak. Door verlies aan bord 1 ging de titel naar de Tilburgers. De spelers van het 
succesvolle aspirantenteam waren: Peter Rutte, Paul Peters, Geert-Jan Loomans en 
Jacky Madou. 
 
Het C.A.S.-team (College Asten Someren) bestaande uit Gerald van Gool, Paul Peters, 
John Knapen en Geert-Jan Loomans behaalde een uitstekende 2e plaats in de finale 
van het schooldamkampioenschap van Noord-
Brabant 1982 voor viertallen uit het voortgezet 
onderwijs. Winnaar werd het Titus Brandsma 
Lyceum uit Oss. 
 
En dan was er nog het grote succes in de 
Brabant cup voor junioren. E.A.D. startte met 2 
teams in het zeven teams tellende 
deelnemersveld. Dat B.D.V. de Brabant cup zou 
winnen stond vooraf wel vast. Het team uit 
Boxtel was immers een van de betere junioren 
teams uit Nederland. Het was voornamelijk de 
vraag wie het sterrenteam mocht uitdagen in de 
finale. In de eerste ronde won E.A.D. A van B.D.V. B met 7-1 terwijl het tweede 
juniorenteam T.D.V. A uitschakelde door een klinkende 7-1 overwinning te boeken. In 
de halve finale speelde de Astense teams tegen elkaar, waarna het eerste junioren 
team van E.A.D. in de finale mocht aantreden tegen het eerste team van B.D.V. De 
titelverdediger uit Boxtel liet zoals verwacht E.A.D. in de finale kansloos en won met 7-
1. Het bereiken van de finale van het E.A.D. juniorenteam werd beloond met een 
deelname-plaats in de halve finale van Nederland.  
 

Finale Brabant cup junioren 1982 
 

B.D.V. A  - E.A.D. A  7-1 
         ------------ 

Jos van Krieken - John Knapen  2-0 
Maarten Nas  - P. Martens  2-0 
Carlo Nas  - Jacky Madou 2-0 
Valentino Tjokro - Paul Peters  1-1 
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Halve finale van Nederland junioren. 
 

Op zaterdag 11 september 1982 vertrok een viertal jeugdige dammers van E.A.D. naar 
Den Haag voor de halve finale van het Nederlands kampioenschap voor 
juniorenviertallen. De vier gingen per trein zonder leider Ad Boot. De groep, bestaande 
uit Gerald van Gool, Jack Madou, Frans Olmanst en Paul Peters, moest in de eerste 
ronde aantreden tegen H.D.C. Den Helder. Gerald van Gool was als eerste klaar met 
remise, nadat een schijfwinst onnodig verloren was gegaan. Jack Madou zag een 
simpele combinatie over het hoofd en verloor. Paul Peters voerde een combinatie uit 
die zeker remise bracht, nadat Frans Olmanst gewonnen stond. Eindstand 4-4. In de 
tweede ronde moest men aantreden tegen D.C. Den Haag. Den Haag was veel te sterk 
voor E.A.D. De uitslag kon er niet om liegen; 0-8. In de derde ronde kwam D.C. 
Harderwijk aan de beurt. E.A.D. was al uitgeschakeld. Gerald van Gool en Frans 
Olmanst vonden het niet meer nodig om strijd te leveren. Zij stonden dan ook binnen vijf 
minuten elk twee schijven achter. Zij konden daarna gaan biljarten in een zaal ernaast. 
Jack Madou stond positioneel zwak. Zijn tegenstander was even wat onnauwkeurig en 
Jack Madou was er als de kippen bij om de buit binnen te halen. Ook Paul Peters stond 
positioneel zwak, maar kon een uitweg vinden voor remise. Eindstand 3-5. 
 
 
Uitslagen 1e ronde:   H.D.C. Den Helder - E.A.D. Asten  4-4 

  D.C.Den Haag   - D.C. Harderwijk       3-5 
  

Uitslagen 2e ronde:   E.A.D. Asten   - D.C. Den Haag        0-8 
     D.C. Harderwijk  - H.D.C. Den Helder  7-1 
 

Uitslagen 3e ronde:   D.C. Harderwijk  - E.A.D. Asten            5-3 
     H.D.C. Den Helder - D.C. Den Haag        2-6 
 
Eindstand halve finale: 1. D.C. Harderwijk  6 punten (17-7) 
    2. D.C. Den Haag  4 punten (17-7) 
    3. E.A.D. Asten  1 punt      (7-17) 
    4. H.D.C. Den Helder 1 punt      (7-17) 
 
Persoonlijke uitslagen: 1. Jack Madou   3  1  0  2  2 
    2. Frans Olmanst   3  1  0  2  2 
    3. Paul Peters   3  0  2  1  2 
    4. Gerald van Gool   3  0  1  2  1 
 
 
Paul Peters - V. Bharos (D.C. Den Haag) 
 
Wit speelde in de diagramstand als lokzet 37-31.  
Als zwart volgt met (21-26) zal wit toeslaan met (34-30)! 
Maar de Haagenaar speelde verrassend (18-22) 27x18 
(13x22) en bezorgde Paul Peters zijn enige nederlaag. 
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Met het aantal jeugdspelers ging het in de jaren daarna bergafwaarts. In het seizoen 
1983-1984 kon E.A.D. nog slechts een juniorenteam op de been brengen. Het 
juniorenteam eindigde op de tweede plaats in groep B achter B.D.V. E.A.D. moest 
vervolgens een wedstrijd spelen tegen T.D.V. om de algehele derde plaats. Deze ging 
naar T.D.V. wegens niet opkomen van E.A.D. Het was het laatste wapenfeit aan het 
jeugdfront. Pas in 1987 keerde E.A.D. weer met een jeugdteam in de bond terug. 
 
Inmiddels zijn we beland in het seizoen 1986-1987.  
 

Bestuurlijk was er inmiddels het een en ander veranderd. Na een lange staat van dienst 
gaf Hans Berkers te kennen met het secretariaat te willen stoppen. In Jules Martens 
werd een waardige opvolger gevonden. Ad Boot had het bestuur al enige jaren geleden 
verlaten en werd toen opgevolgd door Geert-Jan Loomans, die op zijn beurt weer het 
stokje door gaf aan Paul Peters. Het bestuur bestond uit voorzitter Antoon Sukkel, 
secretaris Jules Martens, penningmeester Henk Meeuwis en de adjunctleden Herman 
Clevis en Paul Peters. 
 
In de onderlinge competitie 1986-1987 had Hans Berkers de touwtjes volledig in 
handen en haalde de ene naar de andere clubtitel binnen. Hier was de laatste jaren 
geen kruid tegen opgewassen. Het seizoen daarop, werd Hans Berkers wederom 
clubkampioen, maar nu was het niet zo gemakkelijk. In eerste instantie eindigde Hans 
Berkers op een gedeelde eerste plaats met Paul Peters. Een tweekamp van 3 partijen 
zou vervolgens de beslissing moeten brengen wie er kampioen werd, Hans Berkers of 
zou E.A.D. in Paul Peters een nieuwe clubkampioen krijgen. Hans Berkers won deze 
tweekamp met 4-2 en behaalde daarmee zijn 16e clubtitel. Paul Peters werd dus 
tweede voor Jules Martens die op de derde plaats eindigde. 
 
Hoewel E.A.D. al een aantal jaren niet meer met een jeugdteam in de provinciale 
bondscompetitie speelde, werd er op de achtergrond door een aantal E.A.D.-ers o.a. 
Jules Martens (op het C.A.S.) en Geert-Jan Loomans wel hard aan de weg getimmerd. 
Daardoor was het mogelijk om in het seizoen 1986-1987 weer een aspirantenteam in te 
schrijven. De jeugdige spelers van E.A.D. behaalden 6 punten uit 8 wedstrijden en 
eindigden op de 7e plaats van de negen deelnemende verenigingen. Een jaar later 
schreef E.A.D. geen team in voor de provinciale competitie. 
 
Op zaterdag 13 juni 1987 wist E.A.D. in Oisterwijk beslag te leggen op het Noord-
Brabants sneldamkampioenschap voor club 4-tallen in de eerste klasse. Clubs die 
minstens 1 speler in de landelijke 
competitie hadden, werden in de 
hoofdklasse ingedeeld. Dit waren 
twee teams van Philips DC en twee 
teams van Info Engineering. Van de 
concurrenten had E.A.D. weinig te 
duchten, omdat concurrent De 
Schuivers al na 5 rondes 2 punten 
achter lag, met alle hoofdklasse 
teams nog voor de boeg. Het 
kampioensteam van E.A.D. bestond 
uit Paul Peters, Hans Berkers, 
Martien Madou en topscorer met 20 
punten uit 11 wedstrijden Jules 
Martens. 
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E.A.D. 2 speelde alweer enige jaren in de eerste klasse van de provinciale competitie. 
Terwijl men in het seizoen 1986-1987 nog in de middenmoot eindigde had men hoge 
verwachtingen voor het seizoen 1987-1988. Maar de competitie verliep niet naar wens 
en naar gelang de competitie vorderde moesten de verwachtingen teruggeschroefd 
worden. Uiteindelijk moest men zelfs genoegen nemen met de 6e plaats, de op 2 na 
laatste. 
 
In de bondscompetitie van 1986-1987 leek Philips DC 2 aanvankelijk met groot gemak 
kampioen te worden in de hoofdklasse. Toen het einde van de competitie naderde 
werden de Eindhovenaren duidelijk nerveuzer en stopte de puntenmachine. De laatste 
2 wedstrijden verloren zij, waardoor E.A.D. een unieke kans kreeg om op gelijke hoogte 
te komen. E.A.D. won de voorlaatste wedstrijd met 13-7 van T.D.V. en zou bij winst op 
B.D.O. in Oss langszij komen. Het liep echter anders. B.D.O., nog niet geheel vrij van 
degradatie, verdedigde zich onverwacht hevig en wist een   10-10 uit het vuur te slepen.  
Dat bezorgde Philips DC 2 toch nog de titel en E.A.D. eindigde met een punt 
achterstand op de tweede plaats. Maar dat was wel weer een stijgende lijn ten opzichte 
van het jaar daarvoor toen E.A.D. op de 3e plaats eindigde.  
 
Een jaar later, in het seizoen 1987-1988 slaagde E.A.D. er wel in om kampioen te 
worden in de Noord-Brabantse hoofdklasse. Het enige team dat de E.A.D.-ers kon 
bijbenen was dat van De Schuivers, maar toen deze in de laatste ronde van 
rodelantaarndragen T.D.V. 2 verloren was het pleit beslecht en het kampioenschap voor 
E.A.D. een feit, aangezien E.A.D. op dat moment een punt voor stond. Dat er in de 
laatste ronde met 11-9 van D.V.S. verloren werd speelde toen geen rol meer. E.A.D. 
was voor de derde keer in haar geschiedenis kampioen van de Noord-Brabantse 
hoofdklasse en promoveerde voor de tweede maal in haar geschiedenis naar de 
landelijke competitie. 

 
Staand v.l.n.r. Ad Boot, Jan van de Mortel, Martien Madou, Paul Peters, Hans Berkers 
en  Geert-Jan Loomans. Zittend v.l.n.r. Herman Clevis, Harrie van den Boomen, Antoon 
Sukkel en Jules Martens 
 
 
Omdat het orginele artikel in de krant niet in zo’n goede staat verkeert, is het slechte 
deel weggelaten. Wat U in dit artikel moet missen is echter van minder belang omdat 
het weggevallen stukje de historie van E.A.D. bevat tot dan toe en we niet kunnen 
geloven dat we hier nog iets van missen. 
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Op 29 april 1988 werden 2 E.A.D.-ers van het eerste uur koninklijk onderscheiden. Cor 
Clevis en Karel Verhaeg kregen beide de zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau voor het vele werk dat zij in het verleden voor de damsport verricht 
hebben. 
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De 5e editie van het ENWE sneldamtoernooi op 7 november 1987 kende alweer een 
E.A.D. winnaar. Na 3x Hans Berkers (1983, 1984 en 1986) was nu Paul Peters de 
sterkste. De overige E.A.D. deelnemers waren Gerald van Gool, Martien Madou, Rini 
van Oosterwijk en Jo Peeters die tevens arbiter van het toernooi was. 
 
Hans Berkers deed op 7 en 8 november 1987 mee aan de denktriathlon. De onderdelen 
waren; dammen, schaken en bridgen. De deelname was dat jaar vele malen sterker 
dan vorig jaar. Op damgebied wist Hans Berkers wel zijn mannetje te staan door achter 
Jannes van der Wal te eindigen en voor een naam als Ron Heusdens. Hans Berkers 
verprutste zijn klassering door bij het schaken te veel punten te verliezen. Bij het 
bridgen eindigde Hans Berkers in de middenmoot, zodat zijn plaats uiteindelijk de 20e 
werd van de 35 deelnemers. 
 
Martien Madou was er in 1988 eindelijk in geslaagd om sneldamkampioen van Noord-
Brabant in de eerste klasse te worden. Na enkele tweede plaatsen in de afgelopen 
jaren greep hij dit jaar niet mis en liet o.a. Jan v.d. Hooff (T.D.V.), Willem Pijnappel 
(Tilburg ’50) en Marielle van Kuijk (J.E.E.P.) achter zich. In dezelfde finale eindigde 
Adrie van Outheusden (Tilburg ’50) op de 6e plaats. Jaren later zou hij lid worden van 
E.A.D. Gerald van Gool werd 3e in de kleine finale. 
 
 
Tijdens een aanschuifsimultaan op 
10 juli 1988 in het winkelcentrum 
Woensel te Eindhoven won Paul 
Peters de eerste partij tegen Jannes 
v.d. Wal. De tweede partij speelde 
hij remise. Ook Martien Madou 
speelde remise tegen Jannes van 
der Wal.  Jules Martens ging in zijn 
eerste partij eervol ten onder. In de 
tweede partij van Jules Martens had 
hij remise in handen, maar liet 
Jannes van der Wal toch nog wat 
combinatiewerk zien.  
 
Op de foto staat Jannes van der 
Wal voor Jules Martens met op het 
bord daarnaast Martien Madou. 
 
 
 
Vijf E.A.D.-ers deden op Hemelvaart 1988 mee aan een toernooi in Venlo. Elke 
E.A.D.er nam een prijs mee uit z’n klasse. Een prestatie waar de Venlonaren met open 
ogen naar stonden te kijken. Open ogen, voor zover dat mogelijk was, was ook de 
prestige van het toernooi, De Anker Denksport Nacht. De hele avond en nacht werd er 
denksport gespeeld. Paul Peters won het toernooi voor Willy Okrogelnik (DC 
Donderberg), Joop Verstappen (DC Venlo) en Martien Madou die vierde werd. Walther 
Boot eindigde als derde in de eerste klasse. Hans en Rina Berkers (Rina, voor deze 
gelegenheid overgeschreven van supportend naar actief E.A.D. lid) lieten de 
Venlonaren met een uitstekende derde plaats weten dat ze in Asten goed konden 
bridgen. 
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De onderlinge competitie van het seizoen 1988-1989 was inmiddels in volle gang.  
Evert Manders en Jan van de Meerakker werden na een afwezigheid weer verwelkomd 
en ook vanuit de jeugdopleiding van E.A.D. stroomden weer drie jeugdspelers door te 
weten Oscar Hoefnagels, Arjan de Gouw en Mario van Boven. Deze laatste onderlinge 
competitie van de jaren 80 kende een verrassende ontknoping. In het clubblad van juni 
1989 stond een partijverslag uit de laatste speelronde, een ware thriller:  
 

“Niets vermoedend fietste op een zonnige lentedag onze veelvuldige clubkampioen 
Hans Berkers richting Sterksel, om de zoveelste parel op zijn damkroon te laten zetten. 
Edoch, hoe anders zou het lopen! De sluwe vos Harrie v.d. Boomen stond al tot de 
tanden gewapend in de deuropening en begroette Hans op de van hem bekende joviale 
manier. Hij propte Hans vol met overheerlijke (te sterke ?) koffie en er werd gebuurt. 
Het voorverwarmde bord stond te popelen en daar kon de strijd beginnen. Het 
verraderlijke openingsrepertoire van Hans werd door Harrie op slinkse wijze 
beantwoord en na een zet of acht gebeurde het onwaarschijnlijke, Harrie begon er een 
stelletje schijven weg te geven. Hans, die nog even dacht, dat hij de parel van daarnet 
al op zak had, zag tot zijn niet geringe verbazing, toen de Sterkelse rook was 
opgetrokken, dat Harrie een combinatie op het bord, of beter gezegd van het bord 
getoverd had. Hans ging onverdroten op zoek naar een remise, die hem alsnog via een 
tweekamp op de hem toebedachte plaats zou brengen. Maar Harrie had deze middag 
heel andere plannen! Hij zette zich schrap en ook al probeerde Hans nog van alles, het 
zou hem deze keer niet lukken. Zo bezorgde Harrie zijn vaste chauffeur een bijzondere 
aangename verrassing en hij bewees weer eens, dat hij het nog van zijn lang zal 
zeleven niet verleerd had. En Hans fietste tevreden huiswaarts. Hij had namelijk toch 
weer enkele mensen bijzonder gelukkig gemaakt en ook voor E.A.D. was de nu 
ontstane situatie erg leuk! Want hiermee werd voor het eerst in zijn damcarriere 
Herman Clevis kampioen van E.A.D. Herman speelde dit jaar een erg sterke competitie. 
Hij ging er tegen zijn gewoonte in, fel tegen aan, wat hem een paar fraaie 
overwinningen opleverde en het zo begeerde kampioenschap. De verwachting was dan 
ook gewettigd, dat het remise-syndroom van de kersverse kampioen voorbij was.”   
 

In de finale bleef Herman Clevis ongeslagen. Hans Berkers werd op SB tweede voor 
Jan van de Mortel, Jules Martens, Harrie v.d. Boomen en Ad Boot. 
 
E.A.D. was gepromoveerd en mocht voor de tweede keer in haar historie uitkomen in 
de landelijke tweede klasse. Maar ook dit seizoen kon E.A.D. het niet bolwerken. 
Hoewel men een aantal sterke wedstrijden speelde, waaronder een verrassend 
gelijkspel tegen het hoogstgeplaatste DC Middelburg kwam men uiteindelijk toch te kort 
en eindigde men op de voorlaatste plaats, wat evenals in 1981 degradatie betekende. 
 
Ook met E.A.D. 2 ging het niet best. Men wist uit 7 wedstrijden slechts 3 punten bijeen 
te vergaren: winst op H.D.R en een gelijkspel tegen DC Venray. Door dit slechte 
resultaat zat er niet meer in dan de voorlaatste plaats en dat betekende na 9 jaar eerste 
klasse degradatie naar de tweede klasse. 
 
Had E.A.D. dit seizoen dan niets positiefs te melden over de deelname aan de 
bondswedstrijden? Ja wel, E.A.D. 3 keerde weer terug in de bondscompetitie en kwam 
uit in de derde klasse. E.A.D. 3 eindigde als derde achter kampioen E.D.G. 2 en D.O.G 
2 en voor DC Venlo 2, dat op de laatste plaats eindigde. 
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Na een onderbreking van 1 jaar kwam E.A.D. ook weer terug in de bondscompetitie met 
een aspirantenteam. Met zeven teams streed men om de aspirantentitel die uiteindelijk 
gewonnen werd door T.D.V uit Tilburg. E.A.D. eindigde op de 6e plaats. 
 
Opvallend in dit seizoen was dat E.A.D. in de gehele bondscompetitie met alle 4 de 
teams op een voorlaatste plaats eindigde, al was dat voor het ene team goed en voor 
het andere team teleurstellend. 
 
Het Peelkampioenschap van 1988 had een andere opzet dan andere jaren. De 
wedstrijden telden namelijk tevens mee als voorronde om het kampioenschap van 
Brabant. De strijd om het Peelkampioenschap werd gestreden door 26 deelnemers 
verdeeld over drie klassen. In de hoofdklasse werd de titelverzamelaar Hans Berkers 
eerste. En kwam daarmee in het bezit van de wisselbeker die Henk Meeuwis 
beschikbaar stelde. In de eerste klasse won Antoon v.d. Moosdijk op overtuigende 
wijze. De titel in de tweede klasse ging naar C. Grijmans (H.S.D.V.) 
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E.A.D.-er Jo Peeters kreeg de koninklijke gouden eremedaille, verbonden aan de 

Orde van Oranje-Nassau 
vanwege zijn vele verdiensten voor de damsport. Jo Peeters was 25 jaar 
competitieleider bij de bond en 15 jaar arbiter en verzorgde al jarenlang op meer dan 
voortreffelijke wijze het Brabants Damnieuws. Jo was wat hieronder ook in het 
krantenartikel vermeld staat ook nog jarenlang actief geweest bij de Astense 
voetbalclub N.W.C. Tevens was hij ook in Asten actief in de muziek. 
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Het jaar 1990 stond voor E.A.D. in het teken van het 50 jarig bestaan van de 
damclub.Een halve eeuw dammen in Asten mag je gerust een bijzonder feit noemen en 
dat werd dan ook op passende wijze gevierd. Naast een jubileumtoernooi en een 
receptie met feestavond waren er de door E.A.D. te organiseren halve finale aspiranten 
kampioenschap van Nederland en op koninginnedag een simultaan van niemand 
minder dan oud-wereldkampioen Ton Sijbrands. In de pers werd het jubileum van 
E.A.D. breed uitgemeten. 
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Tot zover de eerste krantartikelen uit het gouden  
jubileumjaar. Erg jammer was dat erevoorzitter 
Gerrit Peters, een van de mede-oprichters van 
E.A.D. kort voor het jubileum overleed. Hij had 
er erg naartoe geleefd, maar het mocht helaas 
niet zo zijn. 
 
 
 
 
Het 50-jarig bestaan werd natuurlijk een van de 
hoogtepunten uit de geschiedenis van E.A.D.  
Het jubileumtoernooi werd gewonnen door Paul 
Peters en de receptie werd druk bezocht. 
Bijzonder was het bezoek van K.N.D.B.-
voorzitter Anton Schotanus (foto) , die vanuit het 
verre noorden naar Asten gekomen was om 
namens de KNDB de felicitaties over te brengen. 
Tevens vroeg hij de jubilerende vereniging de 
halve finale van het kampioenschap van 
Nederland voor aspiranten te willen organiseren, 
waarvan dankbaar gebruik gemaakt werd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit wandbord werd aangeboden door de dames van de leden. 
Een mooier cadeau kan men niet wensen ! 
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Anton Schotanus, K.N.D.B. voorzitter heeft het jubileumboek in ontvangst genomen. 
In een rij van links naar rechts het bestuur van E.A.D., 
Herman Clevis, Paul Peters, Henk Meeuwis, Jules Martens en Antoon Sukkel. 
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Jo Peeters (links op de foto), bonds-vertegenwoordiger en tevens lid van E.A.D liet de 
echtgenote de bondsonderscheiding uitreiken aan Herman Clevis. Dat voor diens vele 
bestuurlijke verdiensten en zijn 25 jarig jubileum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met Herman Clevis bestond het bestuur in het jubileumjaar uit: voorzitter Antoon 
Sukkel, secretaris Jules Martens, Penningmeester Henk Meeuwis en Ad Boot die tot het 
bestuur was toegetreden. 
 
 
 
Het nieuws dat E.A.D. het 50-jarig bestaan vierde werd in geheel Asten bekend 
gemaakt. Ook nu werden er weer leuke krantenartikelen geschreven en deze willen we 
u zeker niet onthouden. 
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  Dit wandbord werd aangeboden door:  
   Martien - - Nelly 

         Gerard  - - Riekie 
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Je zou haast vergeten dat er in 1990 behalve gefeest ook nog gedamd werd. 
E.A.D. had in dat jaar 36 leden, waarvan er 21 aan de onderlinge competitie 
deelnamen. Kampioen werd coming-man Paul Peters met een formidabele score. Hij 
won 16 wedstrijden en speelde 4 keer remise. Hans Berkers deed het ook prima. Met 
slechts 1 punt achterstand werd hij tweede, voor Jan v.d. Mortel, die op de derde plaats 
eindigde. 
 
Na degradatie uit de landelijke klasse moest E.A.D zijn draai weer zien te vinden in de 
provinciale hoofdklasse. Men eindigde op een gedeelde derde plaats samen met PSV 
Dammen 2.  Omdat kampioen De Schuivers en de nummer 2 B.D.V. weigerden te 
promoveren moesten E.A.D. en P.S.V. Dammen een wedstrijd spelen om een plaats in 
de landelijke tweede klasse. Deze wedstrijd werd gespeeld op 8 maart 1990 in Bakel en 
door E.A.D. met 12-8 verloren. Acht remises en twee nederlagen zetten een streep door 
de promotieaspiraties van E.A.D. Topscorer werd Geert-Jan Loomans. 
 
Het tweede team was naar de tweede klasse gedegradeerd en de verwachtingen waren 
hier dan ook hoog gespannen. Het lukte echter niet deze waar te maken. Hoewel er 
goed gespeeld werd en er 6 wedstrijden gewonnen werden van de 8, was het B.D.O. 2 
dat het iets beter had gedaan en de titel opeiste.  
 
E.A.D. 3 eindigde met B.D.O 3 op een gedeelde eerste plaats. E.A.D. 3 keek weliswaar 
tegen een achterstand aan, maar in de laatste ronde verloor B.D.O.3 van DS ‘t Veldje 
terwijl E.A.D 3 een ronde eerder B.D.O de baas bleef. Het bordgemiddelde was 
doorslaggevend en aangezien E.A.D de meeste bordpunten had behaald mocht E.A.D. 
3 zich kampioen noemen. Topscorer van het kampioens team werd Joop Trommelen. 
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Met de jeugd ging het goed. Elwin Berlijn werd jeugdkampioen van E.A.D.  
 
De aspiranten van E.A.D. eindigden op een mooie derde plaats achter kampioen T.D.V 
en Info Engineering en voor T.D.V. 2 en DS ‘t Veldje. Er werd 2 keer gewonnen en 2 
keer verloren.  
 
De brugklas van het C.A.S. (College Asten Someren) werd kampioen van Noord-
Brabant. Het team bestond uit Bert en Dirk Berkers, John v.d. Heuvel en Renzo 
Hoefnagels. 
 
De halve finale  om het aspiranten kampioenschap van Nederland werd gehouden in de 
lerarenkamer van het C.A.S. Kees Thijssen wist ondanks de nederlaag in de eerste 
ronde tegen Johan van Berkel de eerste plaats in de wacht te slepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wethouder J. Jansen   
verricht de eerste zet voor  
Hester de Boer uit Franeker. 
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We sluiten de berichtgeving over het jaar 1990 met een aanschuifsimultaan die          
Ton Sijbrands op 30 april in Asten gaf en waarbij hij tussen 13.00 en 17.00 uur 43 
tegenstanders van het bord speelde.  
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Ton Sijbrands - Bert Berkers, 30-04-1990. 
 

De oud wereldkampioen had het notatiebiljet van de 
partij tegen Bert Berkers mee naar huis genomen. 20 
Jaar na de simultaanwedstrijd in Asten, was Ton 
Sijbrands op     27-11-2010 opnieuw te gast in Asten, 
nu met A.D.G. voor een wedstrijd in de nationale 
competitie tegen E.A.D. 
 

Ton Sijbrands liet na afloop van de wedstrijd E.A.D. – 
A.D.G. een fraaie variant zien uit de simultaan op 
Koninginnedag van 1990 tegen Bert Berkers. In de 
praktijk ruilde de maestro met 42-38 om vervolgens 
een gestroomlijnde overwinning te boeken. 

 
De zet 37. 25-20 lijkt een zeer fraaie lokzet te zijn. Als zwart dam neemt via: 37.......   
(33-38) 38. 42x33 (23-28) 39. 32x14 (13-19) 40. 24x22 (17x48) countert wit op 
schitterende wijze met: 41. 27-22 (48x25) 42. 49-43 (25x48) 43. 14-09 (04x13)  
44. 22-17 (12x21)* 45. 31-26 (48x31) 46. 26x17 (11x22) 47. 36x09 met winst.  
Toch zou 25-20 juist verliezend zijn, want zwart slaat toe door: (33-38) 42x33 (23-28) 
32x14 (04-09)!! 14x03 (13-19) 24x22 (17x48) 03x26 (48x03) en altijd (07-12) met 
vangst van de witte dam. 
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Ton Sijbrands en Jules Martens. 
 
 
 

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Kees Tel denkt na over zijn zet 
        tegen Ton Sijbrands 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r: Hans Berkers, Paul Peters, Ton Sijbrands, Karel Verhaeg, Jules Martens en 
Frank Nielen 
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Historie E.A.D. 

 

1991 - 2000 
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1991 – 2000 Het succes van de jeugd 
 
Het jaar 1991 begon voor E.A.D. met het droevige bericht, dat voorzitter Antoon Sukkel 
op 11 januari plotseling was overleden. Hij hanteerde maar liefst 43 jaar de 
voorzittershamer en E.A.D. verloor in hem een markante persoonlijkheid. 
 
Ad Boot, in 1990 tot het bestuur toegetreden, werd benoemd tot interim-voorzitter en op 
de ledenvergadering van 13 juni 1991 werd hij met algemene stemmen gekozen tot 
nieuwe voorzitter. Paul van de Bercken trad ook toe tot het bestuur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de onderlinge competitie 1990-1991 werd Paul Peters voor de tweede maal 
kampioen. Hans Berkers eindigde opnieuw als tweede en Ad Boot werd derde. De 
nieuwe clubkampioen bij de jeugd werd Bert Berkers  na beslissingspartijen tegen Elwin 
Berlijn . Rini van Oosterwijk werd de hoogste stijger, met maar liefst 9 plaatsen. 
 
Het eerste team kende een goede bondscompetitie en wist achter kampioen De 
Schuivers en B.D.O beslag te leggen op de derde plaats met slechts 2 punten 
achterstand op de kampioen. Omdat zowel De Schuivers als B.D.O. niet wensten te 
promoveren kreeg E.A.D. de kans om naar de landelijke tweede klasse te promoveren, 
wat ook aangegrepen werd. Hans Berkers werd topscorer. 
 
Het tweede team kwam uit in de provinciale tweede klasse en eindigde achter 
kampioen DC Venray op de tweede plaats. Omdat DC Venray niet wilde promoveren 
kreeg E.A.D. 2 deze mogelijkheid aangeboden, maar er moest wel een 
promotiewedstrijd gespeeld worden tegen H.D.R. 3. Deze wedstrijd werd overtuigend 
met 11-5 door E.A.D. gewonnen waardoor ook het tweede team promoveerde. Jo 
Peeters werd topscorer. 
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Het derde team nam met een viertal deel aan de bondscompetitie en eindigde als derde 
achter kampioen D’Amateurs 2 en D.O.G. 2. Piet van Rens werd topscorer. 
 
De aspiranten van E.A.D. eindigden op de derde plaats achter de twee sterke 
jeugdteams van T.D.V. John v.d. Heuvel werd topscorer. Het was voorlopig het laatste 
jaar waarin E.A.D. met een aspirantenteam aan de bondscompetitie deelnam. 
  
In de Brabantcup was E.A.D. met drie teams actief. Alle drie de teams wisten zich te 
plaatsen voor de tweede ronde. In de tweede ronde moest E.A.D. het opnemen tegen 
H.D.R. 1 en 3 en tegen P.S.V. Dammen 1. Bepaald geen gunstige loting en alle 
Astense teams sneuvelden dan ook in deze ronde. 
 
Aan het toernooienfront waren enkele E.A.D.-ers actief. Zo werd het ENWE 
damtoernooi een complete Astense aangelegenheid. Hans Berkers werd eerste voor 
Paul Peters en Bert Berkers. 8 E.A.D.-ers  waren weer actief op het damtoernooi in 
Genk. Patrick van Grimbergen speelde hier zijn eerste toernooi en eindigde op de 
tweede plaats in goep 20. Martien Madou eindigde eerste in groep 7 terwijl Hans 
Berkers met een tweede plaats in groep s de beste Astenaar werd. Succes was er voor 
Jules Martens in het Elektro/Verberkt sneldamtoernooi. Jules pakte de eerste plaats in 
finale groep B. Tijdens de vierde denksport nacht te Venlo werd Jules Martens 2e 
achter Willie van de Braak (T.D.V.) en o.a. voor Paul Peters 3e , Cor Kuijstermans 4e 
(T.D.V.) en  Willy Okrogelnik 5e (Roermond). Willie van de Braak won in dit sterk 
deelnemersveld alle 22 de partijen. Martien Madou eindigde als 10e.   
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De onderlinge competitie van 1991-1992 startte men met 23 deelnemers verdeeld over 
twee groepen. Daarna volgden de finales waar de spelers zich moesten kwalificeren 
voor de hoogst mogelijke groep. De finale bestond uit drie groepen. Paul Peters was 
opnieuw de sterkste. Hans Berkers en Ad Boot eindigden evenals vorig seizoen op de 
respectievelijke tweede en derde plaats. In het seizoen daarop, het seizoen 1992-1993 
werd besloten volgens het Keizersysteem te gaan spelen. De verandering van het 
competitiesysteem veranderde niets in de top 3 van de eindstand. Paul Peters werd 
voor de vierde opeenvolgende keer clubkampioen. Hij verloor geen enkele wedstrijd 
evenals Hans Berkers die op de tweede plaats eindigde voor Ad Boot. 
 
Twee teams van E.A.D. waren gepromoveerd ondanks dat zij niet het sterkste team in 
hun klasse waren. En dat werd zichtbaar in de hogere klasse. Met twee teams behaalde 
E.A.D. samen 5 punten en dat betekende voor E.A.D. 1 een kort verblijf in de landelijke 
tweede klasse en voor E.A.D. 2 een kort verblijf in de provinciale eerste klasse. Wel 
was men weer een ervaring rijker en zou men dat meenemen naar het seizoen daarop. 
Alhoewel E.A.D. 1 in het seizoen 1992-1993 zoekende was in de provinciale 
hoofdklasse wist E.A.D. 2 het verloren terrein snel terug te winnen. Met 10 punten uit 6 
wedstrijden werden de reserves kampioen en promoveerden weer naar de eerste 
klasse. Paul van de Bercken werd de topscorer in het kampioensteam.  
Het derde team speelde in deze jaren in de derde klasse. In het seizoen 1991-1992 
eindigde E.A.D. 3 op een tweede plaats achter kampioen B.D.O. 2. terwijl E.A.D. 3 een 
jaar later vierde eindigde. In beide jaren wist Piet van Rens topscorer te worden. Omdat 
het steeds moeilijker werd om een viertal bij elkaar te krijgen werd er in 1993 besloten 
om het seizoen daarop geen derde team meer in te schrijven.  
 
In de Brabant-Cup wist E.A.D. in 1992 tot een bijzondere prestatie te komen. Vaak werd 
E.A.D. vroegtijdig uitgeschakeld, maar in 1992 wisten de Astenaren door te dringen tot 
de finale. In de eerste ronde won E.A.D. gemakkelijk van D.G.V. veldhoven. In de 
tweede speelde E.A.D 4-4 tegen B.D.O Oss. Omdat Paul Peters aan bord 2 had 
gewonnen bekerde E.A.D. verder. Vervolgens werd het sterke D.C. Venlo met 5-3 
uitgeschakeld waardoor E.A.D. in de halve finale moest aantreden tegen T.D.V. 2. De 
Tilburgers die in de nationale competitie naar de hoofdklasse promoveerden, 
ontsnapten nog wel in de eerste wedstrijd maar konden niet voorkomen dat E.A.D. de 
finale bereikte.  Daarin kwam het uit tegen de broeders van T.D.V. 2: T.D.V. 1. Met een 
beetje geluk had E.A.D. de finale gewonnen. Hans Berkers verrekende zich tegen Cor 
Kuystermans. Paul Peters trok de stand weer gelijk door een overwinning op Willie van 
den Braak. Bert Berkers miste in het eindspel de remisehaven tegen veelvuldig 
Brabants kampioen Ad van Tilborg. Ad Boot vluggerde in tijdnood met Alex Mathijsen 
eveneens in tijdnood en met beide vlaggen op vallen werd er tot remise besloten. E.A.D 
verloor nipt met 5-3 van toppploeg T.D.V. 1. Een fraaie tweede plaats derhalve, die 
recht gaf op deelname aan de landelijke bekerwedstrijden in 1993. En dat was de 
eerste keer in het bestaan van E.A.D.  Op 8 mei 1993 speelde E.A.D. tegen D.V.S.B uit 
Soest en werd er met 5-3 gewonnen. E.A.D. ging door naar de tweede ronde waarin het 
op 15 mei uitkwam tegen het sterke B.D.V. uit Bennekom. Door een 4-4 gelijkspel wist 
E.A.D. door te dringen tot de kwart-finale waarin het op 22 mei Groningen ontmoette. 
Een geflateerde 6-2 nederlaag maakte een einde aan de Astense cup-aspiraties. Een 
uiteindelijke 7e plaats in het eindklassement mag voor E.A.D. als een uitstekend 
resultaat beschouwd worden. Het succesteam bestond uit Hans Berkers, Paul Peters, 
Jan van de Mortel, Bert Berkers en invaller Geert-Jan Loomans. Hans Berkers werd 
topscorer met twee keer winst en een verlies partij. 
 



178 
 

De jaarlijkse Peelkampioenschappen van 1991 werden gespeeld in de periode van 30 
mei tot en met 20 juni. In deze drie weken werden er op elke avond 2 partijen door 
iedereen gespeeld, waarbij de bedenktijd op 1 uur per speler was ingesteld. Er werd 
gespeeld volgens het Zwitsers systeem en wel in drie klassen. In de hoofdklasse waren 
er slechts vier deelnemers. Het was dus moeilijker om niet dan wel in de prijzen te 
vallen. Hans Berkers stak met kop en schouders boven de rest uit en werd terecht de 
Peelkampioen voor Lau Adriaans (De Schuivers), Jan van de Mortel en Ad Boot. 
In de eerste klasse waren er 9 deelnemers, waaronder 6 E.A.D-ers. Er werd fel om de 
punten gestreden en nestor Harrie van den Boomen was iedereen de baas en met 
name zijn koelbloedigheid tijdens de nachtelijke beslissingswedstrijd wekte de nodige 
bewondering. Tweede met evenveel punten werd Jan Wilms. Het tweetal werd met 
twee punten achterstand gevolgd door Walther Boot en Jac van de Wijdeven. 
In de tweede klasse deden 12 deelnemers mee, waarvan de helft E.A.D.-ers. Hier bleek 
de jeugdkampioen van E.A.D. Bert Berkers duidelijk te sterk voor de concurrentie en 
zijn spel geeft het nodige vertrouwen voor de E.A.D.-toekomst. Tweede werd Luud 
Ector (De Schuivers) voor Jan Willems en Piet van Rens. In deze tweede klasse 
draaiden de jeugdleden van E.A.D., Jeroen Hoefnagels en Patrick van Grimbergen 
goed mee.  
 
Op het sneldamkampioenschap van de Peel 1991 wist Paul Peters de hoofdprijs (de 
wisselbeker) te bemachtigen. Met 12 punten was hij ongrijpbaar voor Willy Okrogelnik 
(Donderberg Roermond) en Hans Berkers. De eindstand was dezelfde als vorig jaar 
aangezien Willy Okrogelnik Hans Berkers in de barrage versloeg.  
Het sneldamkampioenschap van de Peel werd gespeeld volgens het Zwitsers systeem. 
De 36 deelnemers werden via loting aan elkaar gekoppeld en de strijd kon beginnen. In 
de eerste klasse was het zeer spannend. Na zeven wedstrijden stonden Nico Grubben 
(HSDV), Kees Tel en Bert Berkers bovenaan met 9 punten. In de barrage versloeg 
Kees Tel Nico Grubben. Nico versloeg Bert Berkers en als laatste wist Bert Berkers 
Kees Tel te verslaan. Het waren de weerstandspunten die de beslissing bracht. Nico 
Grubben (HSDV) werd kampioen omdat hij 1 weerstandspunt meer had dan Kees Tel 
die op zijn beurt Bert Berkers 1 weerstandspunt voor bleef. In de tweede klasse speelde 
Rini van Oosterwijk de sterren van de hemel en werd met 9 punten ruimschoots 
kampioen. Op 2 punten volgden Wiel Stevens en Herman Janssen (beide HSDV). Na 
een barragepartij ging het zilver naar Wiel Stevens.   
 
Naast de onderlinge competitie, Peelkampioenschappen en de teamwedstrijden waren 
enkele E.A.D.-ers in 1992 weer succesvol op diverse toernooien. Hans Berkers won het 
ENWE toernooi in Helden. Bert Berkers won in Genk het paastoernooi in de eerste 
klasse. Hans Berkers werd op het kerstsneldamtoernooi in Venlo 6e. Erg goed als je 
ook weet dat de nummers 1 en 2 Baljankin en Gantwarg heetten. Hans Berkers was 
ook in 1993 succesvol. In de finale van het Genker paastoernooi versloeg hij WK-
deelnemer Nimbi en ging met de eerste prijs aan de haal. 
 
 
 
 



179 
 

Na nederlagen in 1991 en 1992 wist E.A.D. in  
1993 weer eens te winnen van de schakers.  
In onderstaand krantensnipsel is het een en  
ander nog eens na te lezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E.A.D. begon in 1992 met het organiseren van het damkampioenschap voor 
basisscholen in Asten. Dit door Piet van Rens en Hans Berkers opgezette 
kampioenschap zou uitgroeien tot een groots jaarlijks terugkerend evenement. De 
eerste kampioen waarbij 48 deelnemers actief waren werd de basisschool St. Pieter uit 
Ommel voor De Horizon. Erik v.d. Broek eindigde eerste in het individuele klassement. 
Een jaar later wisselden de nummers een en twee  stuivertje. De Horizon uit Asten werd 
kampioen en basisschool St. Pieter uit Ommel eindigde als tweede. Stavros v.d. 
Kerkhof wist in dit toernooi individueel de meeste punten te behalen. Voor het eerst 
sinds 1992 werd er ook deelgenomen aan de Brabantse kampioenschappen. St. Pieter 
werd daar zesde voor De Horizon die als zevende eindigde. 
 
Het seizoen 1993-1994 was aangebroken en men ging weer ten strijde in de onderlinge 
competitie. De eindklassering werd eentonig, want evenals de laatste 3 jaren werden de 
ereplaatsen door de zelfde drie spelers geprolongeerd. Dat betekende dat Paul Peters 
voor de vijfde keer op rij clubkampioen werd, hetgeen alleen Hans Berkers eerder 
presteerde (1984 t/m 1988), Hans Berkers opnieuw 2e eindigde en Ad Boot voor de 
vierde keer op rij de laagste trede van het podium mocht betreden. 
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Het eerste team kwam uit in de provinciale hoofdklasse. E.A.D. speelde goed en verloor 
niet een wedstrijd, maar werd geen kampioen. In een nek aan nek race met B.D.O en 
een beslissingswedstrijd tussen beide teams die in een gelijke stand eindigde was het 
bordgemiddelde beslissend. B.D.O. werd kampioen maar zag niets in promotie naar de 
landelijke klasse waardoor E.A.D. de mogelijkheid werd geboden. Er moest wel een 
promotiewedstrijd voor gespeeld worden tegen de kampioen van Zeeland, PWG 3. De 
wedstrijd vond plaats op 9 april 1994 in Roosendaal. Daar al aangekomen bleek de 
sleutel van de kast op “vakantie” te zijn. Na diverse telefoontjes kwamen verschillende 
sleutels opdoemen, maar de juiste bleef weg. Na overleg met een bestuurslid van de 
stichting en de medewerking van een “sloper” uit Asten werd de kast 
“vakkundig”geopend en kon de wedstrijd toch nog op tijd beginnen. De wedstrijd werd 
door E.A.D. met 10-6 gewonnen. E.A.D. promoveerde daardoor voor de vierde keer in 
haar bestaan naar de landelijke tweede klasse. Topscorer in dit succesjaar werd Paul 
Peters. 
 
Het tweede team wist zich in de provinciale eerste klasse te handhaven. E.A.D. 
eindigde op de vierde plaats. Topscorer werd good-old Harrie v.d. Boomen. 
 
In het begin van de jaren 90 werd Paul Peters maar liefst zes keer clubkampioen achter 
elkaar. Niemand zou dat later nog verbeteren. Het was gebruikelijk dat de 
clubkampioen een simultaanwedstrijd speelde tegen zijn teamgenoten. De 
tegenstanders zagen hun kans schoon om de clubkampioen het moeilijk te maken en 
soms leverde dat een goed resultaat op. 
 

Paul Peters – Jules Martens 
Simultaan 1991 
 
Paul Peters met wit had de sterk ogende zet 30-24 
gespeeld. Jules Martens verraste de clubkampioen met 
(13-19) 24x04 (27-31) 36x27 (17-22) 27x18 (26-31) 37x26 
(03-09) 04x13 (08x46)! 
 
 
 
 

 
 
Ad Boot – Paul Peters 
Simultaan 1992 
 
De simultaanspeler Paul Peters had zojuist zijn in de 
opening verloren schijf terug gewonnen en dacht reeds 
aan de overwinning. Zijn laatste zet was (14-20). Ad Boot 
verraste hem echter volledig met de volgende slagzet:  
39-33 (28x48) 30-25 (48x22) 25x14 (19x10) 21-17 (12x21) 
26x08. Het overblijvende eindspel werd vakkundig 
afgewerkt en dat betekende Pauls enige nederlaag. 
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Het 26e rikconcours van E.A.D werd voor de vijfde keer gewonnen 
door E.A.D.-er Martien Madou. Minder leuk was het feit dat het 
aantal deelnemers minder werd. Zoveel minder dat men het besluit 
moest nemen om na ruim een kwart eeuw afscheid te nemen van 
het rikconcours, waardoor Martien Madou tevens de laatste 
winnaar van dit toch altijd succesvolle evenement werd.  
 
In onderstaand overzicht kunt U de 26 winnaars van het 
rikconcours nog eens nalezen in 2 handen van 13 kaarten. 
 

 
1968 L. Cortooms    1981 K. v.d. Sande 
1969 C. Zeegers    1982 B. de Boer 
1970 J. Clevis    1983 G.J. Loomans     (E.A.D.)  
1971 F. Hoebergen   1984 P. Peters            (E.A.D.) 
1972 C. Zegers    1985 J. van Glabbeek 
1973 A. Werts    1986 E. Manders        (E.A.D) 
1974 H. Welten    1987 M. Madou           (E.A.D.) 
1975 M. Madou   (E.A.D.) 1988 J. van Glabbeek 
1976 M. Madou   (E.A.D.) 1989 E. Manders           (E.A.D.) 
1977 C. van Bommel   1990 G. Verdeuzeldonk 
1978 J. van Glabbeek   1991 A. Kursten 
1979 Hb. Welten    1992 G. van Dijk 
1980 M. Madou   (E.A.D.) 1993 M. Madou            (E.A.D.) 

 
 
 
 

       
  Rikconcours 1978 
 
  Jules Martens feliciteert de 
  winnaar Jo van Glabbeek. 
 
 
  Links op de foto Evert Manders 
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Terug naar de damactiviteiten. Bert Berkers werd sneldamkampioen van E.A.D.  
Aan het toernooienfront waren de E.A.D.-ers wel aanwezig maar bleven successen uit. 
Alleen Kees Tel en Martien Madou wisten een klein succesje te boeken door winnaar te 
worden in hun groep tijdens het Genker paastoernooi.  
 
 
Het ging goed met de jeugd van E.A.D. Iedere vrijdag kwam men trouw naar het 
gastvrije onderkomen van “De Peer” om te dammen. Behalve op het dambord streden 
de jeugddammers traditiegetrouw ook om het koekje bij de koffie van Anja. 
 
Eind 1993 was er een kleine afvaardiging naar 
het jeugd-toernooi van De Variant afgereist. In de 
Basiliek van Oudenbosch werden geen ere-
plaatsen behaald maar werd er wel met plezier 
gedamd. Bij de aspiranten haalde Joost van Rens 
een elfde plaats. Bij de pupillen haalden de 
dames uit Ommel, Anne Joosten en Hilde v.d. 
Broek een respectievelijke vierde en vijfde plaats. 
Anne miste op 7 weerstandspunten de beker van 
de derde plaats.  
 
In de finale om het Brabants aspiranten 
kampioenschap werd E. v.d. Broek vijfde terwijl 
Zoe v.d. Kerkhof tweede eindigde in de pupillen 
klasse. Er was meer voor de jeugd. Voor de 
tweede maal werd er door E.A.D. en H.S.D.V. 
een jeugdpeelkampioenschap georganiseerd. Bij 
de aspiranten werden de eerste drie plaatsen bezet door de E.A.D.-ertjes: E. v.d. Broek, 
Stavros v.d. Kerkhof en Joost van Rens. Bij de pupillen Zoe v.d. Kerkhof kampioen voor 
Hilde v.d. Broek.  
 
 
Voor de jeugd was er in januari van 1994 ook weer het scholenkampioenschap voor    
4-tallen. Basisschool De Horizon werd evenals in 1993 ook in 1994 kampioen van Asten 
en opnieuw eindigde St. Pieter op de tweede plaats. Een bijzonder individueel resultaat 
behaald Zoe v.d. Kerhof. Zij won alle 6 de partijen en had daarmee een uitzonderlijke 
score van 100%.. Frank v.d. Zanden werd tweede. 

Het schooldammen in Asten begon zijn 
vruchten af te werpen, want De Horizon 
slaagde erin kampioen te worden van 
Noord-Brabant. En ook basisschool St. 
Pieter deed het met een vierde plaats erg 
goed. Door het behaalde scholen-
kampioenschap van Noord-Brabant mocht 
De Horizon Brabant vertegenwoordigen in 
het Nederlands kampioenschap. In de halve 
finale eindigde De Horizon als vijfde in haar 
poule. 
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Het seizoen 1994-1995 was nog maar enkele maanden aan de gang, of E.A.D. kreeg 
slecht nieuws te verwerken. Op 22 oktober 1994 overleed het trouwe lid en fanatieke 
supporter Karel Verhaeg. Hij was in 1946 lid geworden van E.A.D en in het bestuur 
actief als penningmeester van 1948 tot 1964. 
Enkele weken voor zijn overlijden had Karel Verhaeg nog nieuws over “onze” mijnlamp. 
Deze mijnlamp is voor de oudere leden het symbool van de contacten, die E.A.D. 
jarenlang heeft onderhouden met damclub V.O.S. uit Spekholzerheide uit Zuid-Limburg. 
En vooral Karel Verhaeg kon steeds weer herinneringen ophalen uit die tijd. De lamp 
hing bij hem in de gang. Hij had hem namelijk uit pure bezorgdheid meegenomen uit het 
oude clublokaal, bang als hij was, dat de lamp misschien wel kwijt zou raken. En hij 
vroeg zich af, of hij de lamp wel in zijn bezit mocht hebben. De lamp was tenslotte van 
de damclub. De lamp is gewoon blijven hangen in de gang. 
 
In de onderling competitie werd een nieuw record gevestigd. Het lukte Paul Peters zijn 
oude record en dat van Hans Berkers te overtreffen door voor de zesde opeenvolgende 
keer clubkampioen te worden. Hans Berkers versterkte ook een eigen record. Hans 
Berkers werd voor de zevende opeenvolgende keer tweede. Thijs Huijs , overgekomen 
van het opgeheven D.C. Venlo, bewees al meteen zijn damkwaliteiten door de derde 
plaats voor zich op te eisen. 
 
Ook E.A.D. 1 schreef geschiedenis. Tot nu toe waren de Astenaren drie keer actief in 
de nationale tweede klasse en evenzovele keren degradeerde de E.A.D.-ers meteen 
weer terug naar de provinciale hoofdklasse. In de competitie van 1994-1995 lukte het 
E.A.D. voor de eerste keer in haar bestaan zich te handhaven op landelijk niveau. Tot 
het laatste moment bleef het spannend, maar toen E.A.D. in haar laatste wedstrijd Goes 
met 14-6 versloeg was klassebehoud een feit. E.A.D. eindigde met topscorer Bert 
Berkers op een zesde plaats met 9 punten uit 11 wedstrijden. 
 
Het tweede team eindigde evenals het jaar daarvoor op de vierde plaats in de eerste 
klasse. Topscorer werd Jo Peeters. 
 
Succes was er in de Brabant-cup. E.A.D. bereikte de halve finale. In deze halve finale 
verloor E.A.D. van P.S.V. Dammen dat een ronde eerder ook van E.A.D. 2 wist te 
winnen. Maar P.S.V. Dammen won dat jaar alles, ook de finale tegen Heijmans 
Excelsior 1. E.A.D. eindigde als derde na een gelijkspel tegen Heijmans Excelsior 2. 
 
Door het seizoen heen waren meerdere E.A.D.-ers actief op een aantal toernooien. En 
dat de E.A.D.-ers meer konden dan alleen dammen wist men inmiddels wel. Op de 
denktriathlon behaalde Hans Berkers een 14e plaats, gevolgd door zoon Bert Berkers 
op de 18e plaats. Martien Madou wist de 30e plaats voor zich op te eisen. 
 
Het terugkerende schammen werd op 20 december 1994 voor de 6e gehouden. De 
schakers waren dit maal de sterkste en brachten de stand weer in evenwicht. Beide 
verenigingen wonnen drie keer. 
 
Het ENWE toernooi in Helden van 1995 werd een complete Astense aangelegenheid. 
Kampioen werd Bert Berkers voor Paul Peters en Hans Berkers. In de finale-groep II 
werd Martien Madou tweede en Walther Boot vijfde. 
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Het Peelkampioenschap van 1994 kende 24 deelnemers van de verenigingen H.S.D.V. 
uit Helden, D.C. Venlo, De Schuivers uit Bakel en E.A.D. Asten. Er werd gestreden in 
drie categorien. In de hoofdklasse prijkte Jan van de Mortel sinds 1978 weer eens op de 
hoogste plaats. Jan van de Mortel speelde een overtuigend toernooi en over een 
terechte kampioen was er dan ook geen enkele twijfel. Hans Berkers pakte na een 
barraggepartij tegen Paul Peters de tweede plaats.  
In de eerste klasse werden de deelnemers verdeeld over twee groepen. In groep A 
werd Paul van den Bercken kampioen en in poule B wist Jan Wilms (H.S.D.V.) dat 
kunstje te klaren. In de finale won Jan Wilms van Paul van den Bercken en mocht zich 
daarom de Peelkampioen noemen in de eerste klasse. Martien Madou won de kleine 
finale en eindigde als derde. 
In de tweede klasse was de spanning groot. Uiteindelijk werd Rini van Oosterwijk 
Peelkampioen met een punt voorsprong op Piet van Rens en 2 punten voorsprong op 
Bram Muijen. 
 
Het sneldamkampioenschap van de Peel 1994 werd door 33 deelnemers bezocht. In de 
hoofdklasse werd Paul Peters voor de vierde opvolgende keer kampioen. Hij mocht de 
door hem zelf ter beschikking gestelde beker in ontvangst nemen. Jan van de Mortel 
versloeg Peter Arts in de strijd om de tweede plaats.  
In de eerste klasse was Jo Peeters de grote grossier in punten. Lei Janssen (H.S.D.V.) 
werd tweede en Wim Vloet (De Schuivers) derde na barrage.   
In de tweede klasse werd Rini van Oosterwijk kampioen voor Herman Clevis en Broer 
Verlinden (H.S.D.V.). 
 

Het fragment komt uit de hoofdklasse partij tussen Lau 
Adriaans met wit (De Schuivers) en Paul Peters met 
zwart. 
 
Wit speelde 40-34 en liet een damzet op een bezet veld 
lopen. Mogelijk was 28-23 (19x39) 30x10 (04x15) 37-31 
(26x28) 38-33 (21x32) 33x04. 
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Walther Boot behaalde in 1995 zijn grootste succes uit zijn damcarriere. Hij werd 
Brabants kampioen in de eerste klasse. Walther Boot speelde remise tegen                  
B. Bimbergen (B.D.O) en Wim van Geloven (T.D.V. voorheen Tilburg ‘50) en won van 
Herman Lamberts (T.D.V.), W. Stevens (H.S.D.V.) en Lei Janssen (H.S.D.V.) 
 
 

 
 
Een bijzondere dag; 
 
Cor Clevis werd in 1995 gehuldigd omdat hij 50 jaar lid was van E.A.D. Naar aanleiding 
hiervan werd er op zondag 11 juni een middag gehouden voor de oudere (ex) E.A.D.-
ers. Onder het genot van een kopje koffie met een stukje vlaai viel er heel wat bij te 
praten. De middag kreeg een verrassende wending. Zachtjes ging de klapdeur open en 
een beetje aarzelend kwamen tot ieders (nou ja, bijna ieders) verbazing Harry Knaapen 
en zijn vrouw binnen. Harry was een van de mannen die aan de wieg van onze 
vereniging stond, in 1953 naar Canada emigreerde, tot erelid werd benoemd en als 
enige 60 jaar lid was van E.A.D.  
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         Jubilaris Cor Clevis, Ceel Stevens, Harry Knaapen en Harrie v.d. Boomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harry Knaapen met de door hem geschonken Runner up Cup met naast hem een van 
de pioniers van E.A.D. Ceel Stevens.  De Runner up Cup wordt jaarlijks uitgereikt aan 
de speler die in de onderlinge competitie het hoogst stijgt. 
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De dames Miet Thielen, Jo Verhaeg, Anneke v.d. Zand en Jana Clevis 
 

 
 

Cor Clevis in gesprek met Harry Knaapen, terwijl Jo Verhaeg en Anneke v.d. Zand 
aandachtig luisteren. 
 



189 
 

De jeugd draait op volle toeren. In de finale van het pupillenkampioenschap van Noord-
Brabant 1995 waren er maar liefst 3 E.A.D-ertjes actief. Frank van de Zanden eindigde 
op een uitstekende derde plaats. En ook bij de Brabantse kampioenschappen voor 
basisscholen was Asten met drie scholen vertegenwoordigd. En ze hadden success. De 
Deken van Houtschool werd zelfs kampioen van Noord-Brabant en mocht deelnemen 
aan de halve finale van het Nederlands kampioenschap die in Asten werd gehouden.  
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   Schooldammen 
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Drie teams eindigden op de eerste plaats. Op weerstandspunten werd de Deken van 
Hout school uit Asten kampioen voor De Horizon uit Asten en St. Pieter uit Ommel. 
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De Deken van Hout school slaagde er tevens in kampioen te worden van Noord-
Brabant. De St. Pieter school en St. Antonius school werden resp. vijfde en zesde. 
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In de halve finale kampioenschap van Nederland schooldammen, die in Asten werd 
gehouden, eindigde de Deken van Hout school in haar poule op de vierde plaats. 
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De jeugd bleef ook in jaar 1996 
succesvol. De door het 
schooldammen verkregen jeugd-
spelers werden voldoende goed 
bevonden om met een aspiranten-
team aan de provinciale 
bondscompetitie deel te nemen. 
E.A.D. X eindigde op een keurige 

tweede plaats, 
slechts 1 punt 
achter kampioen 
S&A/DAM X uit 
Dongen. Topscorer 
werd Frank v.d. 
Zanden. 
 

Ook in de pupillenklasse kon E.A.D. met een viertal uitkomen. Waren er 
bij de aspiranten tenminste nog 4 deelnemende verenigingen, bij de 
pupillen was er maar een concurrent: S&A/DAM. Er werd 6 keer tegen 
elkaar gespeeld, waarna E.A.D. een voorsprong had van        2 punten 
en zich dus kampioen van Noord-Brabant in de pupillenklasse mocht 
noemen. Topscorer werd hier Patrick Adriaans met 8 punten uit       6 
wedstrijden.  
 

In de halve finale kampioenschap van Nederland werden de pupillen 
achtste.  
 

In het pupillenkampioenschap van Noord-Brabant werd Ruud Martens 
kampioen. Patrick en Mark Adriaans eindigde als 3e en 4e. Frank v.d. 
Zanden werd in de aspirantenklasse vierde. 
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Achter: Giel Berkers en Patrick Adriaans 
Voor:  Mark Adriaans en Wouter Boot 
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Met de jeugd van E.A.D. zat het wel goed. Maar hoe deden de senioren van E.A.D. het 
in deze jaren?  
 
In de onderlinge competitie van 1995-1996 werden de reeksen van Paul Peters en 
Hans Berkers onderbroken. De eindfase was werkelijk van een zinderend Hitchcock 
gehalte. Geert-Jan Loomans stevende lustig aanvallend lijnrecht op het 
clubkampioenschap af, maar ergens ging het op het laatste nippertje mis en kaapte de 
talentvolle Bert Berkers de kampioenstitel weg. Op de tweede plaats eindigde dus 
Geert-Jan Loomans voor Jules Martens. In het seizoen daarna prolongeerde Bert 
Berkers zijn titel. Nu eindigde Hans Berkers op de tweede plaats en wist Jan van de 
Mortel als derde te eindigen. Van de jeugdspelers die onder speciale regels meededen 
was Frank v.d. Zanden de hoogst geplaatste op een 15e plaats. 
 
Het seizoen 1995-1996 was voor het eerste team van E.A.D. in de nationale competitie 
misschien wel het meest succesvolle jaar tot dan toe. E.A.D. draaide lange tijd mee aan 
de kop, boekte maar liefst 6 overwinningen, speelde een keer gelijk en verloor vier 
wedstrijden. Uiteindelijk resulteerde dit in een fraaie zesde plaats, die meer glans had 
dan het jaar daarvoor. E.A.D. wist zich immers gemakkelijk te handhaven en won van 
gerenommeerde clubs als Schaesberg, De Kroonschijf, Huissen 2 en Bennekom. 
Topscorer werd evenals vorig seizoen Bert Berkers. 
Het seizoen daarna kon E.A.D. de prestaties van het jaar daarvoor niet evenaren. De 
Astenaren hadden duidelijk meer moeite met het verzamelen van punten en wisten met 
8 punten uit 11 wedstrijden het klassebehoud maar net veilig te stellen. Opmerkelijk 
was wel dat E.A.D. als een van de weinigen kampioen I.D.V. uit Hendrik Ido Ambacht 
een puntje wist af te snoepen. Topscorer werd voor de derde keer op rij Bert Berkers. 
 
Het tweede team kwam in het seizoen 1995-1996 uit in de provinciale eerste klasse en 
deed het niet goed. Het feit dat regelmatig onvolledig uitgekomen werd was daar mede 
debet aan. In acht wedstrijden werden er slechts drie punten behaald, wat leidde tot een 
5e en laatste plaats. Er moest een degradatiewedstrijd gespeeld worden tegen H.E.D. 
4, die verloren werd met 13-3, waardoor E.A.D. 2 naar de tweede klasse degradeerde.  
Maar omdat er in het seizoen daarna niet voldoende achttallen waren voor de tweede 
klasse, werd er door de P.N.D.B. besloten in deze klasse met viertallen te gaan spelen. 
E.A.D. 2 dat wel een achttal had mocht daarom toch uitkomen in de eerste klasse waar 
7 teams met elkaar de strijd aan zouden gaan. E.A.D. 2 eindigde als vijfde. Topscorer 
werd Walther Boot. 
 
Aan het toernooienfront was er succes voor Paul Peters. Hij wist kampioen te worden 
op het Electro Verberkt sneldamtoernooi van 1996 voor Bert Berkers. En op het ENWE 
toernooi van 1996 in Helden eindigde Hans Berkers op de tweede plaats voor Paul 
Peters en Bert Berkers. Op het V.O.S. toernooi eindigde E.A.D als 5e en laatste. 
 
Tijdens de bondswedstrijd tegen W.S.D.V. uit Wageningen werd er contact gelegd met 
Wageningen-speler Iser Koeperman. Deze Rus slaagde erin om 6 keer 
wereldkampioen te worden. Op 23 februari 1996 kwam hij naar Asten om het om te 
nemen tegen 32 spelers uit Asten en omgeving. De 73 jarige Rus was het dammen niet 
verleerd. In een hoog tempo ging hij langs de borden, won 24 partijen, speelde er 6 
remise en verloor slechts 2 keer. Hans en Bert Berkers wisten de ex-wereldkampioen te 
kloppen. Er was veel belangstelling van de media en op de locale radiozender werd een 
interview uitgezonden met deze markante dammatadoor. 
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Bij de basisschoolkampioenschappen werd de Deken van Hout school  eerste voor de 
St. Antoniusschool. Individueel kampioen werd Giel Berkers. Op 22 januari 1997 werd 
voor de eerste keer in buurgemeente Someren een dergelijk kampioenschap 
georganiseerd. Daar won de St. Paulusschool voor de St. Petrus. Ewald Maas van de 
St. Paulusschool werd individueel kampioen. 
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Geconcentreerd houdt de jeugd de blik op de schijfjes gericht. 
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Kampioen van Noord-Brabant werd de 
J.J. Anspachschool uit Dongen, maar op 
de plaatsen 2 t/m 6 achtereenvolgens de 
Deken van Hout school, De Horizon, de 
St. Paulusschool (Someren), St. 
Bonifatius en St. Antonius school, wat 
bewees dat men met het schooldammen 
in Asten en Someren op de goede weg 
was. Bij het schooldammen voortgezet 
onderwijs brugklassen werd het 
Varendonck College Brabants kampioen 
bij gebrek aan tegenstanders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert Berkers mocht als clubkampioen op 17 januari 1997 zij eerste  simultaanwedstrijd 
spelen tegen de rest van E.A.D. En dat viel niet mee. Na een oefensimultaan tegen een 
achttal jeugdspelers aangevuld met Piet van Rens en Ad Boot kon Bert Berkers van 
start gaan. Helaas waren er maar acht tegenstanders. Dat weerhield hen er echter niet 
van om Bert Berkers het vuur aan de schenen te leggen. Bert Berkers kon aan het 
einde van de avond tevreden zijn met de score van 5 overwinningen, 2 remises en 2 
nederlagen. Tegen A. ten Bruggencate werden er 2 partijen gespeeld omdat de eerste 
partij al na 13 zetten beslist was. Tegen Hans Berkers en Jan van de Mortel had er 
meer ingezeten dan remise, maar tegen Walther Boot kwam de simultaan speler goed 
weg toen een winnende Coup Royal achterwege gelaten werd. 
Een jaar later, op 13 februari 1998 speelde Bert Berkers zijn tweede simultaanwedstrijd. 
Het succes was erg groot. Bert Berkers won 7 partijen, speelde remise tegen Martien 
Madou en verloor alleen van Jan van de Mortel wat resulteerde in een 15-3 
overwinning. 
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We zijn inmiddels in het seizoen 1997-1998 aangekomen. E.A.D telde 35 leden 
waarvan er 23 actief waren in de interne competitie. Hans Berkers was weer helemaal 
terug. Nadat hij 9 jaar lang genoegen moest nemen met 7 tweede en 2 derde plaatsen 
achter de jongere generatie Paul Peters en Bert Berkers was Hans Berkers weer de 
sterkste in de onderlinge competitie. In de finale groep liet Hans Berkers er geen twijfel 
over bestaan wie dat jaar de sterkste was en met veel machtsvertoon pakte hij de titel 
voor Jules Martens en Geert-Jan Loomans. 
 
Als voorbereiding op de nationale competitie nam E.A.D. deel aan het eerste V.O.S. 
toernooi voor tientallen dat door Heijmans Excelsior georganiseerd werd. Even leek het 
erop dat E.A.D. zich moest afmelden omdat er slechts zes spelers beschikbaar waren. 
Gelukkig werd het team aangevuld met spelers van de organiserende vereninging. 
Hoewel E.A.D. dankbaar was voor de invallers leverde dat geen punten op, want alle 
vier de gastspelers verloren. De zes E.A.D.-ers zelf behaalden zeven punten.  
 
In de landelijke tweede klasse kon het eerste teram van E.A.D. het niet bolwerken. Thijs 
Huijs was gestopt met dammen, Paul Peters moest verstek laten gaan en zodoende 
moest E.A.D. vaak met drie of vier invallers aantreden. Bovendien zaten de Astenaren 
in een vrij sterke groep in de landelijke tweede klasse. E.A.D. wist 1 punt te verzamelen 
tegen De Variant uit Oudenbosch en eindigde derhalve dik onderaan met degradatie 
naar de Brabantse hoofdklasse als gevolg. Topscorer werd teamleider Herman Clevis. 
 
Het tweede team deed het in de provinciale eerste klasse beduidend beter en 
veroverde een keurige derde plaats achter kampioen  D’Amateurs en DC Mensfort. De 
reserves behaalden onder leiding van topscorer Jo Peeters 8 punten uit 6 wedstrijden.   
 
In de strijd om de Brabantse beker wist E.A.D. door te dringen tot de laatste vier. Door 
verlies tegen PSV Dammen en winst op De Schuivers eindigde E.A.D. op een 
verdienstelijke derde plaats, die recht gaf op deelname aan de landelijke 
bekerwedstrijden in 1999. 
 
E.A.D. was wederom succesvol op de individuele toernooien. Op het ENWE 
sneldamtoernooi in Helden wist Bert Berkers als eenste te eindigen voor Paul Peters en 
Hans Berkers. Bert Berkers werd ook sneldamkampioen van E.A.D.  En Hans Berkers 
lukte het om vijfde te eindigen in de denktriathlon. In deze editie eindigde Bert Berkers 
op de 11e plaats, Martien Madou op de 40e plaats en Paul van den Bercken op de 42e 
plaats. 
 
 
 
 
De successen van de jeugdspelers kenden maar geen einde. Bij de Brabantse 
kampioenschappen werd Mark Adriaans kampioen in de pupillen klasse, terwijl Tim Arts 
als tweede eindigde. Mark Adriaans werd bij het kampioenschap van Nederland 24e. In 
de aspiranten klasse wist Giel Berkers beslag te leggen op de vierde plaats. En ook de 
tijdens de nationale damdag leverde de E.A.D.-ertjes hun bijdrage. Mark Adriaans en 
Tim Arts eindigden met het pupillenteam van Noord-Brabant op de laatste plaats. Toch 
scoorde met name Tim niet slecht. Hij behaalde 7 punten. Giel Berkers maakte deel uit 
van het aspirantenteam van Noord-Brabant. Zijn bijdrage van 5 punten leverde Noord-
Brabant uiteindelijk een zesde plaats op.  
 



206 
 

 
Voor de zevende keer werd het bassisschoolkampioenschap in Asten gehouden. Een 
kort verslag verscheen in het plaatselijke krantje. 

 
 
 
De laatste clubcompetitie van de vorige eeuw, waarin 23 deelnemers actief waren, 
kende een spannende ontknoping. Tot de laatste ronde was het nog niet zeker wie er 
kampioen zou worden. Het werd uiteindelijk, voor de 18e keer in zijn damloopbaan 
Hans Berkers. Bert Berkers liet in de finale een puntje liggen tegen Geert-Jan Loomans 
en dat werd hem fataal. Bert werd dus tweede en op de derde plaats eindigde Geert-
Jan Loomans. 
 
Het eerste team van E.A.D. bevond zich na 4 jaar landelijk dammen weer in de Noord-
Brabantse hoofdklasse en daar deden de Astenaren het verrassend goed. Hoewel 
E.A.D. geen enkele keer volledig uitkwam en een groot arsenaal aan invallers moest 
aanboren, wist het toch beslag te leggen op een fraaie tweede plaats. 
 
E.A.D. 2 kende een grillig competitieverloop. Gedurende de eerste helft wonnen de 
spelers van het tweede alles en leken zij rechtstreeks af te stevenen op de titel. 
In de tweede helft van de competitie kwam de klad erin en werd kans op kans gemist de 
zo fel begeerde titel binnen te halen. Uiteindelijk wist D.O.G. uit Uden de Astenaren nog 
te achterhalen en moest E.A.D. genoegen nemen met de 2e plaats. 
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Omdat het voor E.A.D. steeds moeilijker werd een tweede team van 8 spelers op de 
been te krijgen moest een beroep gedaan worden op een aantal spelers van het eerste. 
Dat verklaart ook de naam van de topscorer: Geert-Jan Loomans. 
 
Voor de tweede maal in haar bestaan mocht E.A.D. deelnemen aan de landelijke 
bekerwedstrijden. Kwamen de E.A.D.’ers de eerste maal (1993) nog tot een 
verrassende zevende plaats, dit keer vloog het viertal van E.A.D. er al in de eerste 
ronde uit. DIOS Eibergen versloeg E.A.D. met 6-2. 
 
De jaarlijkse ontmoeting tussen E.A.D. en schaakclub De Combinatie eindigde voor de 
eerste keer in een puntendeling. De uitslag van het schammen was 70-70.Van de 10 
ontmoetingen won de schaakclub er 5 en de damclub 4. En dit seizoen was de strijd 
onbeslist, waardoor de wisseltrofee in het bezit van de schaakclub bleef. 
 
Ook dit seizoen waren enkele E.A.D.-ers succesvol in de individuele toernooien.  
Bert Berkers werd sneldamkampioen van E.A.D.  Mark Adriaans slaagde er in om zijn 
titel bij de pupillen van Noord-Brabant te prolongeren. Mark Adriaans wist ook pupillen 
sneldamkampioen van Noord-Brabant te worden. Op het Electro Verberkt toernooi te 
Bakel werden in finalegroep A de eerste twee plaatsen bezet door Bert en Hans 
Berkers. En ook de scholenkampioenschappen waren weer een success. Bij de 
Brabantse basisschoolkampioenschappen werd de Deken van Houtschool uit Asten 
derde en de St. Petrusschool uit Someren vijfde. 
 
Bijna aan het einde van het seizoen kreeg E.A.D. slecht nieuws te verwerken. Op 21 
april overleed Caspar Warnar. Caspar meldde zich net na de oorlog als lid bij E.A.D. en 
was in die tijd een van de betere spelers. In 1955 verliet hij de club om er in 1980 weer 
terug te keren. Hoewel niet meer actief dammend bleef hij de club tot zijn overlijden 
trouw. 
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Er stond weer een jubileumjaar voor de deur. Een prima jaar met een uniek succes voor 
E.A.D.! Allereerst zorgde het eerste team van E.A.D. voor een primeur. Het team werd 
niet alleen Brabants kampioen, maar deed dat met de ongelofelijke score van 100%, 
iets wat E.A.D. in de hoofdklasse nog nooit eerder was gelukt. E.A.D. won alle 9 
wedstrijden op rij en werd daardoor al in de voorlaatste wedstrijd (zie verslag hieronder) 
kampioen van Noord-Brabant, waardoor de Astenaren het volgend seizoen weer in de 
nationale tweede klasse mochten uitkomen. Naast het 60-jarig jubileum en het 
kampioenschap van E.A.D. 1 waren er ook persoonlijke titels. Zo kunt u even verderop 
lezen hoe jeugdspeler Patrick Adriaans zowel bij het gewoon dammen als het 
sneldammen kampioen van Noord-Brabant werd bij de aspiranten. Ook andere jeugdige 
E.A.D.’ers deden hierbij van zich spreken. Het 60-jarig jubileum en de successen 
werden publiekelijk gedeeld met alle Astenaren, waarvan we u enkele krantenartikelen 
kunnen tonen. 
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Peelbelang 8 maart 2000 
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Op 19 mei 2000 werd het 60 jarig jubileum gevierd in de foyer van het 
gemeenschapshuis “De Klepel”. Er werd wat gebuurt onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jo Peeters schudt Ceel Stevens          Staand v.l.n.r. Hans Berkers, Herman Clevis,       
de hand. Naast hen de dames          Jan van de Mortel en Piet van Rens 
Nelly Stevens-Verstappen (links)          Zittend v.l.n.r.  Cor Clevis, Harry Knaapen,  
en Mary Knaapen                                Ceel Stevens en Jo Peeters 
 

 
De dames 
 

Staand van links naar rechts:   
Tiny Warnar, Mien Sukkel, 
Tonnie Peeters, Jana Clevis, 
Rina Berkers en Bettie Clevis. 
 

Zittend van links naar rechts: 
Miet Thielen, Nelly Stevens- 
Verstappen en Mary Knaapen. 
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Eind maart 2000 organiseerde de jubilerende damvereniging E.A.D de Brabantse 
sneldamkampioenschappen. Op zaterdag 25 maart  werd er gestreden om de senioren 
sneldamkampioenschappen en op zondag 26 maart mochten de scholen met elkaar de 
strijd aan gaan.  
 
Tijdens de sneldamkampioenschappen van Noord-Brabant streden enkele Brabantse 
topspelers, zoals Frank Teer, Wim v.d. Kooij, Ingo Greveraars in de hoofdklasse tegen 
elkaar. In de eerste en tweede klasse kwamen enkele spelers van E.A.D. in actie. 
Terwijl Jan van de Mortel brons pakte in de eerste klasse, met 1 punt voorsprong op Ad 
Boot en Adrie van Outheusden (D.C. Oisterwijk), wist Geert-Jan Loomans kampioen 
van Noord-Brabant te worden in de tweede klasse. Met 9 overwinningen en 2 remises 
bleef hij M. van Berlo (De Schuivers) en Lei Janssen (H.S.D.V.) ruim voor. In het 
kampioenschap van Nederland dat daarop volgde wist Geert-Jan Loomans de derde 
plaats in de tweede klasse in de wacht te slepen.  
 
Eindstanden van de sneldamkampioenschappen van Noord-Brabant. 
 
Hoofdklasse:        
 

01.  W. v.d. Kooij  (H.E.D.)   
02.  A. van Berkel   (T.D.V.)   

03.  F. Teer   (H.E.D.)   
04.  J. van den Hooff (T.D.V.)   
05.  J. Martens   (E.A.D)    
        
1e klasse:        
   

01.  R. Bhawanibhiek (D.O.G. Uden)  
02.  L. van Vlerken  (D.C. Mensfort) 
03.  J. van de Mortel  (E.A.D.)  
04.  A. Boot   (E.A.D.)  
05.  A. van Outheusden (D.C. Oisterwijk)  
06.  W. Vloet   (De Schuivers) 
          Jan van de Mortel  
2e klasse:         Roep Bhawanibhiek (D.O.G.) 
       

01.  G.J. Loomans  (E.A.D.)     Wit miste een damzetje: 
02.  M. van Berlo  (De Schuivers)    38-32 (27x29) 28-23 (19x28) 
03.  L. Janssen  (H.S.D.V.)     30x10 (05x14) 26-21 (17x37) 
04.  R. v.d. Boomen  (D.C. Mensfort)    41x01. 
05.  W. Boot   (E.A.D.) 
06.  F. v.d. Zanden  (E.A.D.) 
07.  M. Adriaans  (E.A.D.) 
08.  A. Janssen  (H.S.D.V.) 
09.  P. van de Bercken (E.A.D.) 
10.  F. Gause  (E.A.D.) 
11.  P. Adriaans  (E.A.D.) 
12.  C. Engels  (H.E.D.) 
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E.A.D. organiseerde op zondag 26 maart het kampioenschap voor Brabantse scholen in 
het gemeenschapshuis Unitas in Heusden. 
E.A.D. organiseerde de laatste jaren al het kampioenschap voor Astense en 
Somerense scholen. Meerdere malen zijn scholen uit Asten en Someren Brabants 
schoolkampioen geworden. En ook dit jaar zijn er weer vier scholen actief in het 
scholenkampioenschap van Noord-Brabant te weten: ‘t Lover uit Asten, de 
Antoniusschool uit Heusden, de Petrusschool uit Someren en de Mariaschool uit 
Someren-Eind.  Vooral van de Antoniusschool werd veel verwacht. De school kon bij 
wijze van spreken in de achtertuin kampioen worden. Echter eindigden deze scholen op 
bescheiden plaatsen, maar kon men wel terugkijken op een mooie damdag. 
 
Naast alle feestelijke dagen, behaalde kampioenschappen en de georganiseerde 
toernooien werd er natuurlijk ook gestreden om het clubkampioenschap van E.A.D. Men 
speelde door het seizoen heen in een grote groep, waarna de nummers 1 t/m 6 zich 
plaatsten voor de finale. Er moest hard geknokt worden om de felbegeerde finale 
plaatsen. En soms liep het niet zoals men zou wensen. In de laatste ronde voor de 
finale begon, speelden Hans Berkers en Patrick Adriaans in een sensationele partij, met 
kansen voor beiden, remise. Wrang was deze uitslag voor Jan van de Mortel, die op 
dezelfde avond uitkwam met E.A.D. in de Brabant cup en hierdoor en door de remise 
partij de finale misliep. De finalewedstrijden verliepen rommelig. Enkele partijen 
moesten zelfs buiten de clubavonden afgewerkt worden, wat niet de bedoeling kon zijn. 
Het spannende competitieslot compenseerde dat enigzins. In de finale bleek Bert 
Berkers de stekste te zijn en pakte daarmee zijn derde clubkampioenschap. Geert-Jan 
Loomans eindigde als tweede voor Hans Berkers. 
Het optreden van de jeugdspelers was in deze competitie veelbelovend. Mark Adriaans 
die dat jaar jeugdsneldamkampioen van E.A.D. was geworden, Frank van der Zanden 
en met name Patrick Adriaans (finaleplaats afgedwongen) hadden voor vele positieve 
verrassingen gezorgd. En ook het spel van Tim Arts gaf E.A.D. vertrouwen voor de 
toekomst. 
  
De jaarlijkse simultaalwedstrijd tussen de clubkampioen van E.A.D. en de andere leden 
van E.A.D. werd dit jaar gespeeld op 25 februari 2000. Clubkampioen Hans Berkers 
won de simultaanwedstrijd met 22-12, een score van 64,71%. 
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In maart 2000 stonden de Astense damvereniging en de Astense schaakvereniging De 
Combinatie voor de elfde keer tegenover elkaar in de strijd om de schammen trofee. De 
wedstrijd is een merkwaardige wedstrijd: dammers krijgen 5 minuten bedenktijd in een 
damwedstrijd en een kwartier in een schaakwedstrijd. De schakers andersom. Het is 
soms komisch om te zien. Schakers kunnen het aardig bijhouden tot ze bij een 
damwedstrijd in tijdnood raken en dan vliegen de schijven van het bord. Dit jaar trokken 
de dammers met het kleinst mogelijke verschil van 81-79 aan het langste eind. Een 
mooie opsteker voor E.A.D. was bovendien het voortreffelijke optreden van de 
jeugdspelers. Ondanks de korte bedenktijd van 5 minuten slaagden Frank van der 
Zanden en de gebroeders Mark en Patrick Adriaans erin om bijna al hun dampartijen 
winnend af te sluiten. Paul Peters werd de onbetwiste topscorer van de avond. In de 
dampartijen hoefde Paul geen punt aft e staan en bij het schaken wist hij maar liefst drie 
maal de volle winst te pakken. Een formidabele prestatie.  De stand na 11 ontmoetingen 
tussen de damclub E.A.D en de schaakclub De Combinatie was weer gelijkgetrokken, 
11-11. 

 
 
 
 
 
 
 
Dammers en schakers  
In actie tijdens de 
Schammenwedstrijd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beginnende  politici moeten verplicht worden om damles te volgen,  
ze kunnen dan: 

 
    - Hun slagvaardigheid ontwikkelen. 
    - Eraan  wennen dat zaken over meerdere schijven gaan. 
    - Zaken met beleid doorschuiven. 
    - Leren ingewikkelde combinaties te doorzien. 
    - De directe oppositie afwenden. 
    - Door controle blunders voorkomen. 
    - Het zwart-wit denken in de vingers krijgen. 
    - Zich meerdere systemen eigen maken. 
 
      Jules Martens 
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2001 - 2005 
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2001 - 2005  E.A.D. naar een hoger niveau 
 
Het seizoen 2000-2001 was maar net begonnen of E.A.D moest op 10 augustus 2000. 
afscheid nemen van een zeer gewaardeerd lid. Harrie van den Boomen was op 84 
jarige leeftijd overleden. 
 
E.A.D. werkte aan het maken van statuten. Op de vergadering van 22 december 2000 
werden deze goedgekeurd, waarbij opgemerkt werd dat er in de nabije toekomst ook 
een huishoudelijk reglement moest worden opgesteld. Men vond het o.a. belangrijk dat 
de constructie die H.S.D.V. was aangegaan hierin duidelijk werd vermeld. H.S.D.V. 
kwam immers in de provinciale bondscompetitie uit onder de naam van E.A.D. 3. 
 
Op dezelfde vergadering was er ook een bestuurswisseling. Piet van Rens en Paul van 
den Bercken hadden de bestuursfuncties neergelegd en Geert-Jan Loomans was tot 
het bestuur toegetreden. Een van de opdrachten van het bestuur was een strakker 
beleid voeren. En er zou voortaan twee keer per jaar een ledenvergadering gehouden 
worden.  
 
In de onderling competitie werd er weer volop gestreden om een plaats in de 
finalegroep. En in die finalegroep bleek Bert Berkers de sterkste te zijn voor vader Hans 
Berkers en Ad Boot. De Hoogste stijger werd Rini van Oosterwijk en hij ontving de 
Harry Knaapen trofee. Aan het sneldamkampioenschap van E.A.D. namen 13 
deelnemers  deel en ook hier werd Bert Berkers kampioen. 
 
In het Peelkampioenschap werd er gestreden door 6 hoofdklassers en 6 eerste 
klassers. In de hoofdklasse wist Peter Arts (De Schuivers) de titel in de wacht te slepen 
en in de eerste klasse ging deze prijs naar Lau Adriaans (De Schuivers). 
Het sneldamkampioenschap van de Peel werd beter bezocht. Er waren 21 deelnemers 
van de verenigingen E.A.D., De Schuivers en H.S.D.V. Na 7 wedstrijden werd Peter 
Arts als kampioen gehuldigd. In de eerste klasse wist Leo Janssen (H.S.D.V.) na 
barrage kampioen te worden. En in de tweede klasse werd Patrick Adriaans kampioen 
na barrage met Piet van Rens en broer Mark Adriaans. 
 
Als Clubkampioen speelde Bert Berkers voor de derde 
keer een simultaanwedstrijd tegen de andere leden van 
E.A.D. Bert won met 18-12, maar was niet tevreden over 
zijn eigen spel en speelde hier en daar een foutzet. 
Gelukkig voor de simultaanspeler werden deze niet altijd 
afgestraft. Een van de gemiste kansen kwam uit de partij 
tegen Paul van den Bercken.   
 

Zwart had nadat wit 28-23 had gespeeld als volgt 
kunnen combineren: (21-27) 31x22 (26-31) 37x26 (13-
18) 23x12 (08x37). 
 
In de dertiende editie van het “Schammen” wisten de dammers een nipte overwinnig te 
boeken. In eerste instantie leken de schakers aan de haal te gaan met de wisselbeker, 
omdat de dammers in de laatste ronde slechts 1 schaakpartij wisten te winnen. Maar 
tijdens de laatste damronde wisten de schakers geen enkel punt te bemachtigen. En 
mede door een sensationele overwinning van Patrick Adriaans op Piet Berkers ging de 
Schammentrofee naar E.A.D. Een jaar later werd deze ontmoeting niet georganiseerd. 
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Het eerste team van E.A.D. mocht na het behaalde kampioenschap van vorig seizoen 
dit jaar weer uitkomen in de landelijke tweede klasse. Werd er eerder nog wel eens 
gedegradeerd, vanaf nu zou E.A.D. niet meer degraderen naar de provinciale 
competitie. E.A.D. startte voortreffelijk en was na 5 wedstrijden zelfs koploper met een 
maximale score van 10 punten. In de 6e ronde werd E.A.D. de eerste nederlaag 
toegebracht door B.D.V. Bennekom en in de 7e ronde kwam E.A.D. niet verder dan een 
10-10 tegen Huissen 2. terwijl men nog wel op een 4-0 voorsprong was gekomen. 
E.A.D. was van slag E.A.D. was zelfs volledig de weg kwijt. En ook letterlijk de weg 
kwijt. Wat gebeurde er namelijk? E.A.D. vertrok een paar minuten te laat vanuit Asten 
naar Arnhem voor de wedstrijd tegen Troesoe. Op de Astense rotonde voegde dezelfde 
rode auto in als die van Ad Boot en die werd prompt gevolgd door Herman Clevis, die 
niet in de gaten had dat het Ad niet meer was. Herman was Ad dus kwijt. Ad stond in 
Helmond al te wachten op Herman, maar er kwam geen Herman want die was een 
andere weg ingeslagen, de rode auto achterna, maar niet de rode auto van Ad. Alom 
veel verwarring. Ad kwan te laat in Arnhem en Herman werd geconfronteerd met een 
desastreus Arnhems parkeerbeleid. Tijdens de partij moest Herman voortdurend op 
zoek naar een parkeerplaats, die hij maar niet kon vinden. En of het al niet erg genoeg 
was trapte Herman tijdens een van zijn bezoeken aan het dambord, in het zetje van 
Weiss. Merkwaardig genoeg was er daarna wel ruimte in de parkeergarage. Het kwam 
deze dag dan ook niet meer goed en E.A.D. ging ook nog eens met lege handen naar 
huis. In de resterende wedstrijden werd er nog maar 1 gelijkspel behaald terwijl de 
andere wedstrijden verloren gingen. Desondanks eindigde E.A.D. op de derde plaats 
met 12 punten. B.D.V. Bennekom, die E.A.D. de eerste nederlaag toebracht 
degradeerde met 9 punten. De verschillen waren in die periode erg klein.    
 
Het tweede team van E.A.D. speelde in de provinciale eerste klasse competitie 
wisselvallig en werd hierin vijfde. En E.A.D. 3 waarin de spelers van H.S.D.V uitkwamen 
eindigde als vierde in de provinciale tweede klasse.  
 
E.A.D. nam met drie teams deel aan de Brabant cup. Het derde team, dat ook hier uit 
de spelers van Helden bestond werd uitgeschakeld in de eerste ronde na een 4-4 tegen 
S&A DAM Dongen. Het tweede team mocht direct in de tweede ronde startten, waar het 
ook eindigde na een 7-1 nederlaag tegen Heijmans Excelsior 2. E.A.D. 1 won 
achtereenvolgens van De Schuivers 2 (8-0), Heijmans Excelsior 3 (4-4 winst aan bord 
1), waarna grote broer Heijmans Excelsior 1 de weg naar de finale versperde (2-6). De 
strijd om de 3e plaats die ook recht gaf op deelname aan de landelijke bekerwedstrijden 
werd door E.A.D. overtuigend met 6-2 gewonnen van  S&A DAM Dongen.  
 
Een nieuw seizoen was weer aangebroken. Iedereen was benieuwd of het eerste team 
van E.A.D. zich ook in dit seizoen bij de eerste drie zou weten te nestelen. Deze drie 
plaatsen zouden immers door de herschikking eenmalig recht geven op promotie naar 
de landelijke eerste klasse. E.A.D. had nog nooit op z’n hoog niveau gespeeld en dat 
zou toch een mooie uitdaging zijn. Uiteindelijk kwam E.A.D. twee punten tekort. 
Terugkijkend hadden de twee punten meer er beslist ingezeten, jammer. Toch was er 
ook succes geboekt , want wat tegen het Wageningse W.S.D.V. nooit eerder lukte, lukte 
nu wel. Namelijk niet verliezen. E.A.D. eindigde op een keurige vijfde plaats met 14 
punten uit 11 wedstrijden. Bert Berkers werd topscorer van E.A.D. In de totale 
topscorerslijst van de landelijke 2e klasse D moest Bert alleen I. Tchartoriski (DIOS-
Tikal) voor zich laten. Hans Berkers eindigde hier als zesde. 
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Het tweede team kwam uit in de provinciale bondscompetitie. E.A.D. 2 had na zes 
wedstrijden 8 punten verzameld en dat was genoeg voor de derde plaats in de 
voorrondecompetitie. De nummers 2 en 5 en de nummers 3 en 4 speelden vervolgens 
tegen elkaar. De winnaars van beide wedstrijden zouden vervolgens uitmaken wie er 
tegen de nummer 1 uit de voorronde De Schijf uit Roosendaal mocht strijden om het 
kampioenschap. In een spannende wedstrijd wist het geroutineerde D.C. Mensfort 
uiteindelijk net aan het langste eind te trekken en zette het E.A.D. 2 de voet dwars voor 
een plaats in de halve finale tegen T.D.V. 3. Toch kon E.A.D. 2 terug zien op een 
uitstekend gespeelde competitie. Jo Peeters bewees opnieuw zijn waarde voor E.A.D. 
en werd voor de zoveelste keer topscorer. T.D.V. 3 werd uiteindelijk kampioen door in 
de finale De Schijf met 13-7 te verslaan. 
 
In de Brabant-cup was E.A.D. actief met twee teams. Het tweede team speelde gelijk 
tegen Heijmans-Excelsior 4. Sneldammen moest de beslissing brengen en hierin bleek 
te tegenstander iets sterker te zijn. Het eerste team kwam via overwinningen op P.S.V. 
Dammen 1, Heijmans-Excelsior 4 in de halve finale uit tegen het Tilburgse Aino 1. Hier 
moest E.A.D. zijn meerdere erkennen in het sterke Aino 1. Bert Berkers en Hans 
Berkers wisten Toby Hage en Ad de Hoon op remise te houden. Geert-Jan Loomans 
verloor tegen topspeler Toine Brouwers en Ad Boot zag een nul tegen invaller Adrie van 
Outheusden. In de strijd om de bronzen plak werd T.D.V. 1 glansrijk verslagen. Voor de 
tweede keer op rij eindigde E.A.D. op de derde plaats. Ook een jaar later, nu in de 
derde ronde van de Brabant-cup werd het eerste team uitgeschakeld door Angarde 
(voorheen o.a. Aino en Davo). Het tweede team speelde in datzelfde jaar verrassend 
goed. Eerst werd R.D.S. 2 uitgeschakeld en daarna B.D.O. Tegen P.S.V. Dammen 
werd een 5-5 afgedwongen, maar men was niet opgewassen tegen de Eindhovennaren 
tijdens het sneldammen. 
 
In een spannende finale van de onderlinge competitie wist Bert Berkers zijn titel te 
prolongeren. Paul Peters eindigde als tweede. Hans Berkers en Jan van de Mortel 
haalden evenveel punten in de finale, maar omdat Hans meer punten in de voorronde 
had verzameld werd hij derde en Jan vierde. Jules Martens en Geert-Jan Loomans 
moesten in de finale genoegen nemen met de plaatsen vijf en zes. 
Paul Peters was met zijn tweede plaats tevens de hoogste stijger in dit seizoen en 
mocht de eervolle Harry Knaapen trofee in ontvangst nemen. Ad Boot werd niet geheel 
onverwacht “The Best of the rest” voor Patrick Adriaans. 
Ook een jaar later in het seizoen 2002-2003 was Bert Berkers onverslaanbaar. Een 
opvallende prestatie was er te bespeuren bij Lei Janssen. Hij wist zich te plaatsen in de 
finalegroep. Echter door ziekte moest hij verstek laten gaan.  In de groep van de 
finalisten werd er volop gestreden om “The best of the rest”. Martien Madou eindigde 
met evenveel punten als Jan van de Mortel, maar met een partij minder gepeeld op de 
zo gewenste plaats.  En Rini van Oosterwijk werd betiteld als de trouwste E.A.D.-er. 
Rini wist maar liefst 27 keer de weg naar het clublokaal te vinden. In dit seizoen speelde 
Adrie van Outheusden voor het eerst mee in de onderlinge competitie en niet geheel 
onverdienstelijk, want hij behaalde 3 overwinningen en 4 remises terwijl er geen      
wedstrijd verloren ging. Ook Paul Peters wist nederlagen te vermijden. Hij won 5 keer 
en speelde 4 keer remise. De meeste aandacht ging natuurlijk naar de finalegroep. 
Alhoewel Ad Boot na stijlvolle overwinningen op Geert-Jan Loomans en Jules Martens 
op weg leek naar de titel ging hij in de vierde ronde verrassend onderuit tegen Patrick 
Adriaans. En winnen in de laatste ronde tegen Bert Berkers was gewoonweg niet 
mogelijk. Bert Berkers werd voor de vierde keer op rij clubkampioen. Bovendien wist 
Bert ook weer het sneldamkampioenschap van E.A.D. te prolongeren. 
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In de simultaanwedstrijd op 21-12-2001 van de clubkampioen tegen de leden van 
E.A.D. moest Bert Berkers een nederlaag meer incasseren dan dat hij overwinningen 

behaalde. De eindstand werd 16-14 voor de strijdlustige 
E.A.D.-ers die in deze simultaanwedstrijd hun kans grepen 
tegen de sterke speler van E.A.D. In 2002 revancheerde 
Bert Berkers zich en won toen met 14-8. 
 
Een van de nederlagen werd toegebracht door Mark 
Adriaans. Nadat zwart in de diagramstand volgde met  
(20-25) 29x20 (15x24) combineerde wit verrassend met 
46-41 (25x34) 44-39 (34x32) 33-29 (24x33) 42-38 (33x42) 
48x08.  
 
 

De terugloop van deelname aan individuele damtoernooien was de laatste paar jaar al 
zichtbaar. E.A.D. wist het Peelkampioenschap met 22 deelnemers wel goed in stand te 
houden. Wiel Okrogelnik (D.C. Donderberg Roermond) werd ongeslagen kampioen met 
1 punt voorsprong op Ad Boot en Hans Berkers. In de eerste klasse was Martien Madou 
de sterkste. Hij kon zijn concurrenten Lau Adriaans (De Schuivers) en Piet van Rens op 
een punt achterstand houden. 
Hans Berkers was weer eens de sterkste in het sneldamkampioenschap van de Peel, 
waarin 24 deelnemers actief waren. In de strijd om de tweede en derde plaats troefde 
Bert Berkers Roep Bhawanibhiek af. De sneldamtitel in de eerste klasse van het 
Peelkampioenschap ging naar Lei Jansen die in de barragepartij, die nodig was omdat 
beide spelers op 11 punten eindigden, Rini van Oosterwijk wist te verschalken. 
 
 
De jeugd van E.A.D. was volop actief. En mede dankzij jeugdleider Piet van Rens 
konden enkele toernooien ook weer in Asten georganiseerd worden.  In de voorronde 
van het jeugdkampioenschap van Noord-Brabant konden de Astenaren geen plaats 
afdwingen voor de finale, al was 
Soraya Miechiels er wel dichtbij. 
Pas in de laatste ronde viel voor 
haar het doek. In de eindstrijd bij 
de aspiranten kwam Mark Adriaans 
uit tegen de Bosschenaar Karst 
van Keizerswaard. Beide waren 
nog ongeslagen en geen van 
beiden wilde de ander 
onderschatten. Karst liet enkele 
slagzetjes toe, maar deze werden 
waarschijnlijk door de spanning 
niet allemaal gezien. Mark nam de 
zet die hem het meest zeker naar 
de overwinning voerde en greep de 
Brabantse titel. Patrick Adriaans 
wist de tweede plaats bij de junioren te behalen. Een jaar later verbeterde Patrick dit 
resultaat door juniorenkampioen van Brabant te worden. En ook het 
sneldamkampioenschap van Noord-Brabant wist Patrick in dat zelfde jaar te behalen.  
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In het gemeenschapshuis “De Klepel” in Asten is het inmiddels traditionele 
schooldamtoernooi voor basisscholen uit Asten en Someren gehouden. Alle 
basisscholen uit Asten en zes basisscholen uit Someren streden om het 
kampioenschap met als extra inzet een kwalificatie voor het scholenkampioenschap van 
Noord-Brabant. De Petrusschool uit Someren speelde zeer constant en dat leidde tot 
het scholenkampioenschap van Someren. De titel in Asten ging naar de Deken van 
Hout school. De absolute keizer onder de Somerense scholen was Ton Schuurmans 
van de Maria school, die alle zes zijn partijen wist te winnen. De individuele titel in Asten 
ging dit jaar weer eens naar een dame, namelijk Elke Aarts van de Antoniusschool uit 
Heusden. 
De Petrusschool wist bij de welpen ook Brabants kampioen te worden en plaatste zich 
voor de halve finale van Nederland. In de pupillen klasse mocht de Deken van Hout 
school dezelfde reis maken als de Petrusschool. En ook De Viersprong uit Someren 
mocht deze reis maken. 
 

De welpen speelden de halve finale van Nederland in het 
gemeenschapshuis “De Klepel” te Asten, wederom onder leiding van 
Piet van Rens. In dit toernooi waren zeven teams aanwezig, 
waaronder twee Brabantse teams, De Petrusschool uit Someren en 
KBS de Bolster uit Gilze-Rijen. De Brabantse teams hadden een 
bescheiden rol en werden respectievelijk zesde en zevende. De 
Geldershof uit Lent werd kamioen. Men kon terugkijken op een 
succesvol jeugdevenement, wat logischerwijs ook een jaar daarna in 
Asten gespeeld zou worden.  
 
In het meisjes kampioenschap van Zuid-Nederland verdedigde Soraya 
Miechels de Astense kleuren. Ze kwam uit in de pupillen klasse. Door 
het groot aantal deelnemers werd er volgens het Zwitsers systeem 
gespeeld. Soraya had tegen alle top tien spelers gespeeld met 
uitzondering van Arfidah Beset uit Den Bosch. Uiteindelijk eindigde ze 
op een keurige zesde plaats. Tevreden en vermoeid kon men vanuit 
het gemeenschapshuis in Hulten, waar het ook goed vertoeven was 
voor de begeleiders, terugreizen naar Asten.  
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Het seizoen 2002-2003 werd in Noord-Brabant traditioneel geopend met het V.O.S. 
toernooi, waaraan alle Brabantse teams die uitkomen in de landelijke competitie 
deelnamen. Het toernooi wed dit jaar in Asten gehouden. Het thuisvoordeel van E.A.D. 
was net niet genoeg om voor een grote stunt te zorgen. E.A.D. eindigde op een 
uitstekende tweede plaats achter P.S.V. Dammen, maar voor Angarde, T.D.V. en 
Heijmans-Excelsior. 
 
De uitslag van E.A.D.     16-10 
 

H. Berkers  - P. Wijn (P.S.V. Dammen)   0-3 
B. Berkers  - C. Korsten (T.D.V.)    3-0 
J. Martens  - A. van Tilborg (Angarde)      0-3 
A van Outheusden  - F. van Thiel  (H.E.D)    3-0 
G.J. Loomans - J. Bergmans (H.E.D)     3-0 
J. van de Mortel - E. Haagh (Angarde)    1-1 
P. van Rens  - Niet opgekomen     1-1 
H. Clevis  - H. Greveraars (P.S.V. Dammen) 1-1 
W. Boot  - J. Hottinga (P.S.V. Dammen)    1-1 
M. Madou   - W. Weijters (T.D.V.)     3-0 
 
Edgar Haagh (Angarde) en Jan van de Mortel hadden in de diagramstand de zet 23-19 
op remise getaxeerd en deze zet werd daarom achterwege gelaten. Maar met de zet  
23-19 zou wit de winst binnen bereik hebben: (26x28) 19x06 (28-32) 06-01 (32-37)    
06-23 (37-42) 23-32 !!  
 
 
Het tweede team van E.A.D. begon de bondscompetitie van 2002-2003 met twee 
nederlagen. Daarna herpakte men zich. Van de resterende vier wedstrijden werden er 
twee gewonnen en twee gelijkgespeeld. Uiteindelijk eindigde E.A.D. 2 op de derde 
plaats in de provinciale hoofdklasse B. Om de algemene vijfde en zesde plaats moesten 
de Astenaren aantreden tegen de Schijf uit Roosendaal met onder andere Toine 
Brouwers in het team. E.A.D. werd kansloos naar de zesde plaats verdrongen wat 
overigens een prima prestatie was van E.A.D. 2. D.C. Oisterwijk werd algemeen 
kampioen door De Schuivers uit Bakel te verslaan.  
 
E.A.D. 1 wist voor het eerst in haar bestaan beslag te leggen op de tweede plaats in de 
nationale tweede klasse E. Streden de Astenaren vroeger bijna altijd tegen degradatie, 
de laatste drie jaar in de nationale competitie mochten gerust succesvol genoemd 
worden. Twee jaar geleden behaalde E.A.D een prima derde plaats en vorig seizoen 
werd een gedeelde vierde/vijfde plaats afgedwongen. En dit jaar dus de tweede plaats 
achter het veel sterkere Heijting Huissen 2 dat met machtsvertoon kampioen werd. 
E.A.D. mocht door het goede resultaat deelnemen aan promotie/degradatie wedstrijden 
en werd gekoppeld aan Vorden. In deze wedstrijd kwam E.A.D. zoals zo vaak erg goed 
uit de startblokken en was Vorden na 8 wedstrijden op een 12-6 achterstand (3 punten 
systeem) gezet. Met nog twee partijen te gaan had E.A.D. genoeg aan een remise. 
Beide spelers hadden het moeilijk, maar hadden ook de remise binnen handbereik. 
Helaas liep het anders en wist Vorden de achterstand recht te trekken 12-12. Het 
sneldammen moest beslissing brengen en daar bleek toch wel dat de Vordernaren 
beter waren, 18-12. Enigszins teleurgesteld moesten de Astenaren de lange reis 
huiswaarts maken. De nationale eerste klasse lonkte, maar die aspiraties zouden toch 
echt uitgesteld moeten worden.  
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Traditioneel gingen de spelers van E.A.D. na de laatste thuiswedstrijd samen uit eten bij 
Jan van Hoek in Asten. Tijdens die laatste wedstrijd tegen Angarde 2 wist de coach 
Herman Clevis de spanning van zich af te rijmen, wat vervolgens tijdens het etentje 
uitgesproken werd. 
 
 
We beginnen met Herman;     Met Geert-Jan Loomans 
Die bakte er niet veel van.     Had je meer kans 
Op was de koek     In vroegere tij(d)en. 
Met 4 nullen aan zijn broek.    Tegenwoordig laat hij zich wel eens pakken; 
       Zou dat komen omdat hij meer doet hakken? 
Hans speelde zoals altijd goed, 
Alleen Wageningen gooide eten in het roet.  Peter, al enkele jaren een vaste kracht, 
Maar desondanks kan deze veteran   Doet gewoon wat je van hem verwacht 
Zijn mannetje nog steeds staan.   En dat is punten halen, 

Hij damde goed en heeft er geen een  
Paul bleef ongeslagen    verloren. 
En liet niet aan zijn poten zagen.   Ook al kan hij na een nederlaag wel eens  
Vandaag liet hij zich niet afmatten,   balen. 
Dat doet hij liever op de latten.   Stoicijns zit hij achter het bord, 
       Want dammen dat is zijn sport. 
Jan, ook die kan er wat van. 
Hij hakte menigeen vakkundig in de pan.  Bert behoort tot de godenzonen, 
Laat hem maar stunten,    Want hij speelt altijd in de hogere regionen. 
Het gaat immers om de punten.   Maar de creativiteit is soms zoek 
       En dan zetten andere goden hem in de  
Wie nemen wij vervolgens onder de loep ?  hoek. 
Juist dat is onze Roep.    Toch laat hij ook nu weer van zich horen 
Hij combineerde er weer vrolijk op los,  Door zijn hoge score. 
Ook al was hij zelf soms de klos. 
Wat hij echter nog moet leren,   Patrick ben ik nog vergeten, 
Dat is goed noteren.     Maar tja die ging ook niet mee uit eten. 
 
De laatste ronde      
Zonder Ad, dat was zonde.     
Maar als echte clubman, 
Maakte hij daar geen punt van. 
Hij sprokkelde dit jaar 
Acht punten bij elkaar. 
 
Jules die speelde zó. 
Bijna altijd K.V.O. 
Vaak kwam hij dan beter te staan, 
Maar helaas liet hij de punten soms toch gaan. 
 
Al twee jaar speelt hij mee 
In het eerste team van E.A.D. 
Deze sympathieke Dirk is een aanwinst, 
Want hij helpt ons vaak aan winst. 
 
Wie dacht er lang na over zijn keuze ? 
Dat was Adrie van Outheusden. 

Het werd uiteindelijk E.A.D.     De coach, Herman Clevis 

En dat stemt ons zeer tevree. 
Hij is er echt bij gaan horen, 
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E.A.D. Asten organiseerde weer vele jeugddamtoernooien, zoals onder andere een 
halve finale  van het scholenkampioenschap . 
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Vanaf het nieuwe seizoen 2003-2004, om precies te zijn op 1 september 2003 kreeg 
damclub E.A.D. er een nieuw informatiemagazine bij, “het E.A.D. nieuws”, verzorgd 
door Herman Clevis. Met het E.A.D. nieuws zou iedereen vanaf dat moment per e-mail 
wekelijks op de hoogte blijven van de uitslagen en stand in de interne clubcompetitie en 
de uitslagen in de bondscompetitie, maar ook mededelingen konden hierdoor snel 
gecommuniceerd worden. Het was even afwachten of het E.A.D. nieuws een succes 
zou worden,  maar al snel was het E.A.D. nieuws in het digitale tijdperk niet meer weg 
te denken. En nog altijd komt het E.A.D. nieuws boordevol informatie wekelijks via de 
kabels in alle woonkamers. Het is uitgegroeid tot een compleet overzicht met alle 
informatie over E.A.D. maar ook over H.S.D.V. en De Schuivers. Er zijn inmiddels 
fragmenten opgenomen en dank zij Nico Grubben (H.S.D.V.) kan er elke week een 
damprobleem opgelost worden. 
 
 

 
 
E.A.D. Asten beschikte hierdoor over twee clubmagazines. Het E.A.D. nieuws via de e-
mail en natuurlijk het clubblad de E.A.D.’er. De clubmagazines vulden elkaar goed aan. 
Door het E.A.D. nieuws bleef iedereen op de hoogte van het laatste nieuws en in het 
clubblad werden onder andere partijfragmenten en analyses verzorgd die meer 
verwerkingstijd nodig hadden. En ook een specilale rubriek “Jeugdhoekje” bracht veel 
informatie in het clubblad. E.A.D. was trots op beide clubmagazines. 
 
E.A.D. startte het seizoen met 27 senioren spelers en 8 pupillen. Wat bracht het 
seizoen op damgebied? Het sneldamkampioenschap van de Peel, voor EAD 
traditioneel de opening van het nieuwe seizoen, kende een tamelijk eenzijdig verloop. Al 
voordat de laatste ronde inging was het pleit beslecht. Bert Berkers won namelijk alle 
partijen (ook de laatste) en met een 100 % score van 14 punten uit 7 partijen was hij de 
terechte kampioen. Vader Hans Berkers werd tweede en voor de derde plaats was een 
barrage nodig tussen Peter Arts (De Schuivers), Wim Vloet (De Schuivers) en Jules 
Martens. Deze werd gewonnen door de kampioen van vorig jaar Peter Arts, die beide 
tegenstanders versloeg. 
In tegenstelling tot de hoofdklasse was de strijd in de eerste klasse erg spannend. Daar 
eindigden maar liefst 6 spelers gelijk met 7 punten en waren er nog al wat 
barragepartijen nodig om de uiteindelijke winnaar aan te wijzen. In de laatste barrage 
versloeg Luud Ector (De Schuivers) zijn clubgenoot Mies van Berlo (De Schuivers)  en 
werd kampioen. Mies werd tweede en Albert Janssen (H.S.D.V.) completeerde het 
drietal, waardoor de ereplaatsen in de eerste klasse een totaal “buitenlandse” 
aangelegenheid werden. 
 

 

E.A.D. NIEUWS     NR 1 
 

maandag 1 september 2003 
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Twintig spelers gingen met elkaar de strijd aan om het Peelkampioenschap 2004. En 
het werd een spannend toernooi. Na 5 ronden spelen waren er 7 koplopers. Besloten 
werd om nog een extra ronde in te lassen om uiteindelijk de kopgroep wat uit te 
dunnen. In een versneld tempo van 5 minuten per speler werd de 6e ronde gespeeld, 
waarna er uiteindelijk nog maar drie koplopers waren. Deze gingen in een onderlinge 
competitie strijden om de titel. Wiel Okrogelnik werd kampioen van de Peel. De titel in 
de 1e klasse ging na barrage naar Wim Vloet voor Lei Janssen. Een barragepartij om de 
3e en 4e plaats in de 1e klasse werd gewonnen door Martien Madou. 
 
Bert Berkers die vier jaar opeenvolgend clubkampioen was wist ook in de 
simultaanwedstrijd zijn kracht te tonen. Met vier overwinningen en vijf remises bleef hij 
de E.A.D.ers de baas. 
 
 
De interne competitie werd gestart met het Zwitsers systeem, waarin de bovenste zes 
plaatsen in een finalepoule zouden strijden om het clubkampioenschap. Bijna aan het 
einde van de voorronde was Geert-Jan Loomans de koploper gevolgd door Hans 
Berkers. Op een ruime achterstand werd er door 8 spelers volop gestreden. Iedereen 
wilde een van de overige vier finaleplaatsen bemachtigen. Uiteindelijk werd de finale 
naast de twee koplopers bereikt door Jules Martens, Ad Boot, Bert Berkers en Patrick 
Adriaans. In de finale werd Bert Berkers ontroond door vader Hans Berkers.  
De overige spelers speelden de competitie gewoon verder volgens het Zwitsers 
systeem. Lei Janssen bemachtigde hier de hoogste plaats en hield Martien Madou met 
een punt achter zich. 
 
Het eerste team van E.A.D. kwam uit in de 2e klasse van de nationale competitie. 
Eureka had zich teruggetrokken en daardoor begon de competitie dat jaar later dan alle 
andere groepen. De grote favoriet was Reas Maastricht omdat zij zich behoorlijk 
versterkt hadden. Maar ook NOAD, Angarde 2 en Cema/De Vaste Zet 2 zouden 
titelaspiraties hebben. Bovendien zou het een speciaal jaar worden. Want er was door 
de K.N.D.B. bekend gemaakt dat er een nieuw competitieopzet aan zat te komen, 
waardoor er in dit seizoen maar liefst 4 teams zouden promoveren naar de nationale 1e 
klasse. Het beloofde een boeiend seizoen te worden. 
E.A.D. 1 begon aan het seizoen met de nieuwkomers Ruud en Peter Arts en uit de 
eigen jeugd maakte Patrick Adriaans zijn debuut in de nationale competitie. In de eerste 
wedstrijd werd er nipt verloren van Angarde 2, al hadden de E.A.D.-ers het de 
Tilburgers veel moeilijker kunnen maken. In de tweede wedstrijd kreeg E.A.D. te maken 
met de strijdlustige reserves van Heijmans Excelsior. Met 8 remises en 2 overwinningen 
was E.A.D. de sterkste. Tegen NOAD werd in de derde ronde verrassend, maar ook 
gemakkelijk gewonnen. En ook tegen de torenhoge favoriet Reas Maastricht werd er 
een punt afgesnoept. Met het nodige geluk wist E.A.D een 4-0 achterstand gelijk te 
trekken. E.A.D. stond er goed voor, omdat het een goed resultaat had gbhaald en de 
topteams al tegen had gehad. Maar later bleek dit een illusie, want tegen het derde 
team van Huissen werd er knullig verloren. En er zouden nog enkele wedstrijden 
verloren gaan. Zoals verwacht werd Reas Maastricht kampioen gevolgd door NOAD en 
Angarde 2. De vierde plaats was voor E.A.D., dat op bordpunten Meurs/Denk en Zet 2 
en Cema/De Vaste zet 2 voor bleef. E.A.D. promoveerde voor het eerst in haar 
geschiedenis naar de nationale eerste klasse. 
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De reserves van E.A.D. kwamen wederom uit in de provinciale hoofdklasse. Er werden 
6 wedstrijden gespeeld, waarna play-off wedstrijden volgden. Vorig seizoen miste 
E.A.D. 2 de finale op een haar. Er was dus een uitdaging. Maar helaas zat er dat niet in. 
E.A.D. belandde in de derde play-off groep (plaats 9 t/m 13), waar men het seizoen met 
succes wist af te sluiten door de eerste plaats in de wacht te slepen. E.A.D. 2 was 
oppermachtig en won alle play-off wedstrijden. Tegen Heijmans-Excelsior 4 werd het 
maar liefst 15-1 voor de Astenaren. Het succes van E.A.D. was met name te danken 
aan het geconcentreerde spel. Het fragment is daar een mooi voorbeeld van. 
 

M. v. Berkel (R.D.S.) - Paul van den Bercken 
 
Zwart dacht lang na. Na goed beraad tuimelde zwart niet in 
de lokzet; 
(12-18) 22x24 (20x29) 34x23 
(25-30) 35x24 (15-20) 24x15 
(04-10) 15x13 (08x46) en nu 40-34! 
(46-19) 40-34 (46-19) 33-28 waarna de dam afgenomen 
wordt en wit een schijfwinst heeft. 
 
 

 
Jo Peeters werd topscorer van E.A.D. 2. En samen met Jasper Daems (Dam Dongen) 
bezetten hij de eerste plaats in de topscorerslijst van de Hoofdklasse. Jo Peeters 
speelde met H.S.D.V. dat jaar in de 1e klasse en ook in deze klasse werd Jo de best 
presterende speler in de bondscompetitie. 
 
 
In de eerste ronde van de Brabant-cup waren het eerste en tweede team van E.A.D. 
Asten vrij geloot. Het derde team moest het opnemen tegen het sterke Heijmans Excelsior 
2. Er was weinig eer te behalen tegen deze landelijke spelers, alhoewel Piet van Rens 
goede remisekansen creëerde tegen Jan v.d. Hooff. Een klein foutje nekte Piet helaas,    
0-8. Het tweede team kwam in de 2e ronde in actie tegen Heijmans excelsior 3. 
E.A.D. liet de winst liggen. Na de reguliere 4–4 werden er sneldampartijen gespeeld. 
Daarin gingen de EAD-ers roemloos met 7–1 ten onder. Alleen Paul van den Bercken 
pakte een puntje. Ook voor EAD 1 viel het doek. EAD was niet in staat een viertal op de 
been te brengen en moest de wedstrijd noodgedwongen verloren geven, waardoor 
Heijmans Excelsior 1 makkelijk de volgende ronde bereikte en uiteindelijk ook de 
bekerfinale bereikte. In de bekerfinale ging Heijmans Excelsior in een thuiswedstrijd 
verrassend met 3-5 onderuit tegen T.D.V. dat daarmee de Brabant-cup 2004 veroverde. 
 
E.A.D. was apetrots op de jeugdafdeling, waar Piet van Rens elk jaar opnieuw weer aan 
het roer stond. Er waren vele jeugdactiviteiten. En de jeugdtrainingen wierpen ook nog 
eens zijn vruchten af. Op 28 januari 2004 werd voor de 14de keer het 
schooldamkampioenschap van Someren en Asten gehouden en ook het Brabants 
schoolkampioenschap werd gespeeld in de Klepel te Asten. De halve finale van de 
Nederlandse scholenkampioenschap voor pupillen werd gespeeld in Gemeenschapshuis 
Unitas in Heusden. Door middel van een persbericht werd het verslag van deze dagen in 
Asten bekend gemaakt. 
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PERSBERICHT door Piet van Rens 
 

 

Jaarlijks Schooldammen in de Klepel 
Woensdag 28 Januari 2004 

 
Voor de 14de keer in successie is in het Gemeenschapshuis “de Klepel” in Asten het grote 
schooldamtoernooi van Someren en Asten gehouden. Meer dan 100 kinderen van 17 scholen 
namen deel. Ze speelden  in zes-tallen om het kampioenschap van Someren of het 
kampioenschap van Asten. Ook speelde ieder voor zich mee om het individueel 

kampioenschap van Asten of van Someren. Er waren 
negen basisscholen uit Someren en acht uit Asten. 
Vanzelfsprekend ging het niet alleen om de bekers, maar 
ook om het recht om deel te nemen aan het 
kampioenschap van Brabant. Het was weer gezellig als 
vanouds al was er af en toe wat stress achter de 
computertafel. De hoofdscheidsrechter, meester Hans 
Berkers van de Bonifatiusschool, had meer moeite met 
de griep dan met het spel van de dammers.  
Dit jaar lieten de clubdammers van EAD in het 
eindklassement duidelijk hun beste kant zien. De vier 
spelers in de top van het klassement van Someren zijn 

allen lid van EAD (of geweest) en zitten allemaal op de Petrusschool. Het zal dan ook niet 
verbazen dat de Petrusschool met maar liefst 60 bordpunten van de maximaal te behalen 72 
bordpunten de grote overwinnaar van het toernooi is. Een hele mooie prestatie van Floris 
Haasnoot en Ralf Geelen die beiden de maximaal te behalen 12 punten scoorden. Jeroen 
Driessen , Antony van Meel met elk 10 punten en Kees Haasnoot en Richard Meeuws met elk 
maar liefst 8 punten. Ook Thijs  van Heugten van ’t Rendal uit Lierop en Luuk Schuurmans van 
de Mariaschool uit Someren Eind haalden 10 punten op de voet gevolgd door Dirk Raymakers 
van de Lambertusschool uit Someren en en Tim Driessen uit Lierop met 9 punten. 
In Asten hadden de eerste vier allen 10 punten En, net als in Someren, werd ook hier het 
verschil uitsluitend gemaakt door de sterkte van de tegenstanders. Nummer een en drie waren 
met 10 punten de ervaren dammers Peter Kerkers en Dirk Hullegie van de Antoniusschool uit 
Heusden. Zij kwamen allebei vaak naar de clubavond van EAD op vrijdagen van zeven tot acht 
uur. Nummer twee was Harm Smits van Voordeldonk en nummer 4 Sven van Lierop uit Ommel 
van de Pieterschool. Ook zij hadden 10 punten. Ze werden gevolgd door Bart Joosten en Ruud 
Londeman, beiden van de Deken van Hout en beiden 9 punten.  
Alle spelers hebben zich in de voorbereiding op de eigen school geplaatst en gingen met een 
verdiende medaille en een boekje over dammen naar huis. De organisatie en Guido van ‘De 
Klepel’ moest het doen met het tevreden gevoel van een gezellige dammiddag.  

 
Schoolresultaten: 
 

Someren:                                   Asten:  
 

1   Petrus                 60                 Deken van Hout     46 
2   ’t Rendal, Lierop     48                 Antonius Heusden       45 
3   Paulus                40                 Voordeldonk            39 
4   Maria, Someren-Eind 38                 Pieter, Ommel          36 
5   Ranonkel            37                 de Horizon             33 
6   Maria, Someren      36                 ’t Lover               31 
7   Lambertus           34                 Bonifatius             22 
8   Jozef, Som.-Eind    30                 ’t Toverkruid          16 
9   de Brigantijn      21 
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PERSBERICHT door Piet van Rens 
 

 

Brabants Kampioenschap Schooldammen in de Klepel Zondag 15 februari 2004 
  
Het was weer een damfeest in de Klepel afgelopen zondag. Het waren spannende 
Brabantse kampioenschappen schooldammen voor basisscholen. Er deden zeven 
teams mee aan de welpen kampioenschappen . De welpen zijn de dammers t/m groep 
6. De Welpen teams kwamen allen uit de regio Dongen/Rijen/Hulten. In de categorie  
Pupillen, die gaan tot en met groep 8 was ook onze regio met vier scholen 
vertegenwoordigd. Er werd gespeeld in de onderwereld van de Klepel deels onder het 
opzwepend Carnavalsgeluid van de grote zaal. Gelukkig liet niemand zich daaraan ook 
maar iets gelegen liggen. Er kwam rook uit de printer en een deel van de organisatie en 
damp uit de speellokalen. In de Welpen-categorie stonden na de laatste ronde maar 
liefst drie scholen gelijk op tien wedstrijdpunten. Op basis van een minimale voorsprong 
in bordpunten wint OBS Westerkim uit Dongen uiteindelijk, meteen gevolgd door de 
Gerardus Majella uit Hulten en het eerste ‘dream team’ van de Achterberg-school uit 
Dongen. Dezelfde school werd met een tweede team ook vierde. Bij de Pupillen is een 
knappe prestatie neergezet door het team van de Petrus-school uit Someren. Zij wisten 
in de finale het sterk spelende team van Antonius maar liefst met 8-0 te verslaan En 
wisten alle rondes overigens ook te winnen. De Antonius-school uit Heusden werd 
tweede en dat is bij afwezigheid van een sterspeelster geen geringe prestatie, zeker als 
je bedenkt dat maar liefst drie van de vier spelers in de Welpen categorie vallen. Drie 
van de vier spelers van de Antonius school zijn lid of lid geweest van de Astense 
damclub EAD. Dit geldt trouwens ook voor de vier spelers van de Petrusschool. De 
Deken van Houtschool wist zich uiteindelijk op de derde plaats te nestelen door in de 
finale gelijk  te spelen tegen de nummer 5, De Vijf Eiken uit Rijen. Ze hadden net vier 
extra bordpunten verzameld. Een knappe prestatie zonder steun van de damclub. Er 
werd (te) vlug gespeeld en dus konden kort na drie uur de borden en schijven weer in 
de kast. Met dank aan onze gastheer en gastvrouw Guido en Diny Donkers en hun 
invaller Dré v/d Hooijdonk. 
Er is behalve om de eer, de vaantjes en de bekers voor school ook gepeeld om 
deelnemerschap aan de halve finale van de Nederlandse kampioenschappen. Hieraan 
mogen de eerste vier bij de pupillen en de eerste drie bij de welpen op 17 april a.s. 
deelnemen. 
 
EINDSTANDEN 
 
Pupillen     Welpen 
 
Petrus     OBS Westerkim 
Antonius    Gerardus Majella 
Deken van Hout     Achterberg 1 
De Vijf Eiken      Achterberg 2 
Burgemeester Van Mierlo   St. Jozef 
Achterberg 2      St . Jan   
Achterberg 1      De Vijf Eiken   
’t Rendal 
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PERSBERICHT door Piet van Rens 
 

 
Zaterdag 17 april Halve Finale van de Nederlandse Kampioenschappen Schooldammen 
voor Pupillen in Gemeenschapshuis Unitas in Heusden 
 
Het was zaterdag erg gezellig onder leiding van Wilma en Antoinette in Unitas in Heusden. 
Er verzamelden zich vertegenwoordigers van 8 scholen in het Gemeenschapshuis om te 
dammen om het recht van deelname aan de NK schooldammen voor basisscholen. 
Aanwezig waren: de Openbare Basisschool ’t Waliën uit Winterswijk, Pallas Athene uit 
Amersfoort, Obs Berg uit Berg en Terblijt, De Antoniusschool uit Heusden en Deken van 
Hout uit Asten, De Mariaschool uit Heino, De Opstap uit IJsselstein 
en tot slot de Obs De Casembroot uit Sint-Annaland.  
Onder leiding van de Heusdense arbiter Martien Madou en de 
organisatie van EAD werd gestreden om twee van de achttien 
plaatsen bij de Nederlandse Finale op 15 mei in Hoornaar of 
Hoogblokland. 
Al een uur voor de wedstrijden genoten de eerste deelnemers van de 
gastvrijheid van Unitas. Met een kleine vertraging, om alle 
deelnemers in te voeren begonnen de wedstrijden met meteen in de 
eerste ronde de Astense Deken van Hout tegen de thuisspelende St. 
Antoniusschool. Dirk Hullegie, Elke Aarts, Peter Kerkers en Kaël 
Swinkels bleken de festiviteiten van het Vormsel al weer te boven en 
daarmee met 6-2 te sterk voor Bart Joosten, Luuc Strijbosch, Ruud 
Londeman en Lisa van de Berg. Ruud zou in de tweede helft van het 
toernooi vervangen worden door Abullah Noordzida.  De sterkste 
speler uit de Regio bleek Peter Kerkers met maar liefst 8 bordpunten. 
De Antonius werd uiteindelijk 5de en de Deken van Hout 8ste.  
In de top van het klassement was het bloedspannend. In de laatste 
partij van de laatste wedstijd werd uiteindelijk het eindklassement 
bepaald. De Opstap, ’t Waliën en de Mariaschool eindigden 
uiteindelijk allen met 12 wedstrijdpunten. De drie scholen hebben 
allen in hun onderlinge partijen 4-4 gespeeld en verder geen 
wedstrijdpunten laten liggen. Het aantal bordpunten wijst uiteindelijk 
de Opstap als winnaar aan. ’t Waliën wordt tweede, ook al hebben ze 
een gelijk aantal bordpunten als de Mariaschool, door een regel in het 
reglement dat de eerste 3 borden in een dergelijk geval zwaarder 
gaan tellen dan het vierde bord.  
 
In Nijmegen speelde gelijktijdig de Petrusschool uit Someren en wist daar een zesde 
plaats te bereiken. Het team bestond uit Floris Haasnoot, Ralf Geelen, Jeroen Driessen en 
Anthonie van Meel. Ralf liet maar twee wedstrijden verloren gaan 
 
Wederom kijkt de organisatie met plezier terug op een zonnig en geslaagd toernooi. 
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En dan was er natuurlijk ook nog het individuele jeugdkampioenschap van Noord-
Brabant. In december 2003 werden de voorrondes gespeeld. Jeroen Driessen (pupil) en 
Suzanne Adriaans (welp) plaatsten zich voor de finalegroep C. Op 8 februari 2004 
werden in Dongen de finales gespeeld. Hoewel er fanatiek werd gedamd bleek de 
tegenstand voor de E.A.D-ertjes nog te groot. Jeroen en Suzanne bereikten resp. De 
10e en de 12e plaats. Suzanne werd toch nog uitgeroepen tot het beste meisje in de C-
finale.  In het sneldamkampioenschap van Brabant was Jeroen Driessen vastberaden 
en wilde een betere prestatie halen dan in Dongen. En dat lukte. Jeroen eindigde met 
17 punten van de maximaal te behalen 24 punten op de vijfde plaats. Tot zover de 
persberichten. 
 
Het seizoen werd met mooie prestaties in het Brabants kampioenschap afgesloten. Jo 
Peeters eindigde in de eerste klasse op de vierde plaats en Lei Janssen werd in deze 
klasse Brabants kampioen. En in het sneldamkampioenschap van Noord-Brabant wist 
Lei Janssen in de tweede klasse ook iedereen de baas te blijven en greep ook hier de 
titel. 
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De opening van het nieuwe seizoen 2004-2005, het sneldamkampioenschap van de 
Peel werd bezocht door 23 spelers van vier verschillende verenigingen: D.C. 
Donderberg uit Roermond, H.S.D.V. uit Helden-Panningen, De Schuivers uit Bakel en 
E.A.D. Het kampioenschap kende een spannend verloop. Na 5 ronden stonden Paul 
Peters en Adrie van Outheusden aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Bert 
Berkers met 8 punten. Het werd een cruciale zesde speelronde. Bert Berkers won van 
Paul Peters terwijl Adrie van Outheusden remise liet liggen tegen Wiel Okrogelnik (D.C. 
Donderberg). Bert Berkers had met nog een speelronde de koppositie overgenomen. In 
de laatste speelronde wist Herman Clevis in grote vorm, knap remise te bereiken tegen 
Bert Berkers. Dit betekende dat de directe belagers van Bert Berkers weer een kans 
hadden om op gelijke hoogte te komen. Paul Peters slaagde in deze missie. Adrie van 
Outheusden kwam echter tijd te kort en verloor zijn partij tegen Jules Martens. 
Uiteindelijk eindigde Paul Peters en Bert Berkers met 11 punten samen op de eerste 
plaats. Er waren dus barrages nodig om de ereplaatsen te verdelen. In de barrage 
versloeg Bert Berkers Paul Peters en prolongeerde daarmee zijn titel. Jules Martens 
klopte Herman Clevis in de strijd om de derde en vierde plaats. In de eerste klasse werd 
Jo Peeters kampioen met een score van 9 punten. Op de gedeelde tweede plaats 
eindigden maar liefst 7 spelers met 7 punten. Er waren nog al wat barragewedstrijden 
nodig om hier de plaatsen 2 en 3 te bepalen. Uiteindelijk was het Lei Janssen, die 
tweede werd voor Albert Janssen (H.S.D.V.), die als derde eindigde. 
 
Het keizersysteem gaf de interne competitie van het seizoen 2004-2005 een nieuwe 
impuls. Geen finale poule meer aan het einde van het seizoen, maar een lange 
competitie. En alhoewel er van elk systeem iets te zeggen valt, kon men toch stellen dat 
de spanning tot op de laatste speeldag gewaarborgd bleef.  
 
Bijna het gehele seizoen werd de rode loper uitgelegd voor Jules Martens. Met goed 
spel en een trouwheid op de vrijdagavond wist Jules week in, week uit, de hoogste 
podiumplaats te betreden. Desondanks bleven Ad Boot, Hans Berkers en Bert Berkers 
de koploper goed volgen. De beslissende fase kende een spectaculaire ontknoping. De 
stand met nog 3 speelrondes te spelen zag er als volgt uit:  
 
1. Jules Martens 388 Keizerpunten 
2. Bert Berkers 377 
3. Hans Berkers 371 
4. Ad Boot  370 
 
In de 30e speelronde waren Hans Berkers en Ad Boot afwezig. Beide spelers leken 
hierdoor uitgeschakeld te zijn voor de titel. Echter niets bleek minder waar. Want Bert 
Berkers werd op remise gehouden door Patrick Adriaans, terwijl Jules Martens een 
nederlaag incasseerde tegen Adrie van Outheusden.  
 
In de 31e speelronde wisten Bert Berkers en Ad Boot te winnen van resp. Martien 
Madou en Rini van Oosterwijk. De spanning bij koploper Jules Martens was voelbaar. 
En omdat Wim Ketelaars ook nog eens sterk tegenstand bood, was het zwoegen voor 
de koploper, die uiteindelijk toch de winst wist te vinden. Alleen Hans Berkers wist de 
volle buit niet mee naar huis te nemen. Het was wederom Patrick Adriaans die een 
puntje af snoepte van de top 4 spelers. De tegenstanders van de top 4 spelers waren 
mede bepalend voor een wisseling in de standenlijst. Met nog 1 speelronde te gaan zag 
de stand er nu als volgt uit: 
 



234 
 

1. Bert Berkers 407 Keizerpunten 
2. Jules Martens 402 
3. Ad Boot  389 
4. Hans Berkers 388 
 
Na de samenstelling van de partijen van de 32e en tevens laatste speelronde was het 
voor Ad Boot duidelijk dat er wonderen moesten gebeuren om kans te maken op de 
titel. Ad Boot zou zelf moeten winnen van Jan van de Mortel, terwijl zijn concurrenten 
allemaal punten moesten verspelen. En dat gebeurde niet. Hans Berkers won al vrij 
snel via een zetje van koploper Bert Berkers, die hiermee zijn eerste partij verloor. Maar 
deze was wel beslissend. Hans Berkers nam voorlopig de 1e plaats over. Dit betekende 
dat zowel Bert Berkers als Ad Boot uitgeschakeld waren voor de titel. Maar dit 
betekende ook dat Jules Martens bij winst op Herman Clevis de nieuwe kampioen zou 
zijn. De oplopende spanning en de goede tegenstand werden Jules Martens iets te veel 
waardoor remise geaccepteerd moest worden. De eindstand was niet direct bekend. De 
verschillen waren zo miniem dat de wedstrijdleider de computer de eindstand moest 
laten uitrekenen. En toen bleek dat de competitie voor Jules Martens twee weken te 
lang had geduurd. Jules Martens eindigde als tweede voor Bert Berkers en Ad Boot. 
Feest was er dus voor Hans Berkers die zijn titel prolongeerde. Hans Berkers werd 
inmiddels voor de 20e keer in de clubgeschiedenis kampioen van EAD Asten. De 
eindstand wat betreft de bovenste zes plaatsen was uiteindelijk identiek aan die van het 
vorige seizoen. Herman Clevis was de hoogste stijger en ontving de Harry Knaapen 
trofee.  
 
Omdat er geen animo onder de leden van E.A.D. was om het 65-jarig jubileum te vieren 
ging men gewoon door met wat men het liefst deed, dammen. Bijvoorbeeld het sneldam 
kampioenschap van E.A.D. Dit toernooi telde maar liefst 17 deelnemers. Paul Peters 
was niet veel aanwezig op de clubavonden van E.A.D. Maar tijdens het 
sneldamkampioenschap van E.A.D. liet hij van zich spreken. Paul Peters bleef als enige 
ongeslagen. Met 12 winstpartijen en 5 remises wist hij de kampioen van vorig seizoen 
Bert Berkers 1 punt voor te blijven. Lei Janssen werd de beste sneldammer in de 1e 
klasse voor Walther Boot en Rini van Oosterwijk. 
 
In de sneldampartij tussen Bert Berkers en Adrie van Outheusden kwam bij de witspeler 
een fragment naar boven uit de partij tussen Alexander Tsjizov en Ton Sijbrands, 14e 
partij van de WK match 1990 in Amersfoort.  Stand zie diagram. 
 

In de partij stond de schijf van veld 8 op veld 3, maar 
vanuit de diagramstand zag Ton Sijbrands de volgende 
winst voor wit:  
39-33 (20-24) 27-21! [de zet waarmee Bert ook winst wist 
af te dwingen]  
(24x44) 33x24! (19x39) 21-17 
(12x21) 26x10  (05x14) 45-40 
(44x35) 38-33  (39x28) 32x03. 
 
 
 

In het sneldamkampioenschap voor de junioren van E.A.D. wist Peter Kerkers de titel in 
de wacht te slepen voor Dennis Tullemans en Koen Versteegh. Susan Adriaans was 
het enige meisje in dit gezelschap en eindigde als vijfde. 
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De clubkampioen van vorig seizoen Hans Berkers speelde tegen 14 E.A.D.-ers de 
traditionele simultaanwerdstrijd. Er werden evenveel partijen gewonnen als er verloren 
gingen. De eindstand was dan ook gelijk, 14-14. 
 
Naast alle verrassingen en spannende ontknopingen in dit seizoen was het ook de 
vraag hoe het eerste team van E.A.D. zich zou manifesteren in de landelijke eerste 
klasse. Nooit eerder speelde E.A.D. op z’n hoog podium. Bovendien had E.A.D. vorig 
seizoen de eindstreep op het tandvlees gehaald. Met pijn en moeite wist men de 
reserves van Meurs Denk en Zet net voor te blijven en een promotieplaats af te 
dwingen. Zouden de E.A.D.-ers zich op dit niveau kunnen handhaven? Al snel begon 
het afmeldingen te regenen. Er kwamen zelfs zoveel afmeldingen dat E.A.D. in de 
eerste wedstrijd geen compleet team op de been kon brengen voor de ontmoeting met 
Ons Genoegen uit Utrecht. En toen ook nog eens bekend werd dat E.A.D. topspeler 
Paul Peters het gehele seizoen gemist zou moeten worden leek klassebehoud verder 
weg dan ooit. Maar juist op dat moment toonde E.A.D. zijn krachten. Alle spelers zette 
een tandje bij, zo ook in Utrecht waar de eerste wedstrijd werd gespeeld. Terwijl E.A.D. 
met een speler minder achter de borden was verscheen en dus automatisch tegen een 
2-0 achterstand aan keek, sleepten de Astenaren er toch een 10-10 gelijkspel uit. Toch 
een mooi begin voor E.A.D. in de nationale eerste klasse. Tegen de titelkandidaten ging 
E.A.D. ten onder. Tegen Denk en Zet Hardinxveld-Giessendam kreeg E.A.D. zelfs geen 
poot aan de grond en moest een 16-4 nederlaag incasseren. En dat terwijl Patrick 
Adriaans een dik verdiende remise behaalde tegen topspeler Wim Kalis. Het rating 
verschil was erg groot. Wim Kalis had een rating van 1384 tegen een rating van 952 
van Patrick Adriaans. Een remise om trots op te zijn.  
Daar waar wedstrijdpunten behaald konden worden toonde E.A.D. zich sterk en zo klom 
E.A.D. naar de 7e plaats. In de laatste wedstrijd trok E.A.D. zich niets aan van de 
reputatie van D.C. Gorinchem en profiteerde optimaal van de offday van de 
tegenstander. Met maar liefst 7 overwinningen die tot de verbeelding spraken, werd 
D.C. Gorinchem met grote cijfers huiswaarts gestuurd. Raes D.C. Maastricht werd naar 
alle verwachtingen de heer en meester in de landelijke eerste klasse. Zij werden 
kampioen met maar liefst 7 punten voorsprong op de nummer 2. E.AD. eindigde zeer 
verdienstelijk op de 7e plaats met 4 punten achterstand op de nummer 2. Handhaving in 
het eerste jaar in de nationale eerste klasse was een feit. Een persoonlijk resultaat was 
er voor Jules Martens. De kennis van de Korte vleugel opsluiting leverde hem wat 
punten op. Menig tegenstander werd getrakteerd op een slagzet. Jules Martens werd 
met 15 punten topscorer van E.A.D. 
 
Al vroeg in het seizoen speelde E.A.D. tegen de latere kampioen Reas D.C. Maastricht. 
Van deze wedstrijd verscheen er een artikel in De Limburger. 
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In de provinciale competitie waren nogal wat regels gewijzigd. Zo werd de team 
aanduiding van het tweede team aangeduid als E.A.D. 1. Dit omdat het eerste team in 
de nationale competitie speelde. Hierdoor kon men zien dat dit het eerste team is 
waarmee E.A.D. uit komt in de provinciale competitie. Bovendien zou het landelijke 
team vanaf heden met hetzelfde team ook mogen uitkomen in de provinciale competitie, 
al werd niet verwacht dat men hiervoor zou kiezen. Terwijl de bond deze regel 
hanteerde is E.A.D. binnen de eigen vereniging hier niet in meegegaan. De gehele 
historie van het tweede team zou anders vervreemd worden.  
De competitie ging van start. Met het tweede team kon het alle kanten op. Zo won 
E.A.D. 2 met maar liefst 13-3 van D.C. Mensfort, maar met dezelfde cijfers ging men 
vervolgens weer ten onder tegen De Schuivers. E.A.D ging nog veel meer ten onder en 
was geen hoogvlieger in de provinciale hoofdklasse competitie. 
 
In de Brabant cup trad E.A.D. met twee teams aan. Het eerste team was de eerste 
ronde vrijgeloot en in de tweede ronde ging men op bezoek bij P.S.V. Dammen 1. 
Alhoewel E.A.D. met een sterk team was afgereisd bleek er geen eer te behalen. 
Het tweede team versloeg in de eerste ronde Heijmans-Excelsior 4, maar strandde een 
ronde later tegen het eerste team van S&A/DAM Dongen. De beide teams van E.A.D. 
waren na 2 rondes uitgeschakeld. De Brabant cup werd dat jaar verrassend gewonnen 
door D.C. Oisterwijk, dat in de finale Angarde Informatica met 5-3 de baas bleef. 
 
In het persoonlijk sneldamkampioenschap van Noord-Brabant werd Martien Madou voor 
de derde keer kampioen. Hij liet Ties Slagter (Heijmans-Excelsior) en Lei Janssen 
(H.S.D.V.) achter zich. Na de voorronde en de finale eindigden Martien Madou en Ties 
Slagter nog wel gelijk, maar diegene die de meeste winstpartijen had geboekt zou 
kampioen worden en dat was Martien Madou. In het Nederlands kampioenschap dat 
daarop volgde kwam Martien Madou hier en daar toch wat te kort om een finale plaats 
af te dwingen. Martien Madou eindigde als 15e van de 24 deelnemers, waar hij nog 
altijd trots op kan zijn. 
 
Waar het sneldamkampioenschap van de Peel het seizoen traditioneel opende, werd 
het seizoen traditioneel afgesloten met het Kampioenschap van de Peel. Geen 
sneldammen, maar ook geen gewoon speeltempo. Het zit er tussenin. Het aantal 
deelnemers dat een gooi wilde doen naar de titel viel enigszins tegen omdat het er vier 
minder waren dan het jaar daarvoor. Maar de 16 fanatiekelingen gingen een sportieve 
strijd met elkaar aan in twee groepen, een hoofdklasse en een eerste klasse. Het 
toernooi kende in de persoon van de jeugdige Patrick Adriaans een verrassende 
winnaar. Zijn remise in de tweede ronde tegen Wiel Okrogelnik (D.C. Donderberg), de 
kampioen van beide voorgaande edities, was al een ernstige vingerwijzing. Toen 
Patrick in de vierde ronde Paul Peters combinatief naast het bord zette, kwam hij alleen 
aan de leiding en gaf deze positie niet meer weg. Hans Berkers werd na een baragge 

tegen Wiel Okrogelnik (D.C. Donderberg) tweede. In de 
eerste klasse eindigden Lei Janssen en Albert Janssen 
(H.S.D.V.) op de eerste plaats. Na barrage mocht Lei 
Janssen zich kampioen van de eerste klasse noemen. Rini 
van Oosterwijk werd derde. 
 
Paul Peters - Patrick Adriaans 
 

Na 42-37? was zwart slagvaardig via: 
(23-29) 33x24 (19x30) 25x34 (22-28) 32x23 
(18x29) 34x23 (17-21) 26x17 (12x45) z+2 ! 
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Ook de jeugd speelde om het Peelkampioenschap. Zowel aan de top als in de 
middenmoot was het lang spannend, mede doordat de koplopers elkaar pas in de 
laatste rondes troffen. In de laatste ronde stond Peter Kerkers op twee punten 
voorsprong op zijn direkte concurrenten. En met een voordelige remise stand leek hij 
het kampioenschap veilig te kunnen stellen. Maar zijn tegenstander Dennis Tullemans 
zag dat anders en wist de koploper zijn eerste en enige verliespartij toe te brengen. 
Uiteindelijk eindigde Dennis Tullemans, Peter Kerkers en Jeroen driessen op een 
gedeelde eerste plaats. En omdat er geen tijd meer was voor barrages mochten deze 
drie spelers het kampioenschap delen. In de middenmoot stonden Koen Verbeek, 
Susan Adriaans en Tom Kerkers allen gelijk. Emma Voermans mocht de rode lantaarn 
dragen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

De Gulden Oerknal 
 

Jules Martens 
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2006 - 2010 
 
E.A.D. mocht zich in 2006 verheugen  
in een uniek dubbel jubileum.  
Vader Cor Clevis (60 jaar) en zoon  
Herman Clevis (40 jaar) zijn samen  
maar liefst 100 jaar lid van E.A.D.  
Een uniek staaltje van ouderwetse  
clubliefde. 
 
 
Links op de foto:  
Sportcafé “De Sportvriend” aan de 
Markt 17 te Asten 
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In de periode die nu volgde verliepen de seizoenen rustig en kende zo zijn vast ritueel. 
E.A.D. had een mooie onderlinge competitie en was actief in zowel de nationale- als in 
de provinciale competitie voor club-teams. En daarnaast werden de traditionele 
sneldamkampioenschappen van E.A.D en de Peel georganiseerd. Met veel trots werd 
er gekeken naar de jeugdafdeling onder leiding van Piet van Rens, die daarbij alle hulp 
kreeg van Patrick Adriaans. Ondanks de druk op de clubsporten en dus ook op de 
damsport had E.A.D. haar sportieve activiteiten goed onder controle. 
 
Paul Peters had aan het einde van het seizoen 2004-2005 kenbaar gemaakt, dat hij zijn 
bestuursfunctie beschikbaar stelde. Het viel niet mee om een opvolger te vinden. 
Uiteindelijk werd het bestuur pas in januari 2006 gecompleteerd door Adrie van 
Outheusden en werd er geschoven in de bestuursfuncties.  Adrie van Outheusden werd 
penningmeester, de functie die Bert Berkers daarvoor vervulde. Bert Berkers werd 
secretaris en Ad Boot bleef de voorzitter van E.A.D. Herman Clevis en Geert-Jan 
Loomans bleven actief als bestuurslid. 
 
E.A.D. bereikte het bericht dat in december 2006 Ceel Stevens was overleden. Ceel 
Stevens was een man van het eerste uur en stond aan de wieg van onze vereniging, 
toen deze in 1940 werd opgericht. Ceel Stevens was de eerste clubkampioen van 
E.A.D. En ook in het tweede jaar dat E.A.D. bestond was hij de sterkste. Na de oorlog 
werd Ceel Stevens in het seizoen 1948-1949  nog een keer clubkampioen van E.A.D. 
en ook in de bondscompetitie speelde hij goed. Ceel Stevens speelde (voor zover 
bekend) 10 wedstrijden, waarvan hij er 6 won, 1 remise speelde en 3 verloor. Een score 
van 65%. Begin jaren 50 (waarschijnlijk 1952) kwam er een eind aan zijn lidmaatschap. 
Ceel Stevens verhuisde, maar bleef op afstand de club volgen. Hij was meerdere malen 
een graag geziene gast op de verschillende jubilea, waar de spelers van toen elkaar 
troffen en herinneringen ophaalden. 
 
Patrick Adriaans nam het competitieleiderschap in het seizoen 2005-2006 over van Bert 
Berkers. Nieuw in de onderlinge competitie was het meespelen van twee jeugdspelers; 
Peter Kerkers en Jeroen Driessen. De speeltijd tegen deze jeugdspelers was 10 
minuten voor de senioren en 20 minuten voor de jeugdspelers. Deze partijen begonnen 
ook eerder zodat de senioren ook nog de tijd hadden om een gewone partij voor de 
onderlinge competitie te spelen. Zij speelden dus twee partijen op die avond.  
De onderling  competitie kende evenals vorig seizoen een spannende slotfase. Maar 
liefst 4 spelers hadden 3 speelrondes voor het einde nog uitzicht op het hoogste 
podium. De stand gebaseerd op keizerpunten zag er na 30 speelrondes als volgt uit. 
 
1. Jules Martens  395    3. Bert  Berkers    374 
2. Adrie van Outheusden 394    4. Hans Berkers    366 
              
In de 31e speelronde kon koploper Jules Martens evenals een week eerder een winst 
niet afdwingen. Lei Janssen toonde groot verzet en snoepte een puntje weg. Bert 
Berkers daarentegen verkleinde zijn achterstand door een dubbele winst. Terwijl Adrie 
van Outheusden wist te winnen van een aanvallend spelende Rini van Oosterwijk  zag 
Hans Berkers na de nederlaag tegen Martien Madou  zijn kansen verloren gaan. Door 
deze uitslagen wisselden Jules Martens en Adrie van Outheusden stuivertje aan kop. 
Tegelijkertijd voelden de koplopers de hete adem van Bert Berkers naderen. Voor 
titelverdediger Hans Berkers leek het doek gevallen te zijn. 
In de voorlaatste speelronde was Adrie van Outheusden  vrij en kon zijn krachten 
sparen voor de laatste ronde. De beide achtervolgers Jules Martens  en Bert Berkers 
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speelden tegen elkaar en deelden de punten, waardoor in de volgorde aan kop niets 
veranderde. Weliswaar zag Bert Berkers zijn kansen slinken. Want in de laatste ronde 
zouden naar verwachting de bovenste spelers niet tegen elkaar uitkomen. 
 
De finaleronde moest evenals vorig seizoen de beslissing brengen. Adrie van 
Outheusden begon deze finale met 7½ keizerpunten voorsprong op Jules Martens. Bert 
Berkers stond op een achterstand van 13 keizerpunten en moest toch hopen op een 
wondertje. Het programma van de laatste speelronde was bekend en de laatste loodjes 
konden gelegd worden. Bert Berkers won vroegtijdig van Wim Ketelaars, maar 
behaalde daarmee niet het gewenste aantal keizerspunten. Adrie van Outheusden 
moest het opnemen tegen Piet van Rens, die eerder dit seizoen al een puntje van de 
koploper wist af te snoepen. Jules Martens had een zware klus. Er moest gewonnen 
worden van Hans Berkers. Het verschil in keizerspunten tussen de tegenstanders Piet 
van Rens en Hans Berkers bedroeg 6 punten. Bij winst van beide koplopers zou Jules 
Martens de achterstand in keizerpunten goedmaken. Het zou aankomen op een 
geluksfactor. Maar er moest wel eerst gewonnen worden door beiden. Adrie van 
Outheusden lukte het om een betere stand om te buigen tot winst. Jules Martens 
toonde lef en koos voor een riskant speltype. Ondanks een gemist slagzetje in de Partie 
Bonnard opstelling wist Jules Martens uiteindelijk Hans Berkers te overmeesteren. De 
koplopers hadden gedaan wat van hen verwacht werd. Het was nu de beurt aan de 
wedstrijdleider om de nek aan nek race te berekenen. De geluksfactor speelde 
inderdaad een grote rol, want het kampioenschap van EAD Asten 2005-2006 werd 
beslist op een ½ keizerpunt. Adrie van Outheusden werd kampioen en was tevens de 
hoogste stijger van het seizoen. 
 
Een jaar later werd Adrie van Outheusden voor de tweede keer op rij clubkampioen van 
E.A.D. Was het vorig seizoen nog een close finish met Jules Martens, dit keer behaalde 
Adrie van Outheusden de titel met ruime voorsprong wederom op Jules Martens. Jan 
van de Mortel speelde een sterk seizoen en pakte ook een podiumplaats. Er had 
mogelijk meer ingezeten voor Jan van de Mortel, zo blijkt uit het volgende fragment 
tegen de clubkampioen. 
 

A. van Outheusden - J. van de Mortel, 16-02-2007. 
 
De aanvankelijk berekende variant na (13-19) levert niets 
meer op dan een gelijke stand: (13-19) 24x13 (08x28) 
32x23 (07-11) 37-32 (22-28) 33x22 (17x19) 26x08 (02x13). 
 
Betoverend in de diagramstand is de gemiste winstvariant 
van zwart via een geforceerde slagzet: (07-11) 32-28* (12-
18) 23x03 (13-19) 24x13 (04-09) 13x04 (14-19) 04x27 
(21x41) over 6 schijven 03x21 (16x27) 31x22 z+! 
 

Nadat zwart in de partij had gekozen voor de terugruil (14-19) 23x14 (20x09) kreeg de 
partij een verrassende wending 48-43 (13-19) 24x13 (08x19) 47-42 (15-20)? 31-27 
(22x31) 36x27 (19-23) 29x18 (12x23) 27-22 (17x28) 26x17 (09-13) 26x17 (20-24) 38-33 
(04-09). Verhinderd is nu  43-38 wegens (23-28) 32x23 (07-12) 17x30 (25x41) en zwart 
wint. Wit speelde echter 39-34 (09-14)? met de genadeklap 33-29 (24x33) 34-30 
(25x34) 43-39 (34x43) 49x20 en zwart gaf op. 
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Ook de jeugdspelers Jeroen Driessen en Dennis Tullemans speelden mee in de 
onderlinge competitie. Men merkte in het voorgaande seizoen op dat de jeugdspelers 
teveel mee gingen in het snellere speeltempo van de volwassenen. De speeltijd van 
partijen tegen jeugdspelers werd beter verdeeld. Beide jeugdspelers gebruikten steeds 
meer van hun speelminuten en speelden verdienstelijk. Jeroen Driessen wist zelfs een 
partij te winnen van Lei Janssen.  
 
In de strijd om de “De Harry Knaapen trofee”, de prijs die werd toegekend  aan de 
hoogste stijger in de onderlinge competitie, eindigden 3 spelers gelijk: Jan van de 
Mortel, Partick Adriaans en Rini van Oosterwijk. Uiteindelijk ging de trofee naar Jan van 
de Mortel, omdat hij het hoogst eindigde in de onderlinge competitie en waarvan men 
dacht dat dit dan ook een moeilijkere prestatie was. 
 
E.A.D. speelde met het eerste team in de landelijke eerste klasse competitie. De 
verwachtingen van het seizoen 2005-2006 waren niet erg hoog gespannen. EAD zou 
het moeilijk krijgen. Er zouden twee teams rechtstreeks degraderen en de nummer 10 
moest nog een promotie-degradatiewedstrijd spelen. Terwijl E.A.D. al bekend was met 
de vele afmeldingen en het feit dat de speelsterkte in de landelijke eerste klasse C wat 
was toegenomen (WSDV 2 eruit en WSDV 1 erin, DIOS erbij en Ons Genoegen en 
Source eruit) zou het een hele klus gaan worden niet bij de onderste drie terecht te 
komen. Toch begon E.A.D. met volle moed aan de eerste wedstrijden. E.A.D. verraste 
echter net als vorig seizoen. De eerste wedstrijden werden gelijke spelen behaald 
tegen. B.D.V. Bennekom en P.S.V. Dammen. In de derde wedstrijd toonde E.A.D. in 
Doetinchem met drie invallers veerkracht en wist men in een verrassende middag de 
thuisspelende reserves van Dammers uit Oost met de kleinst mogelijke cijfers te 
verslaan. In de vierde ronde kwam D.C. Nijmegen (voorheen N.O.A.D.) op bezoek in 
Asten. De wedstrijd tegen D.C. Nijmegen was de eerste keer dat E.A.D. met een 
compleet team aan de startblokken verscheen. Men liet er dan ook geen twijfel over 
bestaan wie de sterkste was. De Nijmegenaren werden met een kansloze 13-7 
nederlaag naar huis gestuurd. En zo stond E.A.D. naar ieders verbazing zomaar op de 
tweede plaats in de landelijke eerste klasse en moest men alleen D.C. Lent voor laten 
gaan. De daarop volgende wedstrijd werd E.A.D. echter weer met de neus op de feiten 
gedrukt. Een sterk Denk en Zet Hardinxveld-Giessendam kwam naar Asten en maakte 
aan de ongeslagen status van de Astenaren een einde. En dat terwijl Jules Martens 
topspeler Wim Kalis nog wel op remise wist te houden. De wedstrijd E.A.D. - DC Lent 
die gespeeld is op 21 januari 2006 gaat het archief in als de 500e bonds-
competitiewedstrijd. De eerste wedstrijd speeld EAD op 28 september 1947 tegen 
Vriendenkring uit Lieshout.  
De superstart van de competitie kon E.AD. niet vasthouden. De energie raakte in de 
laatste fase van de competitie zelfs op. E.A.D.  was inmiddels gezakt op de ranglijst. 
Deze wedstrijd werd verloren met 12-8.Aan het einde van het seizoen kon E.A.D. wel 
tevreden terug kijken. Met een sterke competitie start en een zwak einde werd net als 
vorig seizoen een 7e plaats behaald. Weliswaar behaalde E.A.D. 1 punt minder, maar 
dat mocht niet baten. E.A.D. wist zich wederom te handhaven. Ruud Arts werd voor de 
eerste keer de topscorer in het eerste team van Asten. Hij won 3 partijen, speelde er 6 
remise en verloor er geen, waardoor hij als enige ongeslagen bleef. In het seizoen dat 
daarop volgde waren de verwachtingen en de vooruitzichten niet anders dan het jaar 
daarvoor. E.A.D. kende zijn up en downs. Desondanks verraste E.A.D. vooral zichzelf. 
Voor het derde opeenvolgende jaar werd de 7e plaats bereikt en was handhaving in de 
nationale eerste klasse wederom een feit. Dirk Vankan volgde met 11 punten uit 9 
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partijen Ruud Arts op als topscorer van E.A.D. Dirk verloor geen partij. Ook Ad Boot 
behaalde 11 punten, maar had daar een partij meer voor nodig. 
In het seizoen 2005-2006 speelde E.A.D. 2 , zoals verwacht geen rol van betekenis in 
de strijd om het hoofdklasse kampioenschap van de provinciale competitie voor 
achttallen. Dit was een gevolg van het besluit van E.A.D. waar iedereen achter stond. In 
het tweede team zouden spelers in actie komen die niet landelijk in het eerste team 
speelden.  Spelers uit het eerste team zouden alleen in het tweede team meespelen 
indien er op dat moment geen achttal samengesteld kon worden. Andere verenigingen 
kwamen echter wel met landelijke spelers op de proppen, wat inmiddels was 
toegestaan door de provinciale dambond. De eerste tegenslag voor ons tweede team 
was natuurlijk het feit, dat Jo Peeters om medische redenen geen wedstrijden kon 
meespelen. Toch zijn de resultaten van het tweede team niet tegengevallen. In de 
eerste wedstrijd kreeg E.A.D. echt iets te weinig. Het verlies was wel terecht, maar iet 
wat geflatteerd. 
 
In de tweede wedstrijd zag E.A.D. 2 de tegenstander P.S.V. Dammen op bezoek 
komen.  Zes van de acht Eindhovenaren kwamen uit hun eerste team, dat in de 
landelijke competitie actief was. Toch kwam dit P.S.V. Dammen met de schrik vrij. 
Topscorer Patrick Adriaans wist te winnen van Pieter Wijn. Maar jammer was het feit 
dat Lei Janssen de remise liet glippen, waardoor de eindstand op 9-7 eindigde voor de 
bezoekers. E.A.D. had het niet gemakkelijk. Met 4 punten behaalde E.A.D. 2 een 8e 
plaats. Men beklaagde zich toch wel over deze competitie opzet en met succes. 
Voornamelijk door de inzet van enkele E.A.D.-ers die samen een commissie vormden, 
werd er in overleg met de P.N.D.B. gezocht welk systeem het meest zou passen in 
Noord-Brabant. Hierna kon het nieuwe Switch-systeem geïntroduceerd worden. Een 
systeem met poules van 4 teams; viertallen die na drie en zes rondes heringedeeld 
werden naar sterkte. E.A.D. had zich ingeschreven met twee teams. 

Dat het systeem een 
succes opleverde voor 
E.A.D. had men niet direct 
verwacht. Het tweede team 
werd kampioen in de 
provinciale eerste klasse 
met een ruime voorsprong 
op het Tilburgse Angarde 
Het derde team werd 
kampioen in de kleine finale 
(nummers 7 /m 12) doordat 
het een beter 
bordgemiddelde had dan 
mede koplopers H.S.D.V. 
en Heijmans Excelsior 6. 
Patrick Adriaans behaalde 
een persoonlijk succes door 

topscorer te worden in de provinciale 1e klasse competitie. In het 3e team liet vooral 
Walther Boot van zich horen. Met 9 behaalde punten wist Walther Boot zich in de top 10 
van de topscorerslijst te nestelen.  
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Over de Brabant cup 2005-2006 kunnen we kort maar krachtig zijn. Een ronde, twee 
nederlagen. Of de nederlagen terecht waren of niet, in een knock-out systeem speelt 
dat geen rol van betekenis.  
E.A.D. 1 verloor de thuiswedstrijd tegen S&A Dam Dongen met 3-5. Het tweede team 
presteerde het om het eerste team van T.D.V. op 4-4 te houden. Toch zegevierden de 
Tilburgers na sneldammen. 
 
En een jaar later was het niet beter. In het knock-out systeem van de Brabant cup werd 
E.A.D. 2 in de eerste ronde uitgeschakeld door De Schuivers. Dramatischer was de 
uitschakeling van E.A.D. 1. Men kon geen team op de been krijgen voor de uitwedstrijd 
tegen Heijmans Excelsior en verloor daardoor reglementair met 8-0. 
 
Naast de interne competitie en de diverse bondscompetities kende E.A.D. natuurlijk ook 
zijn andere damactiviteiten. Met veel plezier en gezelligheid kon men telkens weer terug 
kijken op deze damactiviteiten. 
 
Op vrijdag 24 maart 2006 speelde clubkampioen Hans Berkers de traditionele 
simultaanwedstrijd tegen de leden van EAD Asten. Hans Berkers startte met een 
indrukwekkende  openingsfase. In een razend tempo werden tegenstanders van het 
bord gemept. Na 8 partijen was de stand maar liefst 14-2 voor de simultaanspeler. Na 
iets minder dan 2½ uur zegevierde Hans Berkers met een score van 69%, 22-10. 
 
In grote getale waren spelers naar de seizoensopening van E.A.D. Asten gekomen. 23 
spelers om precies te zijn. En zij streden om het sneldamkampioenschap van de Peel 
2006. Bert Berkers werd kampioen voor Paul Peters die de barrage partij won van Peter 
Arts. In de eerste klasse eindigden drie spelers gelijk. Ook hier waren barrage partijen 
nodig. Martien Madou won beide partijen en Lei Janssen won van Leo Zegers. De titel 
ging daarom naar Martien Madou. Lei Janssen werd tweede en Leo Zeegers werd 
derde. 
 
Het sneldamkampioenschap van de Peel 2007 was wat teleurstellend wat betreft de 
opkomst. Het deelnemersveld telde 7 spelers minder dan vorig seizoen. Niettemin werd 
er stevig gestreden. Bert Berkers, de kampioen van 2006, lag goed op schema met 
slechts 1 verliespunt, maar hij verloor zeer verrassend van Mies van Berlo (De 
Schuivers), waardoor vader Hans Berkers hem voorbijstreefde en met 1 punt 
voorsprong de nieuwe kampioen van De Peel werd. Bert Berkers eindigde gelijk met 
Ruud Arts, maar bleef hem toch voor na een barrage partij. Bert Berkers eindigde dus 
als tweede en Ruud Arts derde. In de eerste klasse eindigden 2 spelers met 8 punten 
bovenaan: Mies van Berlo (De Schuivers)  en Walter Boot. Ook hier werd er een 
beslissingspartij gespeeld, die door Mies van Berlo (De Schuivers) gewonnen werd. Om 
de derde plaats werd er geduelleerd door Lei Janssen en Rini van Oosterwijk. Lei 
Janssen won en legde zo beslag op de derde plaats. 
 
Er waren nog meer sneldamtoernooien, maar deze werden minder goed bezocht. 
Slechts 15 deelnemers namen deel aan het sneldamkampioenschap van E.A.D. 2006. 
Bert Berkers werd met overmacht sneldamkampioen. Patrick Adriaans en Ruud Arts 
eindigden op vier punten van de kampioen en Paul Peters had in de eindstand een 
achterstand van vijf punten. De middenmoot werd aangevoerd door Adrie van 
Outheusden, maar zij konden geen rol van betekenis spelen in de titelstrijd. In de eerste 
klasse wist Martien Madou beslag te leggen op het sneldamkampioenschap.  
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Ook de opkomst in het sneldamkampioenschap van E.A.D. van 2007 was 
terleurstellend. 14 deelnemers om precies te zijn. Al na enkele partijen werd duidelijk 
dat de veelvoudig sneldamkampioen Bert Berkers zijn avond niet had. Het een na het 
ander liep gewoon even niet naar wens. De strijd lag daarom helemaal open. Peter Arts 
profiteerde hier optimaal van en wist de titel in de wacht te slepen voor Ad Boot die 
eveneens ongeslagen bleef.  
 
En ook de jeugd streed om het sneldamkampioenschap van E.A.D. In tegenstelling tot 
de senioren was de opkomst bij de jeugd erg hoog. En door deze hoge opkomst en de 
tijd die men op de clubavond had, moesten de laatste drie rondes een week later 
afgewerkt worden. Op de eerste vrijdag was het deelnemersveld oneven, waardoor 
coach Piet van Rens tot zijn grote vreugde ook mocht deelnemen. Helaas voor hem 
verloor hij al zijn wedstrijden. Daan Velings kon alleen op de tweede speeldag aanwezig 
zijn, waardoor hij kansloos was voor een hoge klassering. Daan Velings had een goede 
eigenschap door goed na te denken over de zet die hij zou spelen, iets wat menig 
jeugdspeler nog van hem kon leren. Maar alle jeugdspelers beschikten over de 
belangrijkste eigenschap, plezier! De strijd om het jeugdkampioenschap van 2005-2006 
ging duidelijk tussen twee spelers, die tot de achtste ronde gelijk stonden. Dennis 
Tullemans speelde in de 9e ronde een spannende partij tegen Jeroen de Backer en 
won, terwijl Jeroen Driessen in bedwang werd gehouden door Susan Adriaans. 
Daarmee was het kampioenschap nog allerminst beslist want in de laatste ronde moest 
Dennis Tullemans ook nog tegen Susan Adriaans aantreden. In de 9e ronde won 
Jeroen Driessen zijn partij vrij snel, waarna alle aandacht uitging naar de partij tussen 
Dennis Tullemans en Susan Adriaans. Dennis Tullemans bezweek niet onder de druk 
en won de partij en dus ook het sneldamkampioenschap van E.A.D. Jeroen Driessen 
eindigde dus als tweede met ruime voorsprong op Peter Kerkers die als derde eindigde. 
Susan Adriaans was het beste meisje en eindigde op de vierde plaats, voor Jeroen de 
Backer, Marjolein Driessen, Tom Kerkers, Emma Voermans, Daan Velings en de rode 
lantaarndrager Piet van Rens. 
 
Het Peelkampioenschap van 2006 was ondanks de magere opkomst een spannend en 
succesvol toernooi. Bert Berkers en Hans Berkers eindigden samen op de 1e plaats. 
Een barragewedstrijd moest uiteindelijk de beslissing brengen. Bert was daarin de baas 
waardoor hij kampioen van de Peel 2006 werd. Hans Berkers werd dus tweede en 
Jules Martens eindigde op de derde plaats. 
In de eerste klasse legde Lei Janssen beslag op de titel voor Martien Madou en Jo 
Peeters. 
 

Bert Berkers had enkele fraaie openingen bestudeerd. 
Tegen Adrie van Outheusden haalde wit hetzelfde kunstje 
uit als in het Peelkampioenschap van 1999, waar Paul 
Peters de tegenstander was.  
 

01. 34-29 (19-23) 06. ……..  (17-21)  diagramstand 
02. 40-34 (14-19) 07. 27-22  (18x27) 
03. 45-40 (10-14) 08. 31x22 (12-17)? 
04. 50-45 (05-10) 09. 29x18 (17x37) 
05. 31-27 (19-24) 10. 41x32 (13x22) 
06. 37-31      11. 33-29  (24x33)       12. 39x26  wit +1 
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Het Peelkampioenschap van 2007 verliep  anders dan de voorgaande jaren.  Het Peel 
kampioenschap 2007 werd gespeeld op drie speeldagen met een speeltijd van een half 
uur per partij per speler. Het seizoen kreeg hierdoor een mooi staartje. De opkomst van 
het Peelkampioenschap was veelbelovend. Bert Berkers werd nipt kampioen.  Op 
slechts vijf honderdste achterstand  eindigde Adrie van Outheusden. Jules Martens 
behaalde brons. In de 1e klasse ging de titel naar Lei Janssen. Jo Peeters pakte het 
zilver, terwijl Rini van Oosterwijk werd gefeliciteerd met het brons.  
 
In het sneldamkampioenschap van Noord-Brabant 2007 wist Martien Madou beslag te 
leggen op de titel in de 2e klasse. (categorie C rating tot 900). Hij deed dit met een 
score van 75% en werd dan ook de terechte kampioen voor Martien van Erp (R.D.S.) 
Martien Madou verwierf daarmee ook het recht te mogen deelnemen aan het 
sneldamkampioenschap van Nederland in de categorie C. In het verre Zaandam 
behaalde Martien Madou 4 punten uit 5 wedstrijden en eindigde daarmee op een 
gedeelde 4e en 5e plaats in de voorronde. Hij moest daarom een beslissingswedstrijd 
spelen, die hij echter verloor, waardoor hij genoegen moest nemen met een plaats in de 
C-finale. 
 
 
 
 
 
 
E.A.D. was trots op de jeugdafdeling die een dam-
reisje door Nederland maakte. Naast het 
sneldamkampioenschap van E.A.D. zijn de 
jeugdspelers actief geweest op verschillende 
toernooien. Het Brabants sneldamkampioenschap 
in Tilburg was zeer goed bezet. De nationale 
damdag in Harderwijk werd met veel plezier 
beleefd. En natuurlijk waren de jeugdspelers actief 
op de schoolkampioenschappen. Met veel plezier 
hebben de jeugdspelers hun strijd geleverd. De een 
met goede resultaten en de ander met wat minder.  
 
Een van de toernooien waar men aan deelnam was het kersttoernooi in ’s-
Hertogenbosch 2006. Onder zware dreiging van het K.N.M.I. gingen coach en spelers 
naar de stad van Soete Lieve Gerritje. Op het wonderbaarlijke verkeersplein in het 
centrum van ’s-Hertogenbosch hadden Piet van Rens en zijn vijf passagiers kerstgeluk, 
omdat een merkwaardige actie van een vrachtwagenchauffeur de auto van Piet van 
Rens net niet wist te kraken. Jeroen Driessen en Dennis Tullemans slaagden erin om 
een trofee mee naar huis te nemen. Zij eindigden op de respectievelijke tweede en 
derde plaats in de aspiranten klasse. Opvallend was vooral Marjolein Driessen die voor 
het eerst op een toernooi was en met groot gemak de finale bereikte in de huisdammers 
klasse. In de finale eindigde zij daar als tweede. Susan Adriaans en Koen Verbeek 
speelden beide ook heel verdienstelijk in de pupillen klasse. Door een erg sterk e 
Belgische delegatie moesten de beide pupillen genoegen nemen met een plaats in de 
B-finale.  
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De nationale damdag op 8 april 2006 was voor de jeugdspelers ook een mooie 
happening. De jeugdspelers deden hierover zelf verslag in het clubblad van E.A.D. 
 
 

 “We vertrokken om 8 uur vanuit Someren richting Harderwijk. Van 
EAD waren Susan Adriaans, Peter Kerkers en Dennis Tullemans 
aanwezig. Van de Schuivers was Danny Leenders er.  Het was 
ongeveer twee uur rijden. De eerste wedstrijd voor iedereen begon 
om 11.00 uur. Brabant was vertegenwoordigd met 5 welpen, 5 
pupillen en 5 aspiranten. De welpen hadden negen partijen, de 
pupillen zeven en de aspiranten drie. Van de welpen had Susan 
Adriaans drie keer remise en één keer gewonnen. Ze had 5 punten. 
Van de pupillen had Peter Kerkers één keer gewonnen. Hij had 2 
punten. Van de aspiranten had Danny Leenders (De Schuivers) 
één remise en 1 punt en Dennis Tullemans had drie keer verloren 
dus 0 punten. De welpen van Brabant hadden in totaal 38 punten. 
De pupillen hadden in totaal 14 punten en de aspiranten 2 punten. 
Susan Adriaans had de  vijfde plaats van Brabant, Danny  Leenders 
(De Schuivers) de zevende plaats van Brabant en Peter Kerkers 
had de negende plaats van Brabant. Om kwart voor zes zijn we 
weer vertrokken. We hadden de prijsuitreiking niet afgewacht en 
zijn met de afdeling Brabant naar een cafetaria in Harderwijk 
gegaan. Daar hebben we gegeten en om kwart over zes zijn we 
naar huis gegaan. Om ongeveer kwart over acht waren we weer 
thuis. Het was een leuke damdag.” 
  

Dennis en Thijs Tullemans. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Een jaar later mocht Bas Ramaekers deelnemen aan de nationale jeugddamdag. 
Onlangs was Bas Ramaekers jeugdkampioen geworden van Noord-Brabant bij de 
welpen. Hij mocht in Harderwijk, daar waar de nationale damdag wederom werd 
gehouden als kampioen zijn kunsten vertonen aan bord 1 van het Noord-Brabantse vijf-
tal. Met 11 punten uit 9 partijen kon Bas Ramaekers terugkijken op een succesvolle 
deelname. 
 
Het meest bijzondere evenement was toch wel de wereldrecord poging simultaan 
dammen op 2 september 2006 in Diessen. En ook daar waren E.A.D.-ertjes aanwezig. 
Anton van  Berkel verbeterde het wereldrecord simultaan dammen. In een kleine 19½ 
uur werd er zo’n 12½ km rond de borden gelopen. Tijdens deze wandeling werden 173 
deelnemers van het bord gespeeld. 59 deelnemers wisten remise te spelen terwijl 17 
spelers de meerdere waren van de 33e jarige internationale meester. Een totaal van 
249 tegenstanders met een uiteindelijke score van 81,3%.  Om het record te verbeteren 
moest Anton van Berkel tegen tenminste 226 tegenspelers een score van minimaal 
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80% halen. De score van 81.3% tegen 249 deelnemers was voldoende om het 22 jaar 
oude record van Jannes van der Wal te overtreffen. Jannes van der Wal, die in 1996 op 
39-jarige leeftijd overleed, had in 1984 225 tegenstanders. De populaire Fries verloor 
maar 4 keer, speelde 14 keer remise en won maar liefst 207 partijen. Het 
scorepercentage van 95.1% lag dan ook veel hoger. Niettemin had Anton van Berkel 
een bijzondere prestatie geleverd. Op 7 november 2010 werd het wereldrecord weer 
gebroken. Jos Stokkel speelde met success tegen 251 tegenstanders. 
 
Ter voorbereiding op de wereldrecordpoging simultaan dammen van Anton van Berkel  
speelde jeugdlid Jeroen Driessen op de clubavond van E.A.D. een simultaan tegen 6 
jeugdspelers (sters) van EAD Asten, waarvan enkele mee zouden spelen in de 
simultaanwedstrijd tegen Anton van Berkel. Jeroen won heel knap alle 6 de partijen.  
 
 
 
 
Emma Voermans 
zit klaar voor 
de simultaan. 
Laat Anton van Berkel maar 
komen. 
 
 
 
 
 
 
Emma Voermans en Susan Adriaans waren een van de deelnemers aan de 
simultaalwedstrijd van Anton van Berkel. Gewapend met 80 schijven en twee 
damborden zaten beide keurig op tijd voor de officiële eerste zet aan tafel. Het lukte 
Anton van Berkel om ongeveer in een kwartier iedereen een hand te geven en een zet 
op het bord te zetten. Gelukkig mochten de spelers het bord verlaten als ze op het bord 
via een papieren pijltje de zet afgaven die zij speelden. Tussendoor konden er zelfs 
andersoortige spelletjes gespeeld worden. De EAD dames hielden erg goed stand en 
zetten allebei een heel klassieke stand op het bord. Na zes uur vroeg Emma Voermans 
een versnelde afloop aan. Na een denderende slagzet moest de jongste deelneemster 
Emma op geven. Susan Adriaans  deed geheel in lijn van de grote broer er nog een 
schepje bovenop en moest in Anton van Berkel na ruim 9 uur haar meerdere erkennen.  
 

 
 
 
 
Anton van Berkel staat tegenover de  
EAD-ertjes Emma Voermans en Susan 
Adriaans. 
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Anton van Berkel - Susan Adriaans,            
Wereldrecord simultaan 02-09-2006, te Diessen 
 
01. 31-26 20-24     11. 46-41 02-07      21. 40-34 29x40 
02. 33-28 14-20      12. 32-28 24-29      22. 45x34 24-30 
03. 39-33 09-14      13. 33x24 20x29      23. 35x24 19x30 
04. 34-30 17-22      14. 39-33 19-24     24. 28-23 17-22 
05. 28x17 11x22      15. 43-39 14-19      25. 33-29 13-19 
06. 44-39 04-09      16. 48-43 10-14      26. 29-24 19x28 
07. 30-25 07-11      17. 37-32 22-27      27. 24x35 12-18 
08. 50-44 11-17      18. 31x22 18x27     28. 38-32 27x38 
09. 37-31 06-11      19. 32x21 16x27     29. 43x01  
10. 41-37 01-06      20. 42-37 05-10 
 

Diagram is na 14 zetten van zwart. 
 
Susan had het met zwart goed voor elkaar tegen de 
simultaanspeler. 
Een aantal zetten zijn verhinderd. 
We gaan deze eens bekijken. 
 
1. 28-23? (16-21) 23x34 (22-27) 31x22  (17x50)  
    26x17 (11x22)! 
2. 40-34? (29x40) 45x34 (24-30) 35x24 (14-20)  
    25x14 (10x50)! 

 
Ook de zet 37-32? is verhinderd. Zwart kan nu een damzet uitvoeren via (18-23) 28x30 
(16-21) 33x24 (22-27) 31x22 (17x46) 26x17 (11x22)! 

 
Later in de partij kwam de nevenstaande diagramstand op 
het bord. Het is de stand na 25 zetten van zwart.  
Er volgde: 26. 29-24 (19x28) 
27. 24x35 (12-18)? Foutje, bedankt!! 
I.p.v. de foutzet (12-18)? had wit beter kunnen volgen met 
(08-13)! 
 
 
Terug naar de diagramstand. 
Wit miste hier een damzet: 38-33 (19x28) 29-23 (28x19) 
37-32 (27x40) 44x04. Zwart kan antwoorden met (12-18)   

36-31 (08-13) 39-33 (03-09) 33-29 (14-19) 25-20 (15x33) 04x38! Maar zwart kan ook de 
dam afpakken maar komt dan wel een schijf achter: (11-17) 04x31 (08-13) 31x20 
(15x24). 
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De zomer was niet al te goed geweest. Het was daarom maar goed dat het nieuwe 
damseizoen 2007-2008 voor de deur stond. We moesten maar weer wat gaan schuiven 
en de hersenen moesten ten slotte toch ook getraind blijven.  
 
De jeugd deed goed van zich spreken in de onderlinge competitie. Patrick Adriaans 
behaalde zijn eerste clubkampioenschap van E.A.D. Na 16 speelronden pakte hij de 
leiding om deze vervolgens niet meer af te staan. Op het laatst leek het nog even 
spannend te worden toen Patrick Adriaans zijn eerste nederlagen tegen Jules Martens 
en Hans Berkers te verwerken kreeg, maar uiteindelijk bleek hij bestand tegen de druk 
en wist hij het clubkampioenschap een ronde voor het einde te bezegelen. Jules 
Martens werd, evenals de afgelopen vier jaar, tweede. Hij was wel de speler met de 
meeste punten en de meeste overwinningen. Derde werd Hans Berkers, die net als Ad 
Boot ongeslagen bleef.  
Ook Dennis Tullemans en Jeroen Driessen hebben veel progressie geboekt. Was de 
speeltijd in de interne competitie voor de jeugdspelers Dennis Tullemans en Jeroen 
Driessen vorig seizoen nog aangepast, dit seizoen speelden ook zij 45 zetten in 1½ uur. 
En zij benutten de tijd erg goed. Met een beetje geluk hadden beide spelers voor een 
stunt kunnen zorgen. Dennis Tullemans had in de eerste partij kunnen winnen van 
Adrie van Outheusden door een zeer verrassende slagzet. En in de tweede partij 
speelde hij De Partie Bonnard uitstekend tegen waarin hij ook niet kansloos was. 
Jeroen Driessen had de winst voor het grijpen tegen Bert Berkers en ook tegen Herman 
Clevis werd schijfwinst gemist.  
De grote “The Harry Knaapen troffee” die elk jaar uitgereikt word aan de hoogste stijger 
in de onderlinge competitie ging naar het jeugdlid Dennis Tullemans, die zes plaatsen 
wist te klimmen in de eindstand ten opzichte van het vorige seizoen.  
 
EAD speelde voor het vierde opeenvolgende jaar in de landelijke eerste klasse van de 
koninklijke Nederlandse dambond. Elk jaar opnieuw was er voorafgaande aan de 
competitie de gedachte dat men moest strijden om niet op de degradatie plaatsen te 
eindigen. En wederom lukte het E.A.D. om zich te handhaven. Dit was vooral te danken 
aan enkele goede resultaten tegen met name sterke teams als P.S.V. Dammen en 
W.S.D.V. Wageningen. Vreemd genoeg verliepen enkele wedstrijden tegen laagvliegers 
daarentegen erg slecht. Zo incasseerde E.A.D. een 5-15 nederlaag tegen D.C. 
Nijmegen en kwam men tegen  D.V.S.B. 2. niet verder dan 10-10. De wisselvalligheid van 
E.A.D. was moeilijk te beschrijven. Uiteindelijk eindigde E.A.D. op de achtste plaats en liet 
men D.C. Nijmegen, D.V.S.B. 2, D.D.C. Deventer en Heijmans Excelsior 2 achter zich. 
Kampioen werd D.C. Dordrecht dat P.S.V. Dammen 1 punt voor bleef in de eindstand. 
EAD won in totaal 3 wedstrijden, speelde 3 keer gelijk en verloor er 5. Het bordgemiddelde 
was 99 – 121 en dat werd voornamelijk veroorzaakt door de 15-5 nederlagen tegen D.C. 
Nijmegen en D.C. Dordrecht. Een persoonlijk resultaat was er voor Peter Arts. Hij werd de 
topscorer van E.A.D. 
 
Onze sympathieke Belgische gastspeler Dirk Vankan ging E.A.D verlaten om naar 
Vancouver in Canada te emigreren. Hij wilde daar samen met zijn Canadese vriendin 
een nieuwe toekomst gaan opbouwen.  E.A.D. bedankte Dirk voor het spelen voor 
E.A.D. en wenste hem en zijn vriendin veel succes toe in zijn nieuwe vaderland. 
Wellicht kan hij nog eens in de voetsporen treden van Marcel Deslauriers, Canadees 
wereldkampioen dammen in 1956. 
 
 



254 
 

Men was zoekende naar het juiste competitiesysteem voor de provinciale bonds 
competitie. Het voor EAD Asten zo succesvolle Switch-systeem van vorig seizoen kon 
niet gehandhaafd worden wegens het minder aantal deelnemende teams. Men had dan 
ook gekozen voor een ander systeem . Er werd een enkele competitieronde gespeeld 
van 7 wedstrijden, waarna men via een knock-out ronde verder ging. De nummers 1 t/m 
4 zouden gaan strijden om de titel. De nummers 5 t/m 8 mochten van zich laten spreken 
in de kleine finale. De knock-outronde was heel eenvoudig. Men werd via een 
vastgesteld schema gekoppeld aan een tegenstander en vervolgens speelde men een 
thuis- en een uitwedstrijd. Uiteindelijk zouden de finales plaats vinden. EAD Asten had 
zich met twee teams ingeschreven. 
 
Het seizoen begon met de onderlinge confrontatie tussen de twee Astense teams, 
waarvan U hieronder de uitslag ziet. 
 

    EAD 2     - EAD 3            6 – 2 
 

1. Patrick Adriaans       (1079) - Jan van de Mortel       (1096)  2 – 0  (1) 
2. Herman Clevis         (1049)  - Piet van Rens            (828)  2 – 0  (4) 
3. Martien Madou         (893) - Paul van den Bercken  (787)  0 – 2  (3) 
4. Rini van Oosterwijk  (848) - Wim Ketelaars           (693)  2 – 0  (2) 
 
Voor het tweede team verliep de competitie goed. Op het einde van de voorronde kwam 
men alleen 3 bordpunten te kort om als eerste te eindigen. En daarom moest men in de 
knock-out ronde aantreden tegen de nummer drie R.D.S. 1 en die wedstrijd werd door 
E.A.D. verloren. E.A.D hoefde vervolgens niet te spelen om de derde en vierde plaats 
omdat de tegenstander zich teruggetrokken had. E.A.D. was dus als derde geeindigd.  
Voor het derde team verliep de competitie niet geheel naar wens. E.A.D. 3 won slechts 
2 keer en moest vijf nederlagen incasseren. Ook in de knock-out wedstrijd moest E.A.D. 
3 zijn meerdere erkennen wat ook het geval was in de finale wedstrijden. E.A.D. 3 
moest genoegen nemen met een bescheiden zesde plaats. 
Herman Clevis en Patrick Adriaans hadden beiden 14 punten behaald, maar omdat 
Herman Clevis hiervoor een partij minder  nodig had werd hij uitgeroepen tot topscorer 
van E.A.D. 2. Walther Boot was met 9 punten de topscorer van het derde team 
geworden. 
 
Aan de Brabant-cup had E.A.D. de afgelopen jaren weinig plezier beleefd. Telkens werd 
men in de eerste ronde al uitgeschakeld. Dit jaar kwam E.A.D. een ronde verder. Maar 
over vreugde kon men niet spreken, omdat tegenstander T.D.V. 3 geen 4-tal op de 
been kon krijgen. Een ronde later moesten de Astenaren op bezoek bij het 
vriendenteam van T.D.V dat onder de naam T.D.V. fun deelnam. Er werd een nipte 
nederlaag geleden tegen de latere verliezende finalist. 
 
Een tegenvallend aantal van 11 deelnemers bond de strijd aan tijdens de jaarlijkse 
simultaan met clubkampioen Adrie van Outheusden. Waar Adrie het vorig seizoen al 
goed deed, met een score van 18-10 en 64%, deed hij er nu nog eens een schepje 
bovenop. Slechts 3 remises tegen Hans Berkers, Bert Berkers en Herman Clevis  stond 
hij toe en 8 keer moest er gecapituleerd worden. Dat resulteerde in een score van 19-3 
en een percentage van maar liefst 86% ! 
 
Ook de jeugd was actief in de provinciale bondscompetitie. Men trad aan in de pupillen 
klasse, waarin gespeeld werd met 4-tallen. Het viertal van E.A.D. bestond uit    Bas 
Ramaekers, Jeroen Debacker, Susan Adriaans en Tom Kerkers.         
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Zoals ieder jaar werden er verschillende sneldamtoernooien georganiseerd. Zo kende 
E.A.D. traditioneel het sneldamkampioenschap van de  Peel en het 
sneldamkampioenschap van E.A.D. Buiten E.A.D. was er jaarlijks de strijd om het 
Noord-Brabants en Nederlands sneldamkampioenschap. Wie mochten de titels achter 
hun naam schijven  of wie kon een titel prolongeren? 
 
De jeugd van E.A.D. streed ook om het sneldamkampioenschap van De Peel 2007. 
Verrassend was de winst van Tom Kerkers op koploper Bas Ramaekers. Tom Kerkers 
kon in de laatste partij tegen Susan Adriaans naast de koploper komen. Het werd een 
spannende partij met kansen voor beiden. Susan Adriaans trok uiteindelijk aan het 
langste eind. Bas Ramaekers werd dus de kampioen voor Tom Kerkers, Koen Verbeek, 
Jeroen Debacker en de jeugdspeelsters  Susan Adriaans en Emma Voermans.  
 
In het sneldamkampioenschap van E.A.D. 2008 liet Bert Berkers er geen twijfel over 
bestaan wie de beste sneldammer was. Hij bleef als enige ongeslagen, won 13 partijen 
en stond slechts 2 remises toe. Paul Peters speelde in het seizoen niet veel partijen 
maar liet zien dat hij het dammen niet verleerd had. Hij eindigde op de tweede plaats. 
Op enige afstand volgden Adrie van Outheusden en Patrick Adriaans die de 
middenmoot aanvoerden. De verrassende kampioen van het vorige seizoen Peter Arts 
eindigde op de 5e plaats.  
Martien Madou eindigde op de 8e plaats voor Lei Janssen. Beide spelers hadden 15 
punten bij elkaar verzameld en kwamen beiden uit in de eerste klasse. Martien Madou 
had iets meer SB punten, waardoor hij de kampioen in de eerste klasse werd. 
Jeugdspeler Dennis Tullemans bleef de hekkensluiter Jo Peeters in de eindstand net 
voor. 
 
In de strijd om het jeugdsneldamkampioenschap van E.A.D. staken twee spelers ver 
boven de rest uit. Bas Ramaekers en Dennis Tullemans behaalden beiden 12 punten 
uit 7 partijen. Er was dus een barrage nodig om de kampioen aan te wijzen. De eerste 
partij eindigde nog in remise, maar de tweede partij wist Bas Ramaekers op zijn naam 
te schrijven, waardoor hij de jeugdsneldamkampioen 2008 werd. 
 
In het Brabants sneldamkampioenschap was E.A.D. met drie deelnemers 
vertegenwoordigd in de eerste klasse. Jules Martens werd fraai tweede achter 
kampioen Antoine van Zandvoort (D’Amateurs) en plaatste zich daarmee voor het 
Nederlands sneldamkampioenschap. Patrick Adriaans en Lei Janssen eindigden 
respectievelijk als 4e en 5e waardoor drie E.A.D. spelers in de top vijf eindigden. 
 
Het sneldamkampioenschap van Nederland vond in Utrecht plaats. Jules Martens nam 
daaraan deel in de eerste klasse (rating 900-1100). In de voorronde eindigde Jules 
Martens op de vierde plaats, waardoor hij in de finalegroep B belandde. In deze kleine 
finale werd Jules Martens met grote overmacht kampioen voor Henri van Hierden 
(Gelderland) en Jan Jacobs (Utrecht).  Jules Martens  won in de kleine finale vijf keer 
en speelde slechts twee keer remise. In de totaalstand werd Jules Martens  dus de 
nummer negen van Nederland. Cor Langeveld van W.S.D.V. werd kampioen van 
Nederland. 
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Bas Ramaekers (foto) was de enige 
vertegenwoordiger van E.A.D. bij de 
Noord-Brabantse kampioenschappen 
sneldammen voor pupillen in het 
Theseus denksportcentrum in Tilburg dat 
op zondag 9 maart 2008 werd 
gehouden. In zijn eerste jaar als pupil 
speelde hij goed. Jammer dat hij in een 
gewonnen positie door onoplettendheid 
een partij op de klok verloor. Anders zou 
hij mogelijk tot het eremetaal zijn 
doorgedrongen. Desondanks werd er 
een mooie zevende plaats bereikt. 
 

 
Naast het sneldamgeweld werd er natuurlijk ook gestreden om het „gewone“ 
kampioenschap van Noord-Brabant. In de eerste klasse bleef Lei Janssen zijn 
concurenten voor en mocht hij weer een titel op zijn naam schrijven. Een knappe 
presatie omdat Lei Janssen ook enkele sterke dammers als jeugdspeler Joeri 
Hezemans, Jan van den Hooff en Frans Smolders voorbleef.  
 
Ook de jeugdige E.A.D.-ertjes wisten in het kampioenschap van Noord-Brabant het 
E.A.D. vaandel hoog te houden. De finale werd op 20 januari 2008 gespeeld in het 
gemeenschapshuis De Klepel in Asten. Bij de aspiranten ging de eerste plaats naar 
TDV’er Thijs vd Broek. De E.A.D.-er Koen Verbeek moest jammer genoeg wegens 
ziekte verstek laten gaan en Jeroen Driessen verdedigde dapper de E.A.D. kleuren. Het 
resultaat was heel verdienstelijk een derde plaats. 
Bij de pupillen was er een erg groot 
deelnemersveld, waaronder drie Heusdenaren. In 
de finale won Sander v.d. Broek. De E.A.D.-er Bas 
Ramaekers  bereikte  in de kleine finale een derde 
plaats, hetgeen een mooi resultaat is voor iemand 
die het eerste jaar pupil was. Jammer dat hij in 
grote haast enkele zetjes over het hoofd zag. Hij 
moest Lars Hendriks en Nick van ’t Westeinde voor 
zich dulden. In de C finale ontbrak Susan Adriaans 
die wegens verplichtingen jegens de 
Carnavalsprins verstek moest laten gaan. Gelukkig 
speelden de EAD-ers, Tom Kerkers en Jeroen de 
Backer de sterren van de hemel. Beiden verrasten 
voortdurend met verrassende vondsten in een heel 
gedisciplineerd spel. Tom Kerkers werd de beste 
uit de C finale en ging met de beker naar huis. 
Jeroen de Backer werd gedeeld tweede.  
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In het scholenkampioenschap van Noord-Brabant voor pupillen was Asten ook 
succesvol. De Antoniusschool uit Heusden werd kampioen Het winnende team bestond 
uit: Bas Ramaekers, Joost Berkers, Tom Kerkers, Jeroen de Backer en Jasper Kuijpers. 
Opmerkelijk was de prestatie van Bas Ramaekers, die als enige van alle pupillen een 
100% score wist te behalen. Hij won alle 8 partijen.  
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Naast de individuele jeugddamkampioenschappen en het schooldammen waren er nog 
meer activiteiten. Natuurlijk organiseerde E.A.D. het Peelkampioenschap. Een andere 
activiteit die E.A.D. organiseerde was de wedstrijd tussen de jeugd-spelers en hun 
ouders. Maar er werd ook veel gesproken over de wereldrecord poging blindsimultaan 
dammen van Ton Sijbrands. En Lei Janssen werd voor de vierde keer kampioen van 
Noord-Brabant in de eerste klasse.   
 
In het Peelkampioenschap van 2008 waren een minimaal aantal deelnemers. De 
oorzaak moest E.A.D. zoeken in het late tijdstip dat dit kampioenschap gespeeld werd. 
De strijd, die verdeeld was over twee clubavonden was er niet minder om. Na de eerste 
speelavond ging de kersverse kampioen van EAD Patrick Adriaans aan de leiding. Op 
de tweede speelavond was Paul Peters superieur en dat bracht hem de kampioenstitel. 
Hans Berkers werd tweede en Patrick Adriaans eindigde ondanks dat hij op de tweede 
speeldag afwezig was keurig op de derde plaats. In de eerste klasse prolongeerde Lei 
Janssen zijn titel voor Martien Madou en Piet van Rens.Bij de jeugd ging de titel naar 
Tom Kerkers, voor Koen Verbeek en Bas Ramaekers. 
 
De ouders mochten hun damkennis en wijsheid tonen in een damtoernooi tegen de 
jeugdspelers van E.A.D. Er werden nogal wat partijtjes gespeeld. De jeugdspelers 
verdedigden zich karig en deden hiermee weer een nieuwe ervaring op. De sfeervolle 
happening eindigde uiteindelijk in een gelijkspel, 24-24. Jeroen Driessen werd de man 
van de avond. Hij won al zijn partijen en liet daarmee zien dat de trainingen van Piet 
van Rens en Patrick Adriaans zijn vruchten afwierpen.  
 
De blinddamsimultaanwedstrijd kende een grote historie. Deze begon al in 1926 toen 
Ben Springer 2 partijen speelde. Dat record werd in 1950 verbeterd door Piet 
Roozenburg met 5 partijen en in 1955 stelde Wim Huisman het aantal op 8 partijen. 
Daarna kwam Ton Sijbrands met een serie blinddamsimultaanwedstrijden. Hij begon 
met 10 partijen en bouwde het aantal partijen rustig op. In 2007 bracht Ton Sijbrands 
het record naar 25 partijen. Er diende zich een nieuwe uitdager aan, Erno Prosman. Het 
wereldrecord werd nog een aantal malen verbeterd en is sinds 20 december 2014 weer 
in handen van Ton Sijbrands die met een score van 71,9% 32 tegenstanders de baas 
bleef. 
Aan de blinddamsimultaan van 2007 deden twee E.A.D.-ers mee. Patrick Adriaans wist 
remise te bereiken. Adrie van Outheusden gaf na een subliem offer van de 
simultaanspeler zijn partij op. Jaren later gaf Ton Sijbrands aan dat de partij te vroeg 
opgegeven was. Terwijl Ton Sijbrands door de jaren heen het aantal borden in de 
blinddamsimultaan opbouwde, moest Erno Prosman in een keer met meer dan 25 
partijen beginnen om een nieuw wereldrecord neer te zetten.  Erno Prosman  bewees 
dat ook hij dat kon. Weliswaar haalde hij ternauwernood de vereiste 70%, toch wist hij 

het destijdse record van Ton Sijbrands met twee spelers 
uit te breiden tot 27 tegenstanders. Een van de 
tegenstanders van uitdager Erno Prosman was de E.A.D.-
er Jules Martens die zijn K.V.O. liet spreken. Erno 
Prosman pakte de twee punten van de Astenaar die op 
zijn beurt een leuke slagzet rijker was. 
 
Na enig getwijfel tussen (08-13) en (09-13) als 30e zet 
koos Jules Martens voor (09-13) met fatale gevolgen: 27-
22 (17x37) 26x17 (37x26) 39-34 etc. 
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Aan het einde van het seizoen was het tijd om afscheid te nemen. Niet zomaar een 
afscheid. Na 30 jaar kwam er een einde aan het vertrouwde clubblad. De beperkte 
oplage, de hoge kosten en de hoeveelheid werk  hadden bestuur en de redacteur tot dit 
besluit gebracht.  
Het clubblad verscheen voor de eerste 
keer in 1978. In januari 2003 werd het 
clubblad in een ander jasje gestoken en 
werd het formaat verkleind naar een 
zakformaat. De omslag veranderde en 
werd gesponsord door Perry Food, het 
bedrijf van Geert-Jan Loomans. Op 6 juni 
in de 30e jaargang verscheen het clubblad 
voor de laatste keer. Het clubblad had alle 
jaren zijn diensten bewezen. De meeste 
informatie uit het clubblad, maar ook de 
fragmenten werden inmiddels al in het 
digitale E.A.D. nieuws opgenomen. Het 
clubblad was in feite al geintegreerd in het 
E.A.D. Nieuws dat uitgroeide tot een 
weekblad waar E.A.D. en de redacteur 
Herman Clevis trots op mogen zijn.    
 
De tijden waren veranderd en men kon vrede hebben met het besluit om te stoppen met 
het clubblad. Maar er werd ook gewerkt aan een splinternieuwe website voor E.A.D. De 
laatste loodjes moesten nog gelegd worden. En dan kon de website de lucht in onder 
de naam: www.ead-asten.nl. Voor het  tot stand komen van de website bedankte E.A.D. 
Stef Arts, de zoon van Peter voor zijn programmeur werkzaamheden. Nu was het aan 
de leden van E.A.D. om de website te vullen met daminformatie. Langzaam maar zeker 
kreeg de inhoud ook enige vorm en inmiddels mag E.A.D. trots zijn op de website. 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

    www.ead-asten.nl 

     
     
 
 
 
 
 
 

http://www.ead-asten.nl/
http://www.ead-asten.nl/
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En nog een afscheid te nemen. Een zeer opmerkelijk nog wel. Herman Clevis had na 
34 jaar, u leest het goed, besloten, het bestuur vaarwel te zeggen. Het was mooi 
geweest. Als archivaris, redacteur van het EAD-nieuws en als dammer blijft Herman 
Clevis gelukkig “zijn” club E.A.D. trouw. Herman, een clubman in hart en nieren, ging 
van zijn bestuurlijke rust genieten en ons restte alleen maar dankbaarheid voor zijn 
jaaaaarenlange kundige inzet. Het aantal bestuursleden werd mede hierdoor ook  
teruggebracht tot drie leden. Ad Boot al jaren lang de voorzitter en Bert Berkers 
verzorgde het secretariaat terwijl Adrie van Outheusden de financiën beheerde. 
 
 
E.A.D. Asten begon het seizoen 2008-2009 met 23 volwassen leden en 7 pupillen. Aan 
het einde van het seizoen stopten enkele jeugdleden met dammen waardoor de teller 
van de ledenlijst terug liep naar slechts twee jeugdleden.  
 
Het Sneldamkampioenschap van De Peel 2008 was het openingsspektakel. 16 
deelnemers schoven aan. E.A.D. was vertegenwoordigd met 10 deelnemers, de beide 
zusterverenigingen De Schuivers en H.S.D.V. hadden ieder 3 deelnemers. In de 
hoofdklasse bleef het spannend tot de laatste partij, waarin Adrie van Outheusden Ruud  
Arts versloeg en zo Paul Peters net 1 puntje voor wist te blijven. Beide spelers verloren 
geen enkele wedstrijd. Adrie van Outheusden was dus sneldamkampioen van De Peel 
2008. Paul Peters greep het zilver en Jules Martens eindigde op de bronzen positie. 
In de eerste klasse eindigden 3 spelers gelijk met 7 punten. Omdat Paul van den 
Bercken niet in de gaten had dat hij gelijk was geëindigd en al naar huis was gegaan 
werd hij automatische derde en werd de barragepartij om de eerste plaats een Heldens 
onderonsje tussen Lei Janssen en Albert Janssen. De eerste partij eindigde in remise 
en de tweede partij wist Lei Janssen te winnen, waardoor hij kampioen werd in de 
eerste klasse.  
 
Vanwege de geringe animo van de afgelopen jaren, had men dit jaar besloten om het 
Peelkampioenschap niet te organiseren. 
 
Men richtte zich meer op de onderlinge competitie. Het wedstrijdsysteem voor de 
onderlinge competitie werd aangepast met als doelstelling de spanning te bewaren tot 
aan het einde van het seizoen. De competitie werd opgesplitst over twee periodes, 
waarna de twee winnaars uiteindelijk om het clubkampioenschap konden gaan strijden. 
Ad Boot wist met ruime voorsprong de eerste periode in de wacht te slepen terwijl Jules 
Martens als eerste eindigde in de tweede periode. De maand mei werd als de 
finalemaand bestempeld. De nummers 1 Ad Boot en Jules Martens speelden om het 
clubkampioenschap, terwijl de nummers 2, 3, etc tegen elkaar speelden voor de eer. 
Het reglement was eenvoudig. Diegene die als eerste drie punten behaalde was de 
winnaar. Indien er uiteindelijk geen beslissing zou vallen moest een sneldampartij de 
beslissing brengen. 
 
De eerste partij om het clubkampioenschap tussen de twee periodekampioenen 
eindigde in een voorzichtige remise. In de tweede partij waarin Ad Boot aanvankelijk 
wat beter leek te staan,  sloeg het noodlot toe, toen Ad Boot op een 2-slag liep. Jules 
Martens liet het buitenkansje niet liggen en nam een niet al te moeilijke damzet, waarna 
Ad Boot zijn tegenstander als eerste feliciteerde met zijn titel. Het was het tweede 
clubkampioenschap van E.A.D in de damcarriere van Jules Martens. Zijn eerste titel 
behaalde Jules Martens in 1983. 
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Ook in de strijd om het clubkampioenschap van de eerste klasse was het spannend. 
Nadat Lei Janssen de eerste partij gewonnen had, wist Martien Madou de tweede op 
zijn naam te schrijven. De derde partij zou de beslissing moeten brengen en hierin 
bleek Lei Janssen aan het langste eind te trekken. 
 
Patrick Adriaans nam het als clubkampioen van het vorige seizoen in een 
simultaanwedstrijd op tegen 9 E.A.D.-ers en 1 schaker. Patrick Adriaans won 4 partijen, 
verloor er 3 en speelde 3 keer remise, wat hem een 11-9 overwinning opleverde. 
Het sneldamkampioenschap van E.A.D. 2009 kwam op naam van Paul Peters. Hij 
speelde remise tegen de nummer twee Hans Berkers en won van Bert Berkers en Jules 
Martens, respectievelijk de nummers drie en vier. Daarnaast won Paul Peters nog acht 
maal en moest remises toestaan aan Peter Arts en Lei Janssen, de sneldamkampioen 
in de eerste klasse.  
 
Er waren meer sneldamkampioenschappen. In het sneldamkampioenschap van Noord-
Brabant speelden Martien Madou en Lei Janssen mee in de tweede klasse. Lei Janssen 
eindigde op de tiende plaats. Voor Martien Madou werd het kampioenschap een groot 
succes, want hij werd Brabants kampioen. In de voorronde zag Martien Madou dat er 
drie spelers een punt meer hadden behaald dan hij, maar ook de vierde plaats gaf recht 
op een finale plaats. In de finale behaalde Martien Madou juist tegen die drie 
concurrenten 5 punten en wist hen tenslotte op zijn beurt 1 punt voor te blijven. In het 
sneldamkampioenschap van Nederland dat daarop volgde eindigde Martien Madou in 
de voorronde als eerste en plaatste zich ook hier voor de finale. Kampioene van 
Nederland in de tweede klasse werd Mariska Bos met 11 punten uit 7 wedstrijden. 
Martien Madou eindigde  met 5 punten op een verdienstelijke zesde plaats. 
 
Ook de jeugd was weer actief. Onder de jeugdspelers van E.A.D. boekte Bas 
Ramaekers weer een mooi succes. Bij de in De Klepel in Asten gespeelde 
jeugdkampioenschappen van Noord-Brabant wist Bas Ramaekers beslag te leggen op 
een keurige 7e plaats. 
 
Het scholendamkampioenschap werd door een samenwerking van E.A.D. en De 
Schuivers voor de eerste keer georganiseerd in Bakel. Er waren 18 viertallen aanwezig. 
In de pupillenklasse ging de titel naar Sint Antonius gevolgd door ’t Rendal en de 
Mariaschool. Bij de welpen was ’t Rendal de beste. In de Noord-Brabantse 
scholenkampioenschappen die daarop volgden was ’t Rendal succesvol. De pupillen 
eindigden als tweede terwijl de welpen als derde eindigden. De Sint Antoniusschool uit 
Heusden en de Petrusschool uit Someren moesten het met bescheiden plaatsen doen. 
’t Rendal had zich door dit goede resultaat geplaatst voor de halve finale van 
Nederland. In dit kampioenschap waren zowel de pupillen als de welpen van ’t Rendal 
laagvliegers, maar ze waren er wel bij wat een mooie ervaring opleverde. 
 
In de nationale eerste klasse kende het eerste team van E.A.D. een sterke start.  EAD 
begon met een gelijkspel tegen het sterkere P.S.V. Dammen en een 11-9 overwinning  
op Damcombinatie Nijmegen. Daarna volgden er 5 nederlagen op rij. In Middelburg 
werd met 9 man kansloos verloren en vervolgens werd er vier keer met het kleinst 
mogelijke verschil van 11-9 verloren, wat weer eens bewees dat de krachtsverschillen 
in deze klasse niet zo groot waren. En ook de achtste wedstrijd ging verloren. Na 8 
speelronden stond E.A.D. maar net boven de rode lantaarndrager uit Nijmegen. Het zag 
er niet rooskleurig uit want E.A.D. moest nog aantreden tegen de nummers 2 en 4 en 
tegen mededegradatiekandidaat Westlandse Damcombinatie uit de Lier die twee 
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punten meer had dan E.A.D. En in de wetenschap dat de nummer 11 en 12 
rechtstreeks degraderen en de nummer 10 een promotie-degradatie wedstrijd zou 
moeten spelen wist E.A.D. wat hen te doen stond, punten halen. En die kwamen er ook. 
In de Lier werd er gewonnen van de Westlandse Damcombinatie waardoor E.A.D. in 
punten gelijk was gekomen met deze tegenstander. En in de laatste wedstrijd wist 
E.A.D. thuis te winnen van de reserves van Angarde Informatica uit Tilburg. Directe 
degradatie was afgewend.  
Maar om van plaats 10 te geraken, een plaats die een nacompetitiewedstrijd vereist, 
was E.A.D. afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd D.V. V.B.I. 3 - Raes D.C. 
Maastricht. Zouden de Maastrichtenaren winnen, dan zou EAD plaats 10 overgeven 
aan D.V. V.B.I. 3 en zou E.A.D. op plaats 9 definitief zeker zijn van klassebehoud. Maar 
……, Raes D.C. nam het niet zo nauw met de sportieve plicht en nam 7 niet-
basisspelers mee naar Huissen, wat resulteerde in een 13-7 nederlaag en een 10e 
plaats voor E.A.D. Aan de andere kant kon men ook stellen dat E.A.D. deze 10e plaats 
eerder had moeten zien te voorkomen. D.V. V.B.I. 2 werd overigens op 1 bordpunt 
kampioen voor Gorinchem D.C. E.A.D. trad in de promotie-degradatie wedstrijd met de 
sterkst mogelijke spelers aan tegen D.O.S. Delft. Niets liet te wensen over nadat de 
Astenaren de tegenstander met een 17-3 nederlaag naar huis stuurden. E.A.D. had zich 
gered en kon het klassebehoud gaan vieren. Hans Berkers werd de topscorer van 
E.A.D. met een score van 17 punten uit 11 partijen.  
 
Het tweede team speelde in de provinciale eerste klasse. Het was een spannende 
voorronde van deze competitie, waarin het verschil tussen de nummer een en de 
nummer zeven slechts drie punten bedroeg. E.A.D. 2 eindigde als vierde en zou 
daarmee de finale bereiken. Zou bereiken ….., want P.S.V. Dammen 2 had in haar 
laatste wedstrijd tegen R.D.S. 1 twee ongerechtigde spelers opgesteld. Beide partijen 
werden door de P.N.D.B. verloren verklaard, waardoor de uitslag van 7-1 winst voor 
P.S.V. Dammen 2 veranderde in een 4-4 gelijkspel. En dat had weer concequenties 
voor de stand, want R.D.S. 1 streefde daarmee op een bordpunt E.A.D. 2 voorbij. Het 
werd dus geen vierde en finale plaatst, maar de vijfde plaats voor E.A.D. Erg zuur. 
E.A.D. kwam dat ook niet meer te boven en eindigde in de kleine finale op een 
teleurstellende derde plaats net voor de hekkensluiter R.D.S. 2. Martien Madou werd de 
topscorer van het tweede team met 11 punten uit 9 partijen. 
 
In het nieuwe damseizoen 2009-2010 moest het dus anders en beter. Beide Astense 
teams speelden in dezelfde klasse als het seizoen daarvoor. Het eerste team had dat te 
danken aan de gewonnen promotie-degradatiewedstrijd tegen D.O.S. uit Delft. Voor 
beide teams verliep deze bondscompetitie ook beter. Het eerste team van E.A.D. 
speelde o.a. gelijk tegen het sterkere Denk en Zet Hardinxveld-Giessendam en ook 
tegen P.S.V. Dammen werd weer een gelijkspel bereikt. Voor het sterkere Einhovense 
team was het om gek van te worden. Al zes jaar op rij wisten zij het krachtsverschil 
tussen beide teams niet tot uiting te brengen. Vijf keer eerder eindigde de wedstrijd in 
een gelijkspel en een keer wist E.A.D zelfs de volle winst binnen te halen. En dan was 
het Lei Janssen die ook nog eens remise wist af  te dwingen tegen topspeler Y. Lagoda. 
Het was voor E.A.D. als een feestje en het was voor P.S.V. Dammen echt om gek van 
te worden, maar het tij keerde dan toch in de wedstrijden daarna. Na deze zesde 
ontmoeting in de nationale eerste klasse tussen E.A.D. en P.S.V. Dammen verscheen 
het volgende artikel in het Eindhovens Dagblad van 8 februari 2010. 
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'Dammen is leuker als je denkt' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Paul Helling links van PSV Dammen en EAD-dammer Hans Berkers  
                             in actie tijdens de damderby. foto Rene Manders 
 
 
EINDHOVEN - In ontmoetingscentrum 't Kraaiennest in Eindhoven eindigde de 
damderby tussen PSV Dammen en EAD Asten zaterdag in een gelijkspel: 10-10. 
Doodse stilte heerst. Hoogstens het geluid van schuivende stoelpoten, een krakende 
rugleuning, voorzichtige voetstappen en een licht kuchje onderbreekt zo nu en dan de 
rust in ontmoetingscentrum 't Kraaiennest. Ogenschijnlijke rust, want in de hoofden van 
de twintig dammers van PSV en EAD is het oorlog. De strijd met hun opponent, het 
dambord, maar bovenal met zichzelf vereist opperste concentratie. "Eén foute zet en je 
verliest de wedstrijd", legt PSV-dammer Pieter Wijn uit. Het is traditioneel een speciaal 
duel tussen PSV en EAD. De tien Eindhovense en tien Astense dammers kennen 
elkaar goed, persoonlijk en sportief. Vlak voor aanvang van de wedstrijd overheerst de 
vriendschap tussen de enige twee Brabantse clubs in de Eerste klasse C. Het vuurtje 
wordt zo nu en dan opgestookt; favoriet PSV heeft het altijd moeilijk met de ploeg uit 
Asten. "We kennen elkaars tactiek voortaan", verklaart Paul Hellings van PSV de 
doorgaans gelijkopgaande strijd tussen de twee. "Ik ben voor zo'n belangrijke wedstrijd 
als vandaag wel wat nerveuzer." PSV heeft namelijk het meest te verliezen in deze 
derby. Het wil in de voorlaatste wedstrijd zijn koppositie in de nationale klasse 
handhaven. Op papier staat het er goed voor, het heeft de beste spelers, met Yuriy 
Lagoda als sterdammer. Sinds het afhaken van sponsor Philips is hij de enige 
buitenlander in het team van PSV. Voorheen werden er nog enkele Russen betaald 
voor hun diensten. In die tijd, vijftien jaar geleden, kwamen de Eindhovenaren een jaar 
uit in nationaal de hoogste klasse. Deze Ereklasse staat mondiaal hoog 
aangeschreven. De helft van de duizend dammers die erin uitkomt, is buitenlander. 
Vooral de Russen verdienen aardig wat geld met hun Nederlandse damwedstrijden. 
Lagoda doet het niet voor het geld. Met zijn kwaliteiten zou hij nog steeds wat kunnen 
verdienen in de Ereklasse, maar hij woont sinds enkele jaren met zijn vrouw in 
Eindhoven en wil zijn sport dichtbij huis beoefenen. PSV leunt op de klasse van zijn 
sterspeler, maar weet ook dat tegen EAD andere wetten gelden. Op de tien tafels in 't 
Kraaiennest staan de damborden en damstenen netjes gerangschikt. De dammers 
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nemen klokslag 12.00 uur plaats achter de tafel in de opstelling die hun wedstrijdleider 
heeft bepaald. PSV lijkt nog voor de start op voorsprong te staan als Lagoda tegenover 
Lei Janssen, de minste speler van EAD, plaatsneemt. Maar een derby tussen PSV en 
EAD staat op zichzelf: Janssen verrast Lagoda (1-1). De tegenslag voor PSV maakt wat 
los bij de dammers. EAD gelooft meer dan ooit in een stunt. PSV weet dat de titel 
verder weg is. Voeten tikken nerveus op de grond. Wangen trillen. Rode vlekken 
kleuren de nek van Patrick Adriaans. Een ding is zeker: PSV hoeft in de strijd om de 
titel deze zaterdagmiddag niet op een vriendendienst van 'buur' EAD te rekenen.  In 't 
Kraaiennest ontspint zich een bijna vijf uur durende damstrijd waarin de vriendschap 
tussen de twee even ondergeschikt is aan de eer. In deze uren van stilte ontstaat een 
psychologisch spel. De strategen buigen zich over iedere zet. Elke actie kan het begin 
zijn van winst of die van het spelen van een verloren partij. Elke zet móet goed zijn. 
Arbiter Jo Peeters schuifelt door de zaal. Hij houdt de standen bij en controleert of de 
spelers elkaar niet uit hun concentratie halen. Niets kan de dammers afleiden van dat 
ene doel: alle schijven van de ander veroveren. "Daarbij probeer je je tegenstander uit 
balans te brengen", zegt Wijn. "Je offert een paar schijven op om hem het gevoel te 
geven dat hij er goed voor staat, maar slaat vervolgens keihard terug. Dat 
psychologische spel is fascinerend." Zo nu en dan staan de dammers op om de 
tussenstand bij hun collega's te inspecteren. Al gauw blijkt dat PSV ook dit jaar niet de 
winst zal pakken in eigen huis. Na negen partijen en een tussenstand van 9-9 
verzamelen de spelers zich rond de tafel van de laatste partij. Om 16.40 uur, schudden 
Adriaans en Fred Passchier elkaar de hand: remise. "Pfoeh", zuchten de spelers bij de 
10-10 eindstand. Ook deze derby leverde weer een bijzondere middag op. "Dammen is 
leuker als je denkt", vat EAD-dammer Jules Martens de essentie van het spel samen.  
   
Naast het derbysucces speelde E.A.D. ook gelijk tegen V.B.I 3 uit Huissen en Reas 
D.C. Maastricht. Maar E.A.D. wist ook vier wedstrijden in winst om te zetten. Drie keer 
stond E.A.D. met lege handen. Met deze resultaten eindigde E.A.D. keurig op een vijfde 
plaats. Nooit eerder eindigde E.A.D. hoger in de nationale eerste klasse dan dit 
seizoen. Nooit eerder had E.A.D. een positief saldo aan punten en nooit eerder had 
E.A.D. een positief bordsaldo. Het team onder leiding van speler-coach Patrick 
Adriaans kon dus terugkijken op een uitstekend seizoen.  Adrie van Outheusden werd 
topscorer met 14 punten uit 11 partijen. Met een punt minder volgde Ad Boot (10 
partijen), Peter Arts en Jules Martens. 
 

De eindstand van de nationale competitie eerste klasse 2009-2010 
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E.A.D. 2 speelde in de provinciale eerste klasse, waarin er maar liefst 12 wedstrijden 
gespeeld moesten worden. Na een lang seizoen eindigde E.A.D. 2 op een 
verdienstelijke vijfde plaats. E.A.D. 2 begon het seizoen erg zwak met drie nederlagen, 
waarna het een tijdje op de voorlaatste plaats op de standenlijst bivakkeerde. Na de 
met 6-2 gewonnen wedstrijd tegen B.D.O. Oss kwam de ommekeer. Van de acht 
wedstrijden die toen nog volgden won E.A.D. 2 er zes, speelde een keer met 4-4 gelijk 
en moest een keer zijn meerdere bekennen. D’Amateurs 1 werd kampioen. Topscorer 
van de reserves van E.A.D. werd Patrick Adriaans met 14 punten uit 10 partijen, maar 
teamleider Martien Madou scoorde er vooral de laatste maanden flik op los en wist 
Patrick Adriaans op een punt te naderen. Herman Clevis begon het seizoen niet best, 
maar nadat hij vier partijen achter elkaar won, zag het dammersleven er weer heel 
anders uit. Rini van Oosterwijk speelde ook verdienstelijk. Hij won weliswaar geen partij, 
maar wist zes van de acht tegenstanders op remise te houden. 
 
Vroeg in het seizoen 2009-2010, om precies te zijn 
op 11 oktober 2009 overleed een markant lid van 
E.A.D, Cor Clevis. Een sport- en een clubman in 
hart en nieren. Cor Clevis was drager van de ere-
medaille in zilver verbonden aan de orde van 
Oranje-Nassau, wegens zijn inzet en betrokkenheid 
bij het Astense verenigingsleven. 
   
 
 
 
 
 
 
 
De strijd om het clubkampioenschap 2009-2010 werd volgens het zelfde systeem als de 
jaren daarvoor gespeeld. Dat betekent dat er twee periodes gespeeld werden waarna 
de winnaars tegen elkaar om het clubkampioenschap zouden spelen. Maar zover kwam 
het niet. Beide periodes werden gewonnen door Adrie van Outheusden en zodoende 
werd hij onbedreigd voor de derde keer in zijn damcariere clubkampioen van E.A.D. 
Jules Martens eindigde als tweede voor Ad Boot. De hoogste stijger was Rini van 
Oosterwijk. 
 
Jules Martens mocht de traditionele simultaanwedstrijd spelen tegen de rest van E.A.D. 
De clubkampioen van 2009 kreeg te maken met 12 uitdagers. Opvallend was dat niet 
een partij in een remise eindigde. Het was erop of eronder. Even keek Jules Martens 
tegen een 8-10 achterstand aan, maar nadat hij zijn laatste drie uitdagers had verslagen 
en dus 7 partijen gewonnen had kon hij met een glimlach naar het scorebord kijken:  
14-10, 58% score. 
 
De sneldamtoernooien van E.A.D. kenden dit seizoen weer een groot deelnemers 
aantal. De laatste jaren waren deze titels steeds een prooi voor Paul Peters of Bert 
Berkers. Het zijn de beste sneldammers van E.A.D. en het was dan ook uitzonderlijk als 
iemand anders een titel veroverde.  
In het begin van het seizoen werd het sneldamkampioenschap van de Peel 2009 
gespeeld. Er waren 17 deelnemers aanwezig. Ook nu ging de strijd weer tussen Paul 
Peters en Bert Berkers en zij gaven elkaar weinig toe. Pas op het laatst wist Paul Peters 
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een gaatje te slaan en dat ene puntje voorsprong was voldoende voor de titel. Beide 
spelers verloren geen partij.  Bert Berkers eindigde dus als tweede. De beste van de 
rest werd Jules Martens. In de eerste klasse ging de titel naan Brabants kampioen 
Martien Madou voor Mies van Berlo (De Schuivers) en Piet van Rens. 
Aan het eind van het seizoen werd traditioneel het sneldamkampioenschap van E.A.D. 
gespeeld. Hier waren 15 E.A.D.-ers actief en schaker Wim van Eijk was bereid als 16e 
speler het deelnemersveld compleet te maken. Alle E.A.D.-corifeeën met uitzondering 
van Bert Berkers waren aanwezig en het werd een spannende strijd. Er werd flink aan 
de poten van Paul Peters gezaagd. Drie maal moest hij zich gewonnen geven, maar 
aan het einde van de avond stonden er toch weer 24 punten achter zijn naam op het 
scorebord. Echter ook Peter Arts was goed op dreef en slaagde erin het puntentotaal 
van Paul Peters te evenaren. Een sneldampartij met verkorte tijd moest de beslissing 
brengen. De schijven vlogen van het bord. Uiteindelijk wist Paul Peters toch weer de 
sterkste te zijn en prolongeerde zijn titel. Hans Berkers eindigde met een punt minder 
op de derde plaats. Hij bleef Jules Martens, die ook 23 punten had op S.B. punten voor. 
Ook buiten de Astense grenzen werden er sneldamkampioenschappen gehouden. Bij 
het sneldamkampioenschap van Noord-Brabant werd Lei Janssen kampioen in de 
tweede klasse voor Albert Janssen en Martien Madou.  Bij het Noord-Brabants 
sneldamkampioenschap voor clubviertallen had E.A.D. twee teams afgevaardigd. Het 
eerste team bestaande uit Hans Berkers, Jules Martens, Patrick Adriaans en Bert 
Berkers eindigde als vijde. Het combinatieviertal van E.A.D. en H.S.D.V. bestaande uit 
Lei Janssen, Martien Madou, Jo Peeters en Gerrit Kessels moest de overige twaalf 
teams voor laten gaan. E.A.D. verloor alleen van de kampioen Micone 1.      
 
Zoals vele malen eerder werd ook dit jaar een halve finale om het scholen-
kampioenschap van Nederland in Asten-Heusden georganiseerd. Met grote overmacht 
had basisschool De Wegwijzer uit Hoogblokland zich geplaatst voor de finale. In de 
eindstand hadden ze maar liefst vier wedstrijdpunten voorsprong op een trio 
achtervolgers. Daarnaast werden in de topscorerslijst de eerste vier plaatsen bezet door 
de teamleden van De Wegwijzer. Alleen de Julianaschool uit De Lier wist een 
wedstrijdpunt af te snoepen van de kampioen. De strijd om de 3e plaats was gruwelijk 
spannend omdat bij het ingaan van de laatste ronde er zelfs een gelijke stand tussen de 
teams van de Julianaschool en Achterberg mogelijk zou zijn, waarbij laatstgenoemde 
op onderling resultaat door zou gaan naar de finale. Dit absurde scenario voltrok zich 
ook, omdat de Julianaschool tegen de Mariaschool niet verder kwam dan een gelijkspel. 
Omdat er zich bij dit laatste duel een arbitrale dwaling had voorgedaan, werd na overleg 
besloten, dat het ongelukkige team van de Julianaschool toch een plaats kreeg 
toegewezen in de finale. De Petrusschool uit Someren kon in dit kampioenschap geen 
vuist maken en eindigde op de laatste plaats. 
 
 
 
 

Laat  dammers maar schuiven: 

slaan is verplicht, en toch geen blessures 
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2011 – 2014 Op weg naar het jubileumjaar  
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De onderlinge competitie van 2010-2011 was weer eens toe aan een verandering. 
Aanleiding waren de moeilijk te plannen finalepartijen in de vorige seizoenen. Bij 
afwezigheid van spelers moesten er tegen de wens in, partijen uitgesteld worden. De 
oplossing was eenvoudig in te passen in het Keizersysteem. Het Keizersysteem werd in 
de voorgaande jaren ook al gehanteerd en hier was men tevreden over. Er werd 
gekozen om te spelen in een lange periode. In deze periode kon men strijden om een 
nominatieplaats die recht zou kunnen geven op het clubkampioenschap. Deze 
nominatieplaats werd toegekend aan de spelers die op de eerste drie plaatsen stonden 
na de laatste speeldag van een vastgestelde datum.  Om het spanningsveld te 
vergroten speelden de genomineerde spelers nog eens twee keer tegen elkaar, terwijl 
de huidige onderlinge competitie gewoon doorliep. Men behield dus de eerder behaalde 
punten. De spanning zou op deze manier toenemen omdat de achtervolgers van de 
koploper, in deze laatste partijen veel punten konden inlopen. Maar men moest dan wel 
winstpartijen boeken tegen de concurrenten en dat was ook niet gemakkelijk. Het 
voordeel van dit aangepaste systeem was, dat er geen wedstrijdplanning vooraf 
geregeld hoefde te worden. Indien men niet aanwezig was, kon men ook geen punten 
verdienen, waardoor de concurrenten konden profiteren, want zij speelden gewoon 
tegen een andere speler waarvan de uitslag wel meetelde voor de onderlinge 
competitie. Bovendien konden alleen in deze laatste weken van het seizoen de 
finalepartijen plaatsvinden, anders kwamen deze te vervallen. Het was dus voor de 
genomineerde spelers belangrijk om aanwezig te zijn. Alhoewel men in de onderlinge 
competitie geen klagen had over de opkomst.  
 
Een twaalftal tot in de vingertoppen gemotiveerde E.A.D.-ers stond op de eerste 
clubavond in de startblokken om aan het nieuwe seizoen te beginnen.Helaas had men 
buiten de waard gerekend. Het gemeenschapshuis was namelijk nog gesloten. 
Waarschijnlijk was er een miscommunicatie in de agenda’s. De onderlinge competitie 
begon hierdoor een weekje later. Met zeer overtuigend spel wist Ad Boot 13 partijen op 
een rij ongeslagen te blijven, wat hem eind december 2010 dan ook een terechte 
koppositie opleverde. En ook nog eens met een riante voorsprong op zijn achtervolgers. 
In de eerste klasse was het verschil klein. Op de laatste speeldag in december 2010 
wist Herman Clevis de koppositie te bemachtigen na winst op Walther Boot die tot dan 
toe koploper was. Voor het eerst in de geschiedenis van E.A.D. speelden er drie dames 
mee in de onderlinge competitie. Koploopster Susan Adriaans zorgde in de eerste 
competitiehelft voor de meest verrassende uitslag door te winnen van Piet van Rens.  
In de loop van de tweede competitiehelft slonk de voorsprong van de koploper Ad Boot 
en in de 29e ronde werd hij voorbij gestreefd door Adrie van Outheusden. E.A.D. kon 
zich opmaken voor de gewenste spannende ontknoping. De voorlaatste ronde kon 
gezien worden als een halve finale. Ad Boot nam het op tegen de nummer drie van de 
ranglijst Jules Martens. Hans Berkers, de nummer vier op de ranglijst was de 
tegenstander van Adrie van Outheusden. Bij winst van Ad Boot zou hij de koppositie 
altijd overnemen. Bij remise in de partij van Ad Boot en een nederlaag van Adrie van 
Outheusden zou Ad Boot de koploper op 1,1 keizerpunt naderen. Dit laatste scenario 
leek een tijd lang werkelijkheid te worden. Echter verdedigde Jules Martens zich zeer 
sterk en daardoor zag Ad Boot geen kans om de volle buit te pakken. Adrie van 
Outheusden worstelde zich vanuit zijn minder goede opening naar een puntendeling 
tegen Hans Berkers die constant beter en beter leek te komen staan. Op de slotdag 
stond er slechts een partij op het programma en wel een ware finalepartij. Ad Boot zou 
bij een overwinning op Adrie van Outheusden clubkampioen worden. Ad Boot ging er 
voor maar zag dat Adrie van Outheusden de echte risico’s uit de weg ging en een 
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veilige weg naar remise wist te behalen en daarmee zijn clubtitel prolongeerde. Ad Boot 
eindigde dus als tweede voor Jules Martens. In de eerste klasse wist Herman Clevis de 
koppositie niet vast te houden. Nadat Jan van de Mortel deze over had genomen liep 
Jan van de Mortel als maar uit. Met een grote voorsprong behaalde Jan van de Mortel 
twee speelronden voor het einde van het seizoen het clubkampioenschap in de eerste 
klasse. Herman Clevis eindigde als tweede en Walther Boot als derde.  
EAD Asten mocht zich gelukkig prijzen met de damesklasse. En het  enthousiaste spel 
van de dames leidde ook nog eens tot fraaie resultaten. Jessie Klerks wist verrassend 
remise te spelen tegen Martien Madou. Mieke Jansen wist een positieve score te 
behalen in de onderlinge strijd met Jessie Klerks. En Susan Adriaans ontplooide zich tot 
een ware dameskampioen. De onderlinge strijd met Jessie Klerks en Mieke Jansen 
werden  door Susan Adriaans met een overwinning bekroond. En ook de winst tegen 
Piet van Rens en de remise tegen Martien Madou werden glimlachend gevierd. Susan 
Adriaans werd de dameskampioen van E.A.D. Jessie Klerks eindigde met een paar 
puntjes voorsprong op de tweede plaats voor Mieke Jansen. Omdat op de slotdag 
alleen de finalepartij nog van belang was, werd er door de overige spelers een 
sneldamtoernooi gespeeld. Patrick Adriaans was oppermachtig en moest slechts  
puntje af staan aan Peter Arts. Patrick eindigde met 13 punten uit 7 partijen op de 
eerste plaats. Herman Clevis eindigde verrassend als tweede plaats met 11 punten, 
mede door een mooie overwinning op Hans Berkers die als derde eindigde. 
 
Het seizoen daarna was wat minder spectaculair. Adrie van Outheusden wist met veel 
overtuiging zijn titel opnieuw te prolongeren. Opnieuw eindigde Ad Boot op de tweede 
plaats. Jan van de Mortel legde beslag op de derde plaats. Jan van de Mortel die als 
enige het genoegen smaakte om de clubkampioen een nederlaag toe te brengen,  
prolongeerde tevens zijn titel in de eerste klasse. Herman Clevis en Martien Madou 
eindigden op de respectievelijke tweede en derde plaats. Ook bij de dames was er 
volop strijd. De strijd ging voornamelijk tussen Jessie Klerks en Mieke Jansen omdat 
Susan Adriaans slechts enkele keren aanwezig was. Jessie Klerks werd uiteindelijk de 
nieuwe dames clubkampioen van E.A.D. 
 
E.A.D. kreeg ook in deze periode de kans om de clubkampioen Adrie van Outheusden 
uit te dagen in de simultaanwedstrijden. In het seizoen 2010-2011 begon de 
simultaanspeler zwak en gingen er al snel een paar partijen verloren. Een tussenstand 
van 4-6 gaf de simultaanspeler niet veel hoop, maar er kwam een ommekeer. De 
laatste vijf partijen werden allemaal gewonnen. Niet geheel tevreden gezien het spel, 
behaalde Adrie van Outheusden uiteindelijk toch een mooie score van 70%, uitslag   
14-6. Het seizoen daarop speelde Adrie van Outheusden een geweldige 
simultaanwedstrijd.   Van de 11 tegenstanders wist alleen Jules Martens te winnen en 
eindigde de partij tegen Bert Berkers in remise. Hans Berkers werd verrassend een 
nederlaag toegebracht, hetgeen ook de overige spelers overkwam. De score van 
86,3%, uitslag 19-3 liet verder dan ook niets te wensen over. 
  
Paul Peters prolongeerde zijn titel sneldamkampioen van de Peel. Was het verschil 
tussen de nummer een Paul Peters en twee Bert Berkers vorig seizoen slechts 1 punt, 
dit jaar liet Paul Peters er geen enkele twijfel over bestaan, wie het meeste recht had op 
deze titel. Bij het ingaan van de laatste speelronde was de buit voor hem al binnen. 
Slechts tegen Bert Berkers hoefde Paul Peters een punt af te staan. De andere 6 
tegenstanders hadden het toekijken. Bert Berkers verloor wellis waar geen enkele partij, 
maar moest tevell remises toestaan om een rol van betekenis te kunnen spelen. Hij 
werd derde en moest Peter Arts met een punt meer voor laten gaan. In de eerste klasse 
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eindigde Herman Clevis en Mies van Berlo (De Schuivers) gelijk. Na een barragepartij 
eiste Herman Clevis vervolgens de titel op. 
 
Ook in het Peelkampioenschap van het seizoen 2011-2012, waar 20 spelers aan deel 
namen, leek Paul Peters zijn titel te prolongeren. Echter speelde hij in de laatste ronde 
tegen Herman Clevis, forceerde een doorbraak op zijn korte vleugel en stond 
gewonnen,  maar zag even later een zetje over het hoofd, waardoor Herman Clevis ook 
naar dam kon doorbreken en Paul Peters genoegen moest nemen met remise. 
Daardoor wist Adrie van Outheusden alsnog langszij te komen en eindigden beide 
spelers met 11 punten uit 7 wedstrijden op een gedeelde eerste plaats, waardoor een 
barrage noodzakelijk was. Nadat de eerste twee partijen in remise waren geeindigd, 
bracht de derde partij de beslissing. Adrie verraste met een slagzetje, waarna Paul 
Peters een beetje van slag al snel met de foutzet volgde. 
Ook in de eerste klasse was een barrage noodzakelijk. Evenals het vorig jaar eindigde 
Herman Clevis en Mies van Berlo (De Schuivers)  op een gedeelde eerste. De 
barragestrijd ging lang gelijk op, maar Herman had zijn tegenstander op de korte 
vleugel in de klem wat uiteindelijk de beslissing bracht. Herman Clevis prolongeerde zijn 
titel terwijl Mies van Berlo (De Schuivers) wederom op de tweede plaats eindigde.  
Martien Madou eindigde op de derde plaats.  
 

Adrie van Outheusden- Paul Peters, 02-09-2011. 
 

3e beslissingspartij met 5 minuten bedenktijd per speler.  
 
Zwart speelde (17-22). 
 
Wit combineerde via 35-30 (22x33) 
30x17 (11x22) 32-28 (23x32)  
43-38 (38x42) 48x17 (20-24)  
26-21 (03-08)?? Deze zet lijkt fataal te zijn voor zwart  
36-31 en zwart gaf op omdat 31-26 zal volgen! 
 

In de strijd om het clubsneldamkampioenschap van het seizoen 2010-2011streden 15 
fanatieke dammers om de felbegeerde plaatsten. Het werd een spannende strijd tot in 
de laatste speelronde. Bert Berkers wist de concurrenten uiteindelijk net 1 punt voor te 
blijven en werd voor de zoveelste keer clubsneldamkampioen van E.A.D.  Paul Peters 
en Adrie van Outheusden eindigden op de respectievelijke tweede en derde plaats. 
Ook een jaar later legde Bert Berkers beslag op het clubsneldamkampioenschap. En 
wederom werd Paul Peters tweede. Patrick Adriaans eindigde evenals drie andere 
spelers op een gedeelde derde plaats maar had wel de beste SB punten, wat hem 
brons opleverde. 
 

In het seizoen 2011-2012 werd voor de eerste keer in de clubhistorie van E.A.D. een 
sneldamdriedaagse in het leven geroepen. Op 3 avonden werd een afzonderlijk 
sneldamtoernooi gehouden waarmee punten verdiend konden worden. Uiteraard kreeg 
de dagkampioen de meeste punten toegekend. Na drie avonden werden de behaalde 
punten samengeteld en kon de kampioen gefeliciteerd worden. Alhoewel de opkomst 
nog magertjes was in dit in ontwikkeling zijnde toernooi was het een gezellige 
happening. De avondkampioenen waren Peter Arts, Bert Berkers en Hans Berkers. 
Maar na 3 avonden mocht Herman Clevis zich kronen tot winnaar van de eerste 
sneldamdriedaagse. Hij had immers over drie avonden de meeste punten bij elkaar 
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gesprokkeld. Lei Janssen eindigde als tweede voor de eerste avondkampioen Peter 
Arts. 
 
Het eerste team speelde voor het zevende opeenvolgende jaar in de eerste klasse van 
de nationale competitie en stond voor de moeilijke opgave om het resultaat van het 
vorige seizoen, de vijfde plaats te evenaren dan wel te verbeteren.  Desondanks was de 
doelstelling niet anders dan voorgaande jaren, namelijk een bescheiden klassebehoud. 
E.A.D. startte voortvarend en was na drie speelronden ongeslagen koploper. Deze 
kopposititie deed E.A.D. niet goed, want de eerst volgende wedstrijd ging men kopje 
onder tegen T.D.V. 2 dat daarmee de koppositie overnam van de Astenaren. E.A.D. 
stond weer met beide benen op de grond en dat resulteerde weer in een overwinning. 
En door het puntverlies van T.D.V. in dezelfde ronde was E.A.D. op bordsaldo weer de 
koploper. Dat E.A.D. de koppositie niet vast zou houden was wel verwacht. Maar er 
werd gestreden voor elk punt. E.A.D. zou in het vervolg van deze competitie nog twee 
wedstrijden winnen, maar er gingen ook een keer zoveel wedstrijden verloren. 
Uiteindelijk eindigde E.A.D. op een keurige zesde plaats met 12 punten uit 11 
wedstrijden en een positief bordsaldo van 114 tegen 106. T.D.V. 2 werd kampioen met 
1 punt voorsprong op A.D.G. De meest bijzondere wedstrijd van E.A.D. en met name 
van Adrie van Outheusden was de wedstrijd tegen A.D.G. uit Amersfoort, want dit team 
had niemand minder dan ex-wereldkampioen Ton Sijbrands in hun midden. Ton 
Sijbrands werd aan bord 1 gekoppeld aan Adrie van Outheusden en er ontstond een 
boeiend spel, waarbij het Ton Sijbrands erg moeilijk werd gemaakt. Op de 21e zet had 
Adrie van Outheusden d.m.v. de ruil 34-30 (25x34) 39x30 (28x39) 43x34 remise kansen 
kunnen creeren. Een verkeerde keuze op dat moment was het begin van het einde. Op 
de 25e zet speelde Ton Sijbrands fenominaal de winnende zet (22-28)! Er ontstond nog 
wel een  hevige tijdnood voor beiden, maar dat bleek niet meer dan een formaliteit voor 
de internationale grootmeester. A.D.G. won in Asten met 11-9. 
 
 
    Adrie van Outheusden in zijn partij        Een opgeluchte Ton Sijbrands na een 
    tegen Ton Sijbrands       enerverende partij. Naast hem een  

door Jules Martens gemaakt schilderij, 
waarop de grootmeester de korte 
vleugel opstelling heeft ingenomen. 
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   Stand na 25 zetten van wit 
 

   Terwijl (07-12) verhinderd 
   was wegens 26-21 en  
   32-28 speelde zwart 
   de beslissende zet 
   (22-28) 33x22 (17x28) !!! 
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Patrick Adriaans werd in het seizoen 2010-2011 topscorer van E.A.D 1 met 16 punten 
uit 11 partijen, gevolgd door Ruud Arts en Hans Berkers die beiden 14 punten 
behaalden uit hetzelfde aantal wedstrijden. 
 
Een seizoen later, verliep de competitie voor E.A.D. niet best. De tegenstanders hadden 
zich versterkt en ook de nieuwkomers hadden behoorlijk geinvesteerd om met zo’n 
sterk mogelijk team voor de dag te komen. E.A.D. speelde zelf niet goed en het geluk 
wat men zo en dan toch nodig had viel net de andere kant op. E.A.D. behaalde slechts 
5 punten uit 11 wedstrijden en daarmee kwam er voor E.A.D. een tijdelijk einde aan het 
verblijf in de nationale eerste klasse. Ruud Arts werd topscorer en wist als enige een 
positieve score te behalen. 
 
Met succes speelde het tweede team in het seizoen 2010-2011 in de provinciale eerste 
klasse competitie. E.A.D. eindigde als tweede achter kampioen O.S.D.O Dam Dongen. 
De strijd om het kampioenschap bleef tot op de laatste speeldag spannend. De 
reserves van E.A.D. hadden tot dan toe vier keer gewonnen, twee keer gelijk gespeeld 
en men verloor slechts een keer. Met deze uitslagen ging E.A.D. de laatste speelronde 
in tegen de koploper O.S.D.O Dam Dongen, die twee punten meer hadden behaald dan 
E.A.D. De Astenaren moesten de wedstrijd dus winnen om langszij te komen en ook 
nog eens met minimaal 6-2 om op bordgemiddelde kampioen te worden. Een moeilijke 
opgave dus tegen de gelijkwaardige tegenstander uit Dongen. E.A.D. startte 
voortvarend want door een blunder van Rob Lugten (O.S.D.O). wist Patrick Adriaans de 
eerste 2 punten voor EAD op het scorebord te krijgen. Jan van de Mortel had het in zijn 
partij tegen Frans Smolders niet gemakkelijk en dreigde op zijn lange vleugel overlopen 
te worden. Maar zover liet Jan van de Mortel het niet komen en kon toch nog remise 
bereiken. In de partij van Herman Clevis tegen Ton Sprangers werd het evenwicht 
gedurende de hele partij niet verstoord en ook deze partij eindigde in remise. Rini van 
Oosterwijk had een schijf achterstand opgelopen, maar wist toch nog door te breken 
naar dam. De 4 om 2 stand die later op het bord kwam leek voor Simon Rompa moeilijk 
te winnen en een 5-3 eindstand leek voor de hand te liggen. Rini dacht er evenwel 
anders over, liet zijn dam afnemen en kon Simon Rompa de hand schudden, waarna de 
eindstand in evenwicht was: 4-4. Opvallend als men de resultaten van  O.S.D.O Dam 
Dongen en E.A.D. 2 vergelijkt, is dat behalve het gelijkspel tegen elkaar er gelijk 
gespeeld werd tegen dezelfde 2 teams en dat beide teams van dezelfde teams wonnen 
op één na en dat was T.D.V. 5. In Tilburg lag de sleutel voor het kampioenschap van 
O.S.D.O Dam Dongen. Daar waar E.A.D. 2 in Tilburg roemloos met 7-1 ten onder ging, 
wist O.S.D.O Dam Dongen de Tilburgenaren met dezelfde cijfers te kloppen en werd zo 
uiteindelijk de terechte kampioen van de eerste klasse. E.A.D. 2 eindigde dus als 
tweede en liet zeven tegenstander achter zich. Het succesvolle team bestond uit 
topscorer Herman Clevis, Patrick Adriaans, Martien Madou, Rini van Oosterwijk, Paul 
van den Bercken, Jan van de Mortel en Piet van Rens.  
In het seizoen daarna speelden de reserves van E.A.D. een zeer bescheiden rol en 
moest men van de elf deelnemende teams in groep B genoegen nemen met een 
voorlaatste plaats. Topscorer van E.A.D. 2 werd wederom Herman Clevis.  
 
Opvallend is dat beide Astense teams in de bondscompetitie het ene jaar zo goed 
presteerden en het jaar daarna een grote terugval kregen. In de Brabant cup was dat 
niet veel anders. E.A.D. was in het seizoen 2010-2011, na 2 jaar afwezigheid weer een 
van de deelnemende teams. Het toernooi had inmiddels een verandering ondergaan. 
Voorheen kende men het knock-out systeem. Bij verlies was men direct uitgeschakeld.  
Men speelde nu in poules van vier teams, waarna de nummers een en twee zich 
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plaatsten voor de volgende ronde. In de eerste ronde liet E.A.D. in een thuiswedstrijd 
het eerste team van Heijmans Excelsior ontsnappen en speelde men 4-4. In de tweede 
ronde werd er in Oss nipt gewonnen van B.D.O. 3-5. Omdat de laatste wedstrijd tegen 
T.D.V. uitgesteld was en de andere uitslagen bekend waren, wist E.A.D. dat er 
gewonnen moest worden van de Tilburgers. Bij een 4-4 zou E.A.D. op bordsaldo 
uitgeschakeld worden door Heijmans Excelsior. E.A.D. stond voor een onmogelijke 
opgave en dat bleek later ook wel uit de uitslag, E.A.D. – T.D.V. 0-8. E.A.D. eindigde als 
derde in de poule. Het E.A.D. team bestond gedurende de drie wedstrijden uit topscorer 
Bert Berkers 3-3, Hans Berkers    1-2, Martien Madou 3-2, Patrick Adriaans  1-1, 
Herman Clevis 1-1, Jan van de Mortel   1-0 en Rini van Oosterwijk 2-0. Een jaar later 
was er te weinig interesse onder de EAD-ers om deel te nemen aan de Brabant cup. 
 
Het seizoen was weer aan zijn einde gekomen en de schijven werden weer in de 
doosjes gestopt. Het materiaal, met name de digitale klokken, werden tijdens de 
vakantieperiode gecontroleerd en zonodig gerepareerd. En dan was het wachten op 
een nieuw damseizoen. 
 
Het was inmiddels augustus 2012, tijd voor een nieuw seizoen met enkele bestuurs-
wisselingen. Ad Boot droeg na 22,5 jaar het voorzitterschap over aan Piet van Rens. In 
1990 trad Ad Boot toe tot het bestuur en na het overlijden van Antoon Sukkel was hij 
22,5 jaar voorzitter van E.A.D. Patrick Adriaans volgde Bert Berkers op als 
penningmeester die op zijn beurt voor 1 jaar het penningmeesterschap van Adrie van 
Outheusden over nam.  Daarna trad Ruud Arts in deze functie. Onder leiding van het 
nieuwe bestuur ging E.A.D., dat aan het begin van het seizoen 22 leden telde, van start 
met het seizoen 2012-2013. In de maand oktober mocht E.A.D. Frank Nielen weer 
verwelkomen. Frank Nielen was eerder in 1979 jeugdlid van E.A.D. 
 
De opening van het seizoen kende een spannende strijd om het 
sneldamkampioenschap van de Peel. De deelname bestond uit 6 hoofdklassers en 9 
eerste klassers. De verschillen waren erg klein. Bert Berkers werd met vijf 
overwinningen en twee remises uiteindelijk de sneldamkampioen. Ongeslagen maar 
met een remise meer eindigde Paul Peters op de tweede plaats. De derde plaats werd 
door Herman Clevis ingenomen, die tevens voor het derde opeenvolgende jaar 
Peelsneldamkampioen in de eerste klasse werd. Martien Madou en Rini van Oosterwijk 
werden respectievelijk tweede en derde in de eerste klasse. 
 
De onderlinge competitie werd opnieuw gespeeld volgens het Keizersysteem en de 
vraag was wie de titelverdediger kon ontkronen. Tot aan de laatste weken van de 
competitie bleef het spannend. Jules Martens wist in het spoor van de titelverdediger te 
blijven. In de laatste vier rondes viel de beslissing. Terwijl Adrie van Outheusden van de 
nummer drie Ad Boot wist te winnen moest Jules Martens zijn meerdere erkennen in 
veelvuldig clubkampioen Hans Berkers. En de onderlinge confrontatie tussen de 
koplopers eindigde in de 37e ronde in remise. Adrie van Outheusden prolongeerde de 
titel en Jules Martens eindigde als tweede.  
Herman Clevis legde bestag op de clubtitel in de eerste klasse. Jessie Klerx eindigde  
met grote voorsprong op Mieke Jansen op de 1e plaats bij de dames en Paul Peters 
werd de hoogste stijger en won de “Harry Knaapen trofee. 
 
Succes was er ook voor Lei Janssen want hij prolongeerde de Noord-Brabantse titel in 
de C categorie. Deelnemers van alle klassen speelden in één competitie, waarin Lei 
Janssen acht punten haalde uit evenveel partijen. 
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De strijd om het pupillen scholenkampioenschap werd gehouden in De Klepel te Asten. 
De zes deelnemende teams speelden een volledige competitieronde. Kampioen werd 
Dierdonk 1 uit Helmond gevolgd door de reserves van Dierdonk. De Sint Pieterschool 
uit Ommel legde beslag op de derde plaats. 
 
Aan het sneldamkampioenschap van E.A.D. deden 13 spelers mee. Ook hier werd een 
volledige competitie gespeeld. Ruud Arts werd kampioen met 22 punten uit 13 
wedstrijden. Hij doorbrak daarmee tevens de hegemonie van Paul Peters en de familie 
Berkers. Patrick Adriaans eindigde als tweede voor Bert Berkers, Adrie van Outheusden 
en Herman Clevis. 
 
Het grote succes dat E.A.D. in dit seizoen mocht vieren was het kampioenschap van 
het eerste team in de landelijke tweede klasse. E.A.D. startte in de competitie als toren 
hoge favoriet. De druk lag daardoor ook bij E.A.D. en zou men hier tegen opgewassen 
zijn. E.A.D. begon sterk met een overwinning op het Limburgse Eureka. Maar de eerste 
tegenvaller kreeg E.A.D. al in de tweede ronde te verwerken. In en tegen Lent 2 ging 
men kopje onder. Het herstel volgde snel. D.C. Roermond werd met lege handen naar 
huis gestuurd en tegen W.S.D.V 3 uit Wageningen had E.A.D. weinig problemen. In de 
vijfde ronde speelde E.A.D. teleurstellend 10-10 tegen het derde team van V.B.I. 
Huissen. Door de drie verliespunten van E.A.D. en het sterke optreden van de andere 
opponenten was de competitie ongemeen spannend geworden. B.D.V. Bennekom was 
de koploper met twee punten voorsprong op een achtereenvolgend trio, V.B.I. 3, E.A.D. 
en Eureka. E.A.D. mocht geen punten meer verspelen.  En dat zou ook niet gebeuren. 
In de uitwedstrijd tegen Reas D.C. Maastricht 2 werd met maar liefst 3-17 gewonnen. In 
de zevende ronde boekte E.A.D. een moeizame overwinning op Heijmans Excelsior 2 
terwijl de koploper B.D.V. haar eerste nederlaag incasseerde tegen D.C. Roermond. En 
ook de andere teams hadden inmiddels teveel punten verloren. Hierdoor was E.A.D. op 
de ranglijst naast de koploper gekomen en dat met de onderlinge confrontatie voor de 
deur. Het zo sterk mogelijke team werd door de Astenaren opgetrommeld. B.D.V. 
Bennekom kwam al een beetje trillend naar Asten. En niet geheel onterecht, want 
E.A.D. raasde als een wervelwind over de borden en stuurde de concurrent met een 13-
7 nederlaag huiswaarts. De laatste wedstrijd tegen T.D.V. 3 maakte E.A.D. geen fouten. 
Het kampioenschap en de promotie, terug naar de landelijke eerste klasse waren een 
feit. E.A.D. had 15 punten uit 9 wedstrijden behaald met een bordsaldo van 108-72. 
Adrie van Outheusden werd topscorer met 16 punten uit 9 partijen, 7 keer winst en 2 
keer remise. Hij werd hiermee ook gedeelde topscorer van de landelijke tweede klasse 
E. De tegenstanderrating van Adrie van Outheusden lag in deze competitie lager dan 
die van Theo Schippers (Eureka), waardoor hij zijn oud clubgenoot (destijds Davo uit 
Tilburg) voor moest laten gaan op de ranglijst. 
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    Het kampioensteam 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achterste rij v.l.n.r. Adrie van Outheusden, Peter Arts en Bert Berkers.  
Middelste rij v.l.n.r. Herman Clevis, Ruud Arts, Lei Janssen, Jules Martens en Ad Boot.  
Zittend v.l.n.r. Hans Berkers, Patrick Adriaans en Jan van de Mortel. 
   
Het tweede team van E.A.D. speelde in de provinciale klasse een prima seizoen, met 
een derde plaats als beloning. Terwijl de eerste wedstrijd tegen B.D.O. 1 in een 4-4 
gelijk spel eindigde, wisten de Astenaren de derby tegen H.S.D.V. met 3-5 te winnen. 
Ook de reservers van Rompa Leder / Dam en het derde provinciale team van T.D.V. 
(zesde team van T.D.V. in alle klassen) werden verslagen, waadoor E.A.D. 2 de 
koppositie had ingenomen en even titelaspiraties mocht koesteren. Echter was dat net 
iets te hoog gegrepen. In de volgende thuiswedstrijd tegen R.D.S. 2 uit Sint Oedenrode 
kwam men niet verder dan 4-4 en verloor E.A.D. een belangrijk punt. De spanning in de 
provinciale competitie was te snijden. Met nog een speelronde voor de boeg werd de 
koppositie gedeeld door T.D.V., D.O.G. Uden 2 en E.A.D. 2, allen met acht punten. 
E.A.D. had echter vier bordpunten minder dan de medekoplopers. De laatste 
speelronde vond traditioneelgetrouw plaats in Sint Michielsgestel. E.A.D. 2 ging in de 
strijd om de titel een directe confrontatie aan met D.O.G. Uden 2 en T.D.V. moest het 
opnemen tegen B.D.O. uit Oss. De wedstrijd liep voor E.A.D. 2 niet naar wens en de 
strijd ging nipt verloren met 3-5. Omdat T.D.V. met 7-1 korte metten maakte met B.D.O 
ging de titel naar de Tilburgers die op bordpunten D.O.G. Uden 2 voor bleven. E.A.D. 2 
eindigde op een verdiende derde plaats en was het enige team dat van de kampioen 
had gewonnen.  Op de vierde plaats eindigde R.D.S. Sint Oedenrode 2 voor H.S.D.V., 
B.D.O. Oss, en Rompa Leder – Dam 2. Een persoonlijk success was er voor Herman 
Clevis. Hij werd niet alleen topscorer van E.A.D., maar ook topscorer van de provinciale 
klasse. Met een score van 11 punten uit 6 partijen bleef hij Martijn Kool (T.D.V.) een 
punt voor. 
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In het vorig seizoen 2011-2012 was E.A.D. niet van de partij in de Brabant cup en was 
het toernooi op sterven na dood. Door de lage deelname was men genoodzaakt om 
direct een finalepoule van vier teams te vormen.   
In het seizoen 2012-2013 werd de interesse voor de Brabant cup door Arno Bloks, de 
wedstrijdleider van de P.N.D.B. weer aangewakkerd. De teams hadden zich dat jaar 
weer massaal ingeschreven. De Brabant cup had opnieuw een metamofose ondergaan. 
Alle teams speelden op dezelfde avond centraal in Noord-Brabant in poules van vier 
teams drie partijen met een versneld speeltempo, ook wel Rapid tempo genoemd. De 
nummers een en twee plaatsten zich daarna voor de volgende poulfase. Het bleek een 
gouden zet van de wedstrijdleider die daarmee de Brabant cup ook in de lijn bracht van 
de K.N.D.B. beker. Helaas moest E.A.D. op het laatste moment de deelname 
annuleren.  
 
Op de clubavond van vrijdag 26 april 2013 vierde E.A.D. het glansrijke kampioenschap 
van het eerste team in de nationale tweede klasse en werden er maar liefst zeven leden 
gehuldigd. Samen waren zij goed voor 302 E.A.D.-jaren. Met Hans Berkers als nestor 
en zijn zoon Bert Berkers als Benjamin onder de jubilarissen. De avond begon met 
koffie en een heerlijk stukje vlaai, waarna 
het woord was aan Bert Berkers en 
Herman Clevis, die samen de grote E.A.D.-
quiz verzorgden. Damtechnische vragen, 
vragen over E.A.D. of over de jubilarissen 
werden op de zaal afgevuurd. Ad Boot 
werd de winnaar van deze quiz met Hans 
Berkers als goede tweede. Op de foto 
luisteren v.l.n.r. Ruud Arts, Paul van den 
Bercken, Martien Madou en Rini van 
Oosterwijk naar de vragen die gesteld 
werden door Quiz-masters Bert Berkers en 
Herman Clevis.     
Twee van de vragen uit de quiz. 
 

In 1974 vond een unieke ontmoeting plaats. Toen speelde EAD 1 namelijk tegen      
EAD 2. EAD 1 won deze wedstrijd ruimschoots, maar één speler van EAD 2 wist de 
volle winst te pakken. Het slachtoffer was Harrie van de Boomen. Wie was de speler uit 
het 2e team ? Henk Meeuwis, Antoon Sukkel of Herman Clevis. 
Het antwoord is Herman Clevis. 
 
Ook het dammen kwam in de quiz aan bod. 
 

Jules Martens staat bekend als een combinatiespeler. In 1982 verraste hij Antoon van 
de Moosdijk met een daverende slagzet na 44-40 ??. 
Hoeveel schijven verdwenen er van het bord, a.21, b.23 
of c.25 ? 
 

Het antwoord is 23 schijven en dat verliep als volgt: 
01.44-40 ?? (25x34)  
02.39*30 (dubbel slaan geeft schijf winst) 
02 ……   (23-29) 03.33x24 (19-23) 04.28*19 (15-20) 
05.24x15 (13x44) 06.43-39 (44x33) 07.38x29 (04-10) 
08.15x04 (08-12) 09.04x22 (17x28) 10.32x23 (21x32) 
11.37x28 (26x37) 12.41x32 (12-18) 13.23x12 (11-17) 
14.12x21 (16x47) 
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Na de quiz nam voorzitter Piet van Rens 
het woord en zette de zeven jubilarissen in 
het zonnetje.  
 
Zittend van links naar rechts: 
 

Hans Berkers   53 jaar lid  
Bert Berkers    25 jaar lid  
Jan van de Mortel   52 jaar lid. 
 
Staand van links naar rechts: 
 

Jules Martens   42 jaar lid  
Ad Boot    45 jaar lid  
Martien Madou   41 jaar lid 
Paul van den Bercken  44 jaar lid. 
 
 
Aan de twee vijftigers werd een oorkonde uitgereikt. De veertigers ontvingen een speld 
van de K.N.D.B. en de zilveren jubilaris mocht een bloemetje in ontvangst nemen. 
Daarnaast ontvingen de jubilarissen een boek van archivarus Herman Clevis met daarin 
een overzicht van alle voor de bond gespeelde wedstrijden en van de gespeelde 
onderlinge competities.  

              
          Piet van Rens 
              feliciteert  
    Paul van den Bercken 
 
 
 
 
 
 
 

     Martien Madou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Piet van Rens(rechts)  
             feliciteert  
         Jules Martens 

           Ad Boot 
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Het kon natuurlijk niet uitblijven dat de houtjes tevoorschijn werden gehaald om twee 
korte wedstrijden te spelen. De eerste wedstrijd ging tussen de jonge en de oude 
generatie. Deze strijd werd nipt met 9-7 gewonnen door de jonkies. De tweede wedstrijd 
vond plaats tussen de Astenaren en de niet Astenaren, die middels een 12-4 zege 
lieten blijken in Asten nog niet gemist te kunnen worden. 
 
De avond werd afgesloten met het culinaire woord aan Guido en diens vrouw Diny 
Donkers die voor een voortreffelijk buffet hadden gezorgd, waaraan een ieder zich 
tegoed deed. Onder het genot van een drankje werd er nog nagekeuveld. Het was nog 
lang onrustig in de straten van Asten !!  

     Jan van de Mortel en Piet van Rens                   Walther Boot en Martien Madou 
 
 
 
 
Het seizoen voorafgaande aan het jubileumjaar was aangebroken. Het was een relatief 
rustig jaar en de eerste voorbereidingen voor het 75 jarig bestaan van E.A.D. werden al 
getroffen. In juni 2013 telde E.A.D. 22 senioren leden. E.A.D. had enkele jaren geen 
jeugdlid meer gehad, maar daar kwam weer verandering in. Kim Crooijmans  kwam een 
kijkje nemen en werd vervolgens een trouw lid dat elke vrijdag van  7 tot 8 uur op de 
jeugdtraining in de Klepel te vinden is. Trainer Piet van Rens en zetjeskoning Lei 
Janssen leerden Kim al enkele leuke kneepjes en Kim heeft plezier en dat is waarom 
het gaat. 
 
E.A.D. 1 was gepromoveerd naar de landelijke eerste klasse en begon goed. In 
Maastricht werd er met 9-11 nipt gewonnen van Reas D.C. en vervolgens werd Micone 
2 op 10-10 gehouden. E.A.D. was trots op de eerste drie punten, maar eerste gewin is 
kattengespin. In de resterende wedstrijden werd er geen enkel punt meer behaald. Vijf 
wedstrijden gingen enigszins kansloos verloren. In vier wedstrijden viel het dubbeltje net 
naar de andere kant waardoor deze met 11-9 verloren gingen. Zo ook op 11 januari 
2014 tegen Denk en zet Hardinxveld-Giessendam. De dag begon feestelijk met koffie 
en gebak, maar helaas stond E.A.D. aan het einde van de dag, waarop het 74 jaar 
bestond met lege handen.   E.A.D. eindigde stijf onderaan op de ranglijst en dat 
resulteerde in degradatie. Gezegd moet worden dat de tegenstanders gewoon net iets 
beter waren en E.A.D. een treetje lager beter op zijn plaats was. Hans Berkers had zich 
sterk gemanifesteerd en werd met 16 punten uit 11 partijen topscorer van E.A.D. 
Bovendien eindigde Hans Berkers achter Wim Kalis (Denk en zet Hardinxveld) op de 
tweede plaats in de topscorerslijst van de landelijke eerste klasse C.  
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E.A.D. 2 speelde in de provinciale eerste klasse, waarin het achtste werd in een 
competitie van twaalf teams. Ook hier verliep niet iedere wedstrijd naar wens en werden 
enkele puntjes onnodig verspeeld. En ook hier verloor E.A.D. 2 vier keer met het  kleinst 
mogelijke verschil van 5-3. Zou het geluk dan bewaard blijven voor het jubileumjaar ? 
E.A.D. 2 behaalde 9 punten uit 11 wedstrijden en het bordsaldo ging iets de negatieve 
kant in: 41-47. Herman Clevis werd weer de topscorer van E.A.D. 2 met 12 punten uit 
10 partijen, voor Martien Madou en Rini van Oosterwijk. 
 
E.A.D. was na twee jaar afwezigheid weer van de partij in de Brabant-cup. Twaalf 
verenigingen begonnen aan de kwartfinale verdeeld over drie groepen van vier. De 
nummers 1 en 2 plaatsten zich voor de halve finale aangevuld met de twee beste 
nummers drie. Tot die laatste categorie behoorde E.A.D., dat tegen R.D.S. 1 en 
D’Amateurs 1 gelijk speelde en van D.O.G. 1 verloor. 
In de halve finale speelde E.A.D. knap gelijk tegen het sterke Micone dat in de finale de 
Brabant cup won, verloor van T.D.V.  en speelde gelijk tegen finalist R.D.S. 1, waardoor 
EAD met 2 punten uit 3 wedstrijden net tekort kwam om zich bij de laatste vier te 
voegen. Er had meer ingezeten voor E.A.D. Toch kon E.A.D. met trots terugkijken op 
het toernooi dat E.A.D. in het jubileum jaar naar Asten wist te halen. 
 
Naast de vele teamwedstrijden van E.A.D. werd er ook volop gestreden om de 
individuele kampioenschappen.  
 
De eerste titel waarvoor gestreden werd was het sneldamkampioenschap van De Peel 
2013. 17 deelnemers bestaande uit 6 hoofdklassers en 11 eersteklassers meldden zich 
en er werden zeven ronden volgens het Zwitserse systeem gespeeld. Paul Peters eiste 
met 12 punten uit 7 partijen de titel op. Net als Paul Peters verloor Adrie van 
Outheusden ook geen enkele partij, maar met één remise meer dan Paul Peters bleef 
hij op 1 punt op de 2e plaats steken. Daar weer één punt achter eindigde met 10 punten 
Hans Berkers op plaats 3. Herman Clevis pakte de titel in de eerste klasse met 2 
punten voorsprong op een 6-tal achtervolgers. Weerstandspunten werden bepalend 
voor de ere-plaatsen. Lei Janssen eindigde als tweede (58 WP) voor Rini van 
Oosterwijk (53 WP) die brons pakte. Net buiten het podium maar zoals gezegd met 
evenveel punten eindigden Martien Madou (52 WP), Piet van Rens (49 WP), Walther 
Boot 42 (WP) en Paul van den Bercken (39 WP). 
 
 

Peter Arts - Jules Martens, 30-08-2013 
Sneldamkampioenschap van de Peel  
(10 minuten per speler) 
 
Zwart maakte weer eens gebruik van zijn geliefde Korte 
vleugel opsluiting en combineerde naar winst; (17-22) !! 
 
A: Partij 26x17 (22x31) 37x26 (11x22) 28x17  
    (24-30) 25x34 (23-29) 34x12 (13-18) 12x23  
    (19x46) en wit gaf op. 
B: 26x17 (22x31) 36x27 (11x31) 37x26 (18-22) 
    28x17 (24-30) 25x34 (23-29) 33x24 (19x46) !! 

C: 28x17 (11x31) 36x27 (23-29) 26x17 (29x36) w+2! 
D: 28x17 (11x31) 26x17 (23-29) 37x26 (29x49) w+2! 
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Aan de onderlinge clubcompetitie deden 20 spelers mee. Adrie van Outheusden werd 
met groot machtsvertoon kampioen. In de eerste ronde pakte hij de koppossitie en gaf 
die niet meer af. Ad Boot werd tweede voor Jules Martens die als derde eindigde. Lei 
Janssen pakte de titel in de eerste klasse. In de strijd om het dameskampioenschap 
wist Mieke Jansen Jessie Klerx voor te blijven. De grootste stijger werd Ruud Arts en 
zijn naam kon bijgeschreven worden op de grote “Harry Knaapen trofee”. 
 
In de jaarlijkse simultaanwedstrijd behaalde Adrie van Outheusden een benauwde 
overwinning. Tegen 12 tegenstanders behaalde hij 13 punten, 54% score, daar waar hij 
vorig seizoen nog een score behaalde van 73%. 
 
In het kampioenschap van Noord-Brabant wist Lei Janssen zijn titel in de tweede klasse 
opnieuw te prolongeren. In een deelnemersveld, waar alle klassen gezamenlijk in een 
competitie streden, behaalde Lei Janssen 9 punten uit 8 partijen, wat dus genoeg was 
om weer een Brabantse titel op zijn C.V. bij te schrijven. Ook Jo Peeters speelde mee. 
Hij behaalde 6 punten uit 8 partijen. 
 
De tweede sneldamdriedaagse van E.A.D. die voorlopig om de twee jaar plaatsvindt 
kende ook weer een mooie en sportieve strijd. De avondwinnaars waren Ad Boot, Ruud 
Arts en Bert Berkers. In het algemeen klassement eindigde Ad Boot bovenaan voor 
Jules Martens en Peter Arts.  
 
Het seizoen werd traditioneel afgesloten met het sneldamkampioenschap van E.A.D. 
De opkomst was met 16 deelnemers prima . De kanonnen werden in stelling gebracht, 
wat een vurig avondje beloofde. De eerste vier spelers gaven elkaar de hele avond niet 
veel toe en een puntje verlies tegen een van de “mindere” goden zou wel eens fataal 
kunnen zijn. Iedereen speelde 15 partijen en het werd dan ook middennacht  voordat de 
kampioen bekend was. Ruud Arts had een minimale voorsprong opgebouwd en gaf 
deze vervolgens ook niet meer af. Hij prolongeerde hiermee zijn titel. Tweede eindigde 
Bert Berkers en derde Adrie van Outheusden die op SB punten Paul Peters van het 
podium hield. In de eerste klasse eindigden drie spelers met 15 punten gelijk. SB 
punten bepaalde dat Herman Clevis het goud won, zilver was er voor Martien Madou 
terwijl de bronzen plak naar Lei Janssen ging.  
 
En zo werd er veel gestreden om de diverse kampioenschappen. De zomer was 
aangebroken en men kon zich klaar gaan maken voor de vakantie. Maar de zomer kon 
niet snel genoeg gaan, want E.A.D. wilde zich opmaken voor het jubileumjaar. En 
E.A.D. dat gedegradeerd was naar de landelijke tweede klasse, wilde ook weer zo snel 
mogelijk terugkeren naar de hoogste klasse waar E.A.D. ooit in heeft mogen spelen. 
 
Lei Janssen en Jules Martens waren de afgelopen jaren actief in het internationale open 
kampioenschap van Nijmegen. Beide spelers maakten ook in de vakantieperiode van 
2014 weer deel uit van het 114 spelers tellende deelnemersveld. Jules Martens 
eindigde op de 68e plaats met een score van 10 punten uit 10 partijen. In de laatste 
partij liet Jules Martens de winst aan zijn neus voorbij gaan wat hem zo’n 18 plaatsen 
op de ranglijst kostte. Lei Janssen eindigde op de 91e plaats met een score van 8 
punten uit 10 partijen.  
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Lei Janssen        Jules Martens 
 
 
Dat beide spelers garant staan voor leuke slagzetjes moge geen verrassing meer zijn. 
Lei Janssen zag zijn slagzet bekroond worden met een tweede plaats in het klassement 
van de mooist uitgevoerde slagzetten. 
 

Lei Janssen (linker foto) - Ton Holla uit Nijmegen  
6e ronde, 23-07-2014. 
 
Lei Janssen had in de diagramstand als laatste zet 39-33 
gespeeld en de tegenstander dacht wat schijven op te 
ruimen. Even later konden de schijven allemaal in het 
doosje opgeruimd worden en kon Lei Janssen flierefluitend 
door de speelzaal rondlopen. Er volgde: (24-29) 33x24 
(23-28) 32x23 (18x20) 30-24! (20x29) 27-22 (17x28) 25-20 
(14x25) 37-31 (26x37) 41x05.     
 

 
 
 
 

Arno Bloks (D.O.G. Uden) – Jules Martens (rechter foto) 
10e ronde, 26-07-2014. 
Een openingszetje dat Jules al meerdere malen had 
uitgevoerd, leverde ook in Nijmegen een schijfwinst op.  
 
34-29 (17-21) 40-34 (21-26) 45-40 (19-24) 50-45 (14-19) 
34-30 (18-22) 30-25 zie de diagramstand  
 (24-30) 25x23 (30-34) 39x30 (22-27) 31x22 (13-18) 22x13 
(08x50) 32-27 (50-22) 27x18 (12x25)  en zwart heeft een 
schijfwinst. 
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Aan het begin van het jubileumseizoen 2014-2015 telde E.A.D. 23 leden, waarvan Kim 
Crooijman het enige, maar zeer enthousiaste jeugdlid was. In de loop van het seizoen 
werd ook Maud Rademaker jeugdlid van E.A.D. Het seizoen werd geopend met het 
sneldamkampioenschap van de Peel. In een mager bezet toernooi van 10 deelnemers 
was Paul Peters de sterkste. Hij prolongeerde daarmee zijn titel. Tweede werd Jules 
Martens voor Lei Janssen, Hans Berkers en Martien Madou. 
 
E.A.D. begon in de nationale tweede klasse met een moeizame maar verdiende 
overwinning op D.C. Maastricht en een verwachte overwinning op V.B.I. Huissen 3. In 
de uitwedstrijd tegen een van de concurrenten, De Kroonschijf kwam E.A.D. op een 2-8 
voorsprong, maar ging men uiteindelijk toch maar met 1 punt naar huis. Ook tegen D.C. 
Lent kwamen de Astenaren niet verder dan  een gelijkspel. De gasten uit Lent hadden 
het betere van het spel. Toch kreeg E.A.D. in de slotfase een kans op de overwinning, 
maar benutte deze niet. Evenals in de wedstrijd tegen De Kroonschijf kwam E.A.D. in 
de vijfde wedstrijd tegen D’Amateurs ook al vroeg op  voorsprong door overwinningen 
van Hans Berkers en Jan van de Mortel. Beiden maakten gebruik van de vrije tijd en 
gingen biljarten. Eenmaal terug in de speelzaal moeten ze gedacht hebben: Ge kunt ze 
toch ook niet alleen laten. Eindstand 11-9 voor D’Amateurs. De titelaspiratie kon E.A.D. 
inmiddels van de koelkast naar de diepvries verplaatsen. Zelfs het behalen van de 
tweede plaats, die recht gaf op een promotiewedstrijd leek gezien het gunstige 
programma van de concurrenten ver weg.  Maar van opgeven wilde E.A.D. nog niets 
weten. Lei Janssen was halverwege de competitie verrassend de topscorer van E.A.D. 
met 3 overwinningen en 2 remises. Alles zou uit de kast gehaald worden om toch de 
begeerde promotiewedstrijd af te dwingen. Op 10 januari 2015, een dag voor het 
jubileumfeest van E.A.D. kwam de koploper D.C. Roermond op bezoek. Zij hadden tot 
nu toe alle wedstrijden gewonnen. E.A.D. speelde goed en won de wedstrijd met ruime 
cijfers 13-7. Ook de laatste drie wedstrijden werden gewonnen en dat terwijl de 
concurrentie verrassend punten verspeelde. Met name D.C. Roermond raakte na de 
nederlaag tegen E.A.D. behoorlijk van slag. Bij het ingaan van de laatste speelronde 
stonden D.C. Roermond, D’Amateurs en E.A.D. allen met 12 punten op de tweede 
plaats achter koploper en uiteindelijke kampioen De Kroonschijf. De beslissing zou naar 
verwachting op bordsaldo bepaald worden. E.A.D. deed wat het moest doen tegen de 
hekkensluiter en won met maar liefst 4-16, terwijl de concurrenten bezweken onder de 
druk. D´Amateurs speelde gelijk in een Brabantse derby en D.C. Roermond delfde het 
onderspit in de Limburgse derby. E.A.D. eindigde alsnog op miraculeuze wijze op de 2e 
plaats en kon zich klaar maken voor een promotiewedstrijd. Hans Berkers werd de 
topscorer van E.A.D. en daar bleef het niet bij. Hij werd ook de topscorer van de 
nationale tweede klasse E. In de promotiewedstrijd moest een gehavend E.A.D. echter 
zijn meerdere erkennen. De promotie-degradatiewedstrijd tegen Dammers uit Oost 2 
ging met 12-8 verloren, waardoor E.A.D. volgend seizoen weer de strijd mag aan gaan 
om het kampioenschap in de nationale tweede klasse.  
 
Het tweede team van E.A.D. kwam uit in de tweede klasse van de provinciale 
competitie. E.A.D. 2 begon slecht. Tegen De Schijf werden er nogal wat fouten gemaakt 
wat resulteerde in een 2-6 nederlaag. Het herstel volgde wel snel. In Dongen wist men 
te winnen van de reserves van Rompa Leder, al maakten de Astenaren het zichzelf 
onnodig moeilijk: 3-5. Vervolgens werd Heijmans Excelsior 5 resoluut met 7-1 
huiswaarts gestuurd, Uitgerekend Ties Slagter (H.E.D.) redde de eer voor de 
Bosschenaren. Na vier speelronden, E.A.D. had inmiddels ruimschoots verloren tegen 
de koploper R.D.S. 2, stond E.A.D. 2 op een vierde plaats. De eerstvolgende wedstrijd 
vond plaats in het jubileumjaar van E.A.D. De reserves van E.A.D. konden de 



285 
 

feestvreugde voort zetten. R.D.S. 3 werd met 7-1 verslagen en E.A.D. klom naar de 
derde plaats. In de voorlaatste ronde moest E.A.D. deze plaats afstaan aan H.S.D.V. 
om dat E.A.D. in Helden-Panningen een flinke nederlaag opliep: 6-2. In de laatste 
speelronde, die met alle teams gelijktijdig gespeeld werd in Sint Michielsgestel wist 
E.A.D. de bondscompetitie winnend af te sluiten.  D.O.G. Uden werd met 5-3 verslagen 
en omdat H.S.D.V. verloor tegen de nummer twee De Schijf, klom E.A.D. 2 weer naar 
de derde plaats. Een prima prestatie van E.A.D. 2. Daarbij was opmerkelijk dat het 
tweede team alle wedstrijden compleet kon aantreden, wat ook een pluim verdiend. 
R.D.S. 2 Sint Oedenrode werd op bordsaldo kampioen voor De Schijf uit Roosendaal. 
Herman Clevis werd voor de vijfde opeenvolgende keer topscorer van E.A.D. 2. In de 
Noord-Brabantse topscorerslijst moest Herman Clevis slechts twee spelers op 
tegenstandersrating voor laten gaan. 
 
Topscorerslijst provinciale tweede klasse 

 Naam Team W Pnt Rating Trating Bord 

1   Nico Grubben    H.S.D.V.    7    11    990    883.2    2.00   

2   Martien van Erp    R.D.S. 2    7    11    924    844.5    2.29   

3   Herman Clevis    E.A.D. 2  7    11    1040    841.7    1.00   

4   Mies van Berlo    R.D.S. 2    7    11    833    678.9    3.43   

5   Walter Beekmans    R.D.S. 2    7    10    926    907.1    1.29   

6   Rini van Oosterwijk    E.A.D. 2  7    10    742    808.7    3.00   

7   Piet van Erp    R.D.S. 2    7    10    873    773.0    3.00   

        

24   Paul van den Bercken    E.A.D. 2  7    5    737    600.6    4.00   

28   Martien Madou    E.A.D. 2   7    4    879    822.7    2.00   

 
 
In het eerste half jaar van de onderlinge competitie speelde Jules Martens meesterlijk. 
Zo won hij o.a. van titelverdediger Adrie van Outheusden en Hans Berkers en en dwong 
daarmee de koppositie af. Kort achter Jules Martens volgde enigszins verrassend 
Herman Clevis, die eveneens een sterke periode kende. Het tweetal had toch al een 
groot gat geslagen met de achtervolgers. Maar de weg was nog lang. Maar ook in het 
tweede deel van de competitie bleef Jules Martens de punten pakken en liet er dan ook 
geen twijfel over bestaan wie in het jubileumjaar kampioen van E.A.D. zou worden. Ook 
Herman Clevis bleef maar scoren en gaf zijn tweede plaats ook niet meer uit handen. 
Hiermee werd Herman Clevis ook de clubkampioen in de eerste klasse. Derde eindigde 
Adrie van Outheusden die op de slotdag van de onderlinge competitie Ad Boot nog net 
wist te passeren.  
  
Het clubkampioenschap sneldammen werd gewonnen door Adrie van Outheusden. Hij 
wist een slagzetje uit te voeren in de beslissingswedstrijd tegen Paul Peters.  
 
Men kon zich vervolgens gaan opmaken voor het interne jubileumtoernooi van E.A.D. 
dat in de maand Juni gespeeld zou worden.  
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            Programma feestjaar 2015 
 
 

  11 januari 2015 Feestmiddag in Klok en Peel museum te Asten 
 

  27 februari 2015   1e ronde Brabant cup voor 4-tallen 
  27 maart 2015   Halve finale Brabant cup voor 4-tallen 
  24 april 2015   Finale Brabant cup voor 4-tallen en 

      Het jubileumtoernooi van E.A.D voor  
      4-tallen “Jan van de Mortel cup” 

  4 weken in juni   Intern jubileumtoernooi  
  03 juli 2015   Presentatie archief door Herman Clevis 
     Benoeming tot clubicoon, Herman Clevis   
         Huldiging kampioenen  

  Uitreiking jubileumboek  
  Afsluiting feestjaar  

     11 JANUARI 2015 

      E.A.D. 75 JAAR 
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     75 jaar E.A.D. 
 
Het jubileumfeest van 
E.A.D. werd gehouden op 
zondag 11 januari 2015 in 
het Klok en Peel museum 
van Asten. 
 
 
Onder het genot van een 
kopje koffie en een stukje 
vlaai heette de voorzitter 
van E.A.D., Piet van Rens 
iedereen van harte welkom 
bij de opening van het  
jubileumjaar. 
 
Een aantal leden kon helaas 
niet aanwezig zijn. Onder 
hen ook Jessie Klerx. Piet 
wist mede te delen dat het 
goed ging met Jessie en dat 
ze binnenkort ook weer kan 
komen dammen. 
 
Aangekondigd werd ook dat  
men kon kiezen uit twee 
rondleidingen door het Klok 
en Peel museum, namelijk 
de Klokken rondleiding of de  
Natuur rondleiding onder 
leiding van de vrijwillige 
gidsen Jan van de Mortel en               
Ad Hoefnagels. 
 
In het eerste uur kon er 
heerlijk gebabbeld worden 
en leuke verhalen deden de 
ronde.  
Diny Madou: “Martien heeft 
geen moeite met verliezen 
al probeert hij altijd te 
winnen. Maar op een avond 
kwam hij thuis. Ik vroeg 
hem: Heb je verloren? 
waarop Martien antwoordde; 
Ja van een vrouw. Dat was 
toch even slikken. 
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Klokken rondleiding  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          Links de gids Ad Hoefnagels 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Bert Berkers luidt de klok 
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             Natuur rondleiding 

          Jan van de Mortel vervult zijn  
          liefhebbende rol als gids en laat  
          iedereen aandachtig luisteren. 
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Huldigingen Ereleden 
 
In het diepste geheim werden de voorbereidingen getroffen om enkele leden te 
benoemen tot erelid van E.A.D. Dit vanwege hun lange lidmaatschap, maar vooral 
vanwege hun grote inzet voor de Astense Damclub. De oorkondes werden zelf gemaakt 
en de speech werd zelf geschreven. Op het jubileumfeest was het dan zover. Vier leden 
werden door de voorzitter Piet van Rens plotseling verrast met hun eretitel. 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan van de Mortel toont zijn oorkonde                    Links:    Voorzitter Piet van Rens 
                         Rechts: Herman Clevis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad Boot (links) krijgt uit handen  
van Piet van Rens zijn oorkonde 
 
      
                        v.l.n.r. de ereleden Jan van de Mortel, 
              Ad Boot, Hans Berkers en Herman Clevis 
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De dames van de ereleden werden ook 
in het bloemetje gezet ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Bettie Clevis                         Tiny Boot   
 
 
“De commissieleden zorgen goed voor zich zelf” vervolgde Piet van Rens  en richtte 
zich tot Adrie van Outheusden. Hij kreeg een bloemetje aangeboden voor de 
medeorganisatie van deze dag. 
 
 
 
 
Een van de vier  
uitgereikte oorkondes 
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Telefoongesprek met erelid Harry en Mary Knaapen 
 
 

Al enige tijd had men 
contact met Harry 
Knaapen.  
Via de post en via de 
telefoon en zelfs via de 
e-mail werd er 
gecommuniceerd door 
Harry Knaapen met Piet 
van Rens en Adrie van 
Outheusden. 
Harry heeft dan ook 
enkele leuke foto’s uit 
Canada gestuurd en 
ook zijn oorkonde tot 
eer, die hij ontvangen 
had in 1953 heeft hij 

opgestuurd. En zo heeft ook Harry vanuit Canada zijn bijdrage geleverd aan het 
komende jubileumboek. Harry en Mary Knaapen vonden het heel jammer dat ze niet bij 
het jubileumfeest aanwezig konden zijn. De leeftijd van Harry 95 jaar en Mary 92 jaar en 
de pacemaker maakten dit onmogelijk. Het idee kwam tot stand om Harry telefonisch te 
benaderen tijdens het jubileumfeest en zo kwam van het een het ander. Wel moesten 
Harry en Mary hiervoor de kerkdienst laten schieten, wat nooit voor kwam. Rond de klok 
van vier uur, (10:00 uur Canadese tijd) werd een telefonische verbinding gelegd met 
erelid Harry en Mary Knaapen. Mary nam de telefoon aan, maar al snel was ook Harry 
aangeschoven. Voorzitter Piet van Rens feliciteerde het Nederlands Canadees 
echtpaar met het 75 jaar bestaan van zijn door hem opgerichte club E.A.D. “Het is een 
lange tijd, niemand kan zich voorstellen hoe lang dat is, want niemand is zo lang lid als 
jij Harry”, sprak Piet van Rens. Vervolgens werd Harry aan het woord gelaten en hij was 
niet meer te stoppen. “Ik heb al twee uur lang gewacht op dit telefoontje.  Hier heb ik 
lang naar uitgekeken” zei Harry heel blij aan de telefoon. 
                             “Een hartelijke dag. Jammer dat wij er niet bij  
                             kunnen zijn” vervolgde Harry terwijl de emotie 
                             in zijn stem goed te horen was in de zaal van 
                             het Klok en Peelmuseum. 
 
 
                                                Saint Bruno de Montarville 
                  Canada  
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“Harry, Alles wat je nu zegt wordt door iedereen in de zaal gevolgd” zegt Piet van Rens, 
waarop Harry verbaasd en luid reageerde, “O” en ging vervolgens weer aan de klets. 
Harry vertelde over het bezoek dat Piet van Rens hem onlangs had gebracht. Harry wist 
zich Jo Peeters nog te herinneren. Herman Clevis kende hij ook wel. Bij het 50 jarig 
bestaan van E.A.D. hadden zij gezellig gekletst, wist Harry zich te herinneren. “Ik ben 
ondanks mijn leeftijd in goede gezondheid. Ligt er bij jullie ook sneeuw?” vraagt Harry, 
waarop hij het antwoord kreeg dat het in Asten 12 graden was. De stem van Mary 
overtrof elk geluid “Hier is het -20 graden” riep ze voluit. 
 
Hans Berkers vroeg of Harry wist waar E.A.D. in 1940 was begonnen. “Ceel Stevens en 
Gerrit Peters waren deurenmakers en kenden elkaar en zij wisten dat ik ook kon 
dammen. Er werden boeken gekocht met damproblemen en we begonnen bij cafe 
Eijsbouts met dammen”. Enthousiast  ging Harry verder. “Zal ik oe eens een leuk 
verhaal vertellen? Damclub Schijndel had met 16-4 gewonnen in Asten en in de tweede 
wedstrijd hadden wij bij elk bord al een roos neergelegd. Maar wij wonnen in Schijndel 
ook met 16-4 en ze waren daarom geen kampioen” sprak Harry met een luide en 
hartelijke lach. 
 
Hans Berkers vroeg ook hoe lang een dampartij duurde. “Z’n anderhalf uur” zei Harry 
waarop de dames in de zaal riepen “Ideaal”. Harry vertelde ook nog dat er niet met een 
klok gespeeld werd. Dat kwam pas later. 
 
Na ruim 20 minuten werd de vermoeidheid van Harry Knaapen hoorbaar. Het gesprek 
kwam tot zijn einde. Piet van Rens bedankte Harry en Mary voor het fijne 
telefoongesprek en onder luid applaus werden Harry en Mary bedankt. 
 
 
Aan alles komt een einde 
 
Helaas kwam aan het gezellige jubileumfeest ook een einde. E.A.D. en haar leden 
konden terug kijken op een mooie middag in het Klok en Peel museum van Asten. Dit 
betekent  nog niet het einde van het jubileumjaar, want dit is pas begonnen. E.A.D. 
heeft nog enkele activiteiten op het programma staan. Eind februari word de eerste 
ronde om de Brabant cup in het clublokaal van Asten gehouden. Tijdens de finale op 24 
april organiseert E.A.D. een jubileumtoernooi voor viertallen. Archivaris Herman Clevis 
zal het archief presenteren, terwijl Adrie van Outheusden nog bezig is met het schrijven 
van een jubileumboek. Genoeg om naar uit te kijken. 
 

E.A.D. mocht inmiddels ook al felicitaties ontvangen van 
andere verenigingen en of damvrienden. E.A.D. wil hen dan 
ook allen bedanken voor de mooie woorden. Een speciale 
dank gaat uit naar Jana Clevis, waarvan E.A.D. ook een 
mooie felicitatiekaart mocht ontvangen.  
Jana, bedankt !! 
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Omdat Jo Peeters verhinderd was op 
de feestmiddag van E.A.D. maakte 
voorzitter Piet van Rens op de 
eerstvolgende clubavond van de 
gelegenheid gebruik om Jo Peeters in 
het zonnetje te zetten. Behalve een 
bos bloemen werd Jo Peeters 
benoemd als lid van verdienste en 
ontving hij de bijbehorende oorkonde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noord-Brabant Cup 

De laatste jaren had E.A.D. nauwelijks deelgenomen 
aan de Brabant Cup. In 2009, 2010, 2012 en 2013 
was E.A.D. niet van de partij. In 2010 kende de 
Brabant Cup zijn dieptepunt. Ondanks dat E.A.D. hier 
wel van de partij was, waren er slechts drie andere 
deelnemende teams. Het moest echt anders met de 
Brabant Cup en dankzij wedstrijdleider Arno Bloks 
werd er nieuw leven in de Brabant Cup geblazen. In 
plaats van het Knock-Out systeem werd er 
overgegaan naar een groepensysteem, waarbij men 
zich kon plaatsten voor de volgende ronde. Ook werd 
de speeltijd aangepast zodat er op een avond drie 
partijen per team gespeeld werden. En dat had 
succes. Ook E.A.D. was in 2014 weer van de partij in 
het 20 teams tellende deelnemersveld. Helaas lieten 
de E.A.D.-ers een finaleplaats aan zich voorbij glippen. 
In het jubileumjaar van E.A.D. werd de Brabant Cup in 
Asten georganiseerd. De samenwerking van E.A.D. 
met de nieuwe wedstrijdleider van de P.N.D.B. Geert 
Hendricks verliep goed en op 27 februari 2015 kon de 
eerste ronde van de Brabant Cup in Asten plaats 
vinden.  
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Er werden vier poules gevormd waarvan de nummers 1 en 2 zich plaatsten voor de 
halve finale. Het eerste team van E.A.D. had een gunstige loting en ging dan ook als 
poulwinnaar naar de halve finale. E.A.D. 2 wist in de eerste ronde na een 4-0 
voorsprong 4-4 te spelen tegen favoriet Heijmans Excelsior 1. Maar mogelijk zat hier 
nog meer in. Helaas was dit goede resultaat niet voldoende voor een plaats bij de 
laatste acht. Het derde en vierde team speelden verdienstelijk maar kwamen eveneens 
tekort. 
 
De Astense teams bestonden uit de volgende spelers:  
(Namens H.S.D.V. namen Jo Peeters en Lei Janssen deel in een team van E.A.D.) 
 

E.A.D. 1:  Bert Berkers, Patrick Adriaans, Adrie van Outheusden en Jules Martens 
E.A.D. 2 Ruud Arts, Peter Arts, Ad Boot en Jan van de Mortel 
E.A.D. 3: Herman Clevis, Lei Janssen, Martien Madou en Rini van Oosterwijk 
E.A.D. 4: Paul van den Bercken, Jo Peeters, Walther Boot en Piet van Rens 
 
Eindstanden 
 

Groep A:  P.S.V. 1     Groep B: T.D.V. 1 
  Heijmans Excelsior 1    D’Amateurs 1 
            E.A.D. 2      P.S.V. 2 
  R.D.S. 3      D.O.G. 1 
 
Groep C: Micone 1    Groep D: E.A.D. 1 
  T.D.V. 2      R.D.S. 1 
  E.A.D. 3      Rompa Leder 1 
  R.D.S. 2      E.A.D. 4 
 
K. van Zon (Rompa Leder) - Bert Berkers (E.A.D. 1)   
 

De zet 43-38? is verhinderd wegens (24-29) en       (19-24), 
terwijl ook 27-22? verliest door (24-29) gevolgd door 
achterlopen met (12-18). Verplicht is daarom 28-22, waarna 
de partij bij goed spel in remise zal eindigen. De 
Dongennaar vervolgde echter met   34-29 en werd verrast 
met een combinatie (25x34) 29x16 (24-30) 35x24 (20x49) 
39x30 en zwart won. 
Na analese bleek ook dat zwart na 34-29 had kunnen 
kiezen voor de slag (23-34). Direct 28-23 komt neer op 
zelfmoord en na 27-21 (26x17) 28-22 (17x28) 32x14  
(20x09) 30x17 (11x22) 39x30 (25x34) blijft er een vijf om vijf 
stand op het bord die geen enkele hoop meer geeft voor wit. 
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In de halve finale van de Brabant cup was E.A.D. goed op dreef. Het succes werd in de 
eerste ronde door Jules Martens ingeleid door een openingsslagzetje. Meerdere 
tegenstanders van Jules zijn inmiddels bekend met deze combinatie en daar kon Tom 
Vissers van TDV aan toegevoegd worden.  
 

Partijopening 34-29 (17-21) 40-34 (21-26) 45-40 (19-24) 50-45 (14-19) 34-30 (18-22) 
30-25? (24-30) 25x23 (30-34) 39x30 (22-27) 31x22 (13-18) 22x13 (08x50) 32-27 (50-
22) 27x18 (12x25) en zwart heeft een schijfwinst.  
 

De E.A.D.-ers verloren geen enkele partij en werden zelfs verrassend poulewinnaar. 
Tegen titelverdediger Micone uit Tilburg werd zelfs gestunt. Adrie van Outheusden won 
in de opening een schijf en zette deze later om in  partijwinst. De topspelers van Micone 
werden door Bert Berkers en Paul Peters in bedwang gehouden. Jules Martens kwam 
in een lastig eindspel terecht maar wist uiteindelijk ook de remise veilig te stellen. 
 
Micone 1  - E.A.D. 1   3-5 
 

Patrick Botland - Adrie van Outheusden 0-2  (1) 
Toby Hage  - Bert Berkers  1-1  (2) 
Tim. Hendriksen - Jules Martens  1-1  (4) 
Ad de Hoon   - Paul Peters   1-1  (3) 

 
 
In de finale om de Brabant cup vocht E.A.D. 
voor wat het waard was. Tegen T.D.V. en 
P.S.V. Dammen had E.A.D. geen kans en 
beide wedstrijden gingen dan ook verloren. 
De eer werd gered tegen Micone. Kampioen 
werd P.S.V. Dammen terwijl T.D.V. op 
bordsaldo op de tweede plaats eindigde voor 
stadgenoot Micone. E.A.D. eindigde als 
vierde. 
 
Uitslagen E.A.D. 1 
 

E.A.D. - P.S.V. Dammen  3-5 
E.A.D. - Micone   4-4 
E.A.D. - T.D.V.   1-7     Patrick wint van Ad de Hoon (Micone) 
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In Memoriam   
 

Jan van de Mortel 
 

72 jaar 
 
Zondagavond bereikte ons het trieste nieuws van het plotseling overlijden van ons 
gewaardeerd lid en damvriend Jan van de Mortel. Nog geen dag daarvoor speelde hij in 
Doetinchem zijn laatste partij voor het eerste team van E.A.D. Tegen de qua rating 
sterkste speler van Dammers uit Oost 2 bereikte hij een degelijke remise.  
     

 
Jan werd lid van EAD in 1961 en was met 54 jaar het op een na langst lid van onze 
vereniging. Zijn vriend Hans was er een jaartje eerder bij. Jan was een trouw lid, want 
hij miste zelden een wedstrijd of het moest echt niet anders kunnen. Hij heeft dan ook 
van alle E.A.D.-ers de meeste wedstrijden op zijn naam staan: 564 partijen. 
 
De promotie-degradatie wedstrijd van E.A.D. tegen Dammers uit Oost 2 in Doetinchem 
was voor Jan van de Mortel zijn 500e partij in de bondscompetitie.  
Daarvan speelde hij er 449 in E.A.D. 1, 45  in E.A.D. 2 en 6 in E.A.D. 3. Van de 
resterende 64 partijen waren er 39 voor de Brabant-Cup in E.A.D. 1 en 25 in E.A.D. 2. 
Zijn laatste partijen voor de Brabant cup speelde Jan dit jaar nog, namelijk op 27 
februari 2015. In al deze wedstrijden behaalde Jan 581 punten. Jan van de Mortel heeft 
dan ook een respectabele staat van dienst. 
 
Drie keer werd Jan topscorer van EAD 1. Opmerkelijk was dat Jan in de onderlinge 
competitie geen enkele jaargang oversloeg. Zijn top bereikte Jan in de jaren 70 en 80 
toen hij 3 keer kampioen van de club werd. 
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Jan van de Mortel in de voor hem 
typische houding, peinzend achter het 
bord tegen W. Sanders. 
 
Wedstrijd: EAD - D.C. Roermond 
10-01-2015 
In al deze wedstrijden behaalde Jan 567 
punten, een score van 51%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Jan van de Mortel in actie tijdens de wedstrijd  
       Heijmans Excelsior 1 - E.A.D. 2 voor de Brabant-Cup.  

Tegenstander: J. Bergmans   27-02-2015 te Asten. 
 
Naast dammen was de natuur een passie van hem. Hij was natuurgids in het Klokken- 
en Peelmuseum in Asten. Onlangs vierden we in het museum ons 75-jarig jubileum en 
werden we door Jan rondgeleid. Deskundig en boeiend vertelde hij over wat er allemaal 
te zien was. 
 
Jan laat een gat achter in ons eerste team dat niet of nauwelijks op te vullen  is. Ook in 
onze harten. Goedlachs, bescheiden, maar met een duidelijke eigen mening. Op de 
achtergrond, nooit opdringerig. 
 
        Jan we zullen je heel erg missen. 
        We wensen Koos en de families 
        Van de Mortel en Berkers heel 
        veel sterkte bij het verwerken 
        van dit verlies. 
 
        Moge hij rusten in vrede ! 
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   Micone - E.A.D. (Brabant cup finale) 
 
 
                   Piet van Rens overhandigt   
  Herman rechts zittend met oorkonde           Jo Peeters de oorkonde 
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Jan van de Mortel Cup 
 
Naast de finale van de Brabant-Cup liep dit jaar tevens het 
jubileumtoernooi van EAD, waarin gestreden werd om de Jan 
van de Mortel Cup. Uit eerbetoon aan ons onlangs overleden 
erelid Jan van de Mortel hebben we besloten om het toernooi 
naar hem te vernoemen. De “Jan van de Mortel cup” werd met 
enig machtsvertoon gewonnen door Heijmans Excelsior. E.A.D. 
Asten nam deel met twee teams en eindigde op de plaatsen 2 en 
6. Er waren vier spelers die alle drie de partijen wisten te winnen, 
namelijk Ad Boot (E.A.D.), Ron Entken (Heijmans Excelsior), 
René van Oosterhout (Heijmans Excelsior), Gerard Welling (PSV 
Dammen). 
De beker werd geschonken door erelid en medeoprichter Harry 
Knaapen, die in 1953 emigreerde naar Canada. De inmiddels 95 
jarige Harry Knaapen is nog altijd betrokken bij zijn Astense 
clubliefde. 
 
 

Eind Team Punten 

 stand   totaal 

1 Heijmans Excelsior 22 

2 E.A.D. 1   17 

3 P.S.V Dammen  15 

4 R.D.S.   11 

5 D.O.G.   9 

6 E.A.D. 2   5 

7 H.D.S.V.   5 

 
 

Mieke Jansen E.A.D., enige vrouwelijke  Het winnende team van Heijmans  
deelneemster, kijkt toe bij Gerard Welling  Excelsior  met van links naar rechts 
van P.S.V Dammen .  Ron Entken, René van Oosterhout, Ties 

Slagter met de CUP en gastspeler Geert 
Hendricks (D.O.G. Uden). 
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75 jaar bestuur 
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Het bestuur van E.A.D. 1940 - 2015  
 
Na de oprichting in 1940 kwam er een bestuur tot stand om de nodige zaken in goede 
banen te leiden. Alhoewel het bestuur er nooit alleen voor heeft gestaan, de inbreng 
van de leden was ook groot, rustte er toch een verantwoordelijke functie op de 
schouders van de bestuursleden, ook al was dat vrijwillig. 
 
Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Frans Reintjes, secretaris Henk Eijsbouts en 
penningmeester Gerrit Peters. Dit bestuur bleef niet lang intact, want na enkele 
maanden legde Frans Reintjes het stokje er al bij neer. En ook zijn opvolger Jan 
Snoeren bekleedde de functie van voorzitter maar enkele maanden. Later zou het 
voorzitterschap een bijzondere functie binnen E.A.D. worden. Onduidelijk is wie de 
bestuursleden waren tijdens de oorlogsjaren. Wel bekend zijn de namen na de 
bevrijding van Asten. In 1945 was Gerrit Peters voorzitter, die later benoemd werd tot 
erevoorzitter. Wim Michiels was secretaris en Christ v.d. Zand was penningmeester. 
Wegens gezondheidsredenen moest Gerrit Peters zijn functie in 1948 neerleggen. 
Antoon Sukkel volgde de erevoorzitter op en dat bleef hij tot aan zijn plotselinge 
overlijden in 1991. Maar liefst 43 jaar was Antoon Sukkel het boegbeeld van E.A.D. 
Antoon Sukkel was een bijzondere voorzitter. Je riep wat je wilde en hij zorgde ervoor. 
Na het overlijden van Antoon Sukkel werd Ad Boot interim voorzitter. Op de 
jaarvergadering in juni 1991 werd Ad Boot vervolgens definitief gekozen als de opvolger 
van Antoon Sukkel. Ook Ad Boot bleef vele jaren het vertrouwde beeld van E.A.D. Na 
22,5 jaar voorzitterschap, met voorafgaande ook een jaar als bestuurslid, trad Ad Boot 
uit het bestuur en kon hij het iets rustiger aan gaan doen. Dat E.A.D. vanaf 1948 tot juni 
2013 slechts twee voorzitters gekend heeft mag heel bijzonder genoemd worden. Piet 
van Rens, de zittende voorzitter heeft nu de eer om het roemrijke tweetal te volgen en 
word daarbij ondersteund door secretaris Patrick Adriaans en penningmeester Ruud 
Arts. 
   
De meeste bestuursleden van E.A.D. zaten lang op hun post, waardoor de club zich 
goed heeft kunnen voortbewegen. Het volgende overzicht geeft een duidelijk beeld van 
de samenstelling van het bestuur door de jaren heen.  
 
Voorzitters 
 
…….   1940  Frans Reintjes   
1940 - 1941  Jan Snoeren      
1941 - 1945  Onbekend          
1945 - 1948  Gerrit Peters      
1948 - 1991  Antoon Sukkel (43 jaar) 
1991 - 2012  Ad Boot              (22,5 jaar) 
2012 - 2015  Piet van Rens     
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Hans Berkers heeft ook een uitzonderlijke tijd de verantwoordelijke taken van een 
bestuursfunctie vervuld. Hij was 21 jaar de secretaris van E.A.D.  
 
Secretarissen  
 
……. - 1940 Henk Eijsbouts 
1941 - 1945  Onbekend 
1945 - ……. Christ v.d. Zand  
……. - ……. Wim Michiels (?) 
……. - 1953 Harry Knaapen 
1953 - 1955 Casper Warnar 
1955 - 1964 Piet Bosch 
1964 - 1973 Hans Berkers 
1973 - 1974 Theo van Horssen 
1974 - 1986 Hans Berkers (21 jaar)  
1986 - 1992 Jules Martens 
1992 - 2006 Paul Peters   
2006 - 2013 Bert Berkers 
2012 - 2015  Patrick Adriaans 
 
 
Penningmeesters 
 
……. - 1940 Gerrit Peters 
1941 - 1945  Onbekend 
……. - ……. Christ v.d. Zand 
……. - 1948 Johan Thielen (?) 
1948 - 1964 Karel Verhaeg  
1964 - 1975 Jan van de Mortel  
1975 - 1992 Henk Meeuwis  
1992 - 2001 Piet van Rens 
2001 - 2006 Bert Berkers 
2006 - 2012 Adrie van Outheusden 
2012 - 2014 Bert Berkers 
2014 - 2015 Ruud Arts  
 
Het bestuur werd meerdere malen uitgebreid van drie naar vijf bestuursleden en weer 
teruggebracht tot drie bestuursleden. Na Antoon Sukkel heeft Herman Clevis  het langst 
een bestuursfunctie vervuld. Herman Clevis trad in 1974 tot het bestuur toen men  weer 
uitbreidde naar vijf bestuursleden. Deze functie heeft Herman Clevis maar liefst 34 jaar 
met veel plezier vervuld. Bij het aftreden van Herman Clevis in 2008 werd het bestuur 
ook weer teruggebracht naar drie bestuursleden. Herman Clevis bleef wel actief als 
archivaris, redacteur van het EAD-nieuws en als dammer. Een echte trouwe E.A.D.-er. 
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Oude stukken die bewaard zijn gebleven. 
 
 

Contributieboekje  
1963-1964  t/m 1970-1971 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
      Contributiekaart Jo Peeters 1978-1979 
 
                               

    

                                     Controleboekje contributies 1963-1964 
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Kasboek 1949 t/m 1964 
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Aastes verhaal 
 

van heure zegge 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe moet ‘t Aastes geschrèvve worre? Eigelek makt dè gin fluit uit. Want dialect is gin 
taal um te schreve, mer um te praote. Vur te schreve hebbe ze ‘t Nidderlans 
uitgevonne. ‘K wil naw zo gère efkes ‘n Aastes verhaal vertelle. Want anders kumt ‘t er 
noit mer af. Mer wèl in ‘t Nidderlans. 
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Dat Harry Knaapen, die in 1948 vanuit Neerkant op de fiets kwam dammen, zijn fiets 
voor het gemak maar voor bij café Eysbouts tegen de muur had gezet en kostte hem 
dus een bon, want dat mocht blijkbaar niet! Harry diende een schadeclaim in bij de club, 
en op de vergadering werd tot het volgende besloten: E.A.D. betaalde Fl. 1.50, Harry 
zelf Fl. 1.25, een anonieme gulle gever Fl. 1.00 en Johan Thielen Fl. 1.25, want die had 
die fiets even geleend !! 
 
Ergens in de jaren zestig speelde Hans Berkers tegen Nico Geven voor de onderlinge 
competitie. Toen Hans op een gegeven moment een zet deed, zei Nico: “Nou heb ik je 
te pakken!”. Hij gaf met zijn vinger aan, welke zetten hij ging spelen om een combinatie 
uit te voeren. Het eindigde met een rondslag.  Hans zag toen wat Nico bedoelde, maar 
maakte dezelfde denkfout. Overtuigd dat Hans verloren was, gaf hij op. Toen daarna de 
slag werd uitgevoerd, bleek hij niet te kloppen. Nico stelde voor de partij op remise te 
houden, maar Hans vond: opgegeven is opgegeven. 
 
Harry Knaapen was in juli 1979 in Nederland en zocht het clublokaal op. Maar er was 
niemand anders dan de kastelein die hij niet kende. Harry is toen weer weggegaan. 
 
Jo Peeters behaalde in het persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant van 1961 
voor senioren een fraaie tweede plaats achter kampioen Jo Hobbelen. In de voorlaatste 
ronde liet Jo Peeters het kampioenschap schieten. Hij speelde tegen Jo Hobbelen, won 
een schijf, maar verloor toch nog de partij. Bij winst zou Jo Peeters op SB de nieuwe 
kampioen van Noord-Brabant geweest zijn. Nadien nam Jo nog verscheidene malen 
deel aan de finale, maar moest voortaan met bescheiden klasseringen genoegen 
nemen. 
 
Martien Madou als simultaalspeler. 
Na op de SOOS in Heusden al enkele keren tegen thuisdammers geoefend te hebben, 
nam Martien het op maandag 3 december 1979 voor het eerst op tegen een tiental 
spelers die al wat meer kaas van het dammen gegeten hadden. Hij was te gast bij 
damclub Helden en bracht het er met een score van 80% erg goed van af. Twee maal 
moest hij de vlag strijken, maar acht maal won hij, o.a. van De Hartigh en Jansen nog 
wel bekend uit het kampioenschap van de Peel. 
 
Ergens in de jaren tachtig krijgt een toevallige klant van Jos in de gaten dat er achter de 
schuifdeuren ook nog iets te doen is en gaat een een kijkje nemen. Als hij de in diep 
gepeins verzonken dammers ziet merkt hij op: “Wat is het hier stil”. “Ja, ja” zegt onze 
voorzitter Antoon Sukkel, “en nou zijn ze er nog niet eens allemaal.” 
 
De derde Anker denksport nacht in Venlo werd in 1990 gewonnen door Paul Peters met 
een score van 43 punten uit 22 partijen. Opmerkelijk genoeg had de winnaar van het 
jaar daar voor Wiel Okrogelnik ook een score waarmee je normaal gesproken 
toernooiwinnaar zou worden, 42 punten uit 22 partijen. Derde in deze eerste klasse 
werd Jules Martens voor Martien Madou. In de tweede klasse eindigde Walther Boot op 
de tweede plaats achter Marielle van Kuijk (J.E.E.P.) 
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Harwi toernooi 
Op 26 december 1964 nam E.A.D. deel aan het kersttoernooi van De Schuivers uit 
Bakel. Destijds wist men nog niet dat dit de voorganger zou zijn van het Harwitoernooi, 
dat zou uitgroeien tot een groot nationaal damtoernooi voor clubteams. Het 
kersttoernooi werd door de Astenaren gewonnen met twee punten voorsprong op 
gastheer De Schuivers. M.D.C. Mierlo en H.D.C. Helmond waren de andere 
deelnemende teams.  
 
E.A.D. was daarna zo goed als altijd aanwezig op het Harwitoernooi in Bakel. In 1984 
kreeg E.A.D. een tinnen bord uitgereikt wegens twintig maal deelname aan het Harwi 
toernooi. Zowel in de hoofdklasse als in de eerste klasse werd er deelgenomen. Er 
werd zelfs zeven jaar lang met twee teams deelgenomen. De beste prestatie van E.A.D. 
werd behaald in de 7e editie in 1971, toen een vierde plaats in de hoofdklasse in de 
wacht gesleept werd van een tiental deelnemende teams. De vierde plaats werd ook 
behaald in 1978 en 1988, maar toen waren er ook niet meer deelnemers. De beste 
prestaties in de eerste klasse zijn behaald in de 25e en 26e editie en tevens laatste 
edities van het Harwitoernooi. Zowel in 1989 als in 1990 werd E.A.D. kampioen en liet 
men sterke teams als Info Engineering 2 en P.S.V. Dammen 2 achter zich. De hoogste 
klassering van het tweede team was in 1976 met een tweede plaats in de eerste klasse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelname  aan het Harwitoernooi betekende meerdere keren ook een voordeeltje voor 
de penningmeester van E.A.D., want na aftrek van het inschrijfgeld mocht hij ook enkele 
tientjes aan de clubkas toevoegen. E.A.D. heeft ook een beker in de prijzenkast staan, 
ondanks dat men in dat jaar toch geen topprestatie leverde. Waarschijnlijk is de beker 
uitgereikt als dank voor deelname aan het Harwitoernooi. 
 
Peelland combinatie 
Eind zestiger jaren werd er een Peelcombinatie team samengesteld. Dit was een team 
dat bestond uit de sterkste spelers van alle Peelverenigingen. Met dit team werden 
enkele vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Zo speelde men op 3 augustus tegen 
hoofdklasser DAVO uit Tilburg. Hoe sterk dit Peeltiental wel was bleek uit de uitslag:  
16-4 voor de Peelcombinatie. De zaterdag daarna werd ook V.O.S. uit Kerkrade 
verslagen met wat bescheidenere cijfers 12-8. In 1966 speelde het team onder de naam 
De Peel/Oost Brabant ook mee in het Harwitoernooi en eindigde als vijfde. De beste   
 
prestatie van de Peelcombinatie in het Harwitoernooi  dateert uit 1981. Toen eindigde 
De Peelcombinatie als derde achter V.D.K. uit Den Haag en DAVO uit Tilburg, maar 
voor Excelsior uit Den Bosch, T.D.V. en DAVO 2, beiden uit Tilburg.  
 

Plaats Hoofdklasse 1971 Pnt 

1 V.A.D. Amsterdam 12 

2 V.O.S. Kerkrade 10 

3 Philips DC Eindhoven 10 

4 E.A.D. 1 Asten 10 

5 K.D.C. Katwijk 9 

6 T.D.V. Tilburg 9 

7 D.V.S. Schijndel 9 

8 Excelsior  Den Bosch 9 

9 De Schuivers Bakel 8 

10 DAVO Tilburg 4 



309 
 

Internationale bekendheid 

 
 

         Foto Jules Martens: Boedapest                            Foto Ad Boot: San Diego 
 
E.A.D. organiseerde op 15 maart 1986 een bowlingavond voor de leden en hun 
partners. Liefst 34 personen waren aanwezig. Verdeeld in vier groepen vlogen de 
kegels vervolgens alle kanten op.  Na 2 uur bowlen had Jo Peeters verreweg de meeste 
kegels laten vallen, 288. De nummers een en twee kregen een fraai doosje bonbons 
aangeboden. De groeps winnaars waren: Jo Peeters 288, Rina Berkers 212, Jules 
Martens 208 en Herman Clevis 211. De nummers twee waren: Diny Madou 215, Jan 
van de Mortel 181, Gerald van Gool 164 en Hans Berkers 173. 
 
Eerder, eind jaren 70 organiseerde E.A.D. ook al enkele malen een kegelavond. Leden, 
echtgenotes en verloofdes waren uitgenodigd in café “De Kegel” te Ommel. Gevierd 
werd o.a. het behaalde kampioenschap van het tweede team in 1977. 
 
Het is 1970. Harrie Otten tegen Jules Martens: “Zo, je zit te popelen om verslagen te 
worden”, zei Harrie op een arrogante toon. “Ja, dat klopt”, mompelde Jules heel 
bescheiden, maar al wel meteen super gemotiveerd en  geprikkeld. Hij parkeerde zijn 
bord met de goudgele steeltjes naast zich en zij begonnen te spelen. Niks geen ’prettige 
partij’ dus, gewoon beginnen. Hij verloor het eerste partijtje en zette razendsnel de 
beginstand op het bord. Het tweede partijtje was eveneens voor Jules.  Bij het derde 
partijtje vroeg Harrie waar Jules lid was. “Bij E.A.D. uit Asten, maar ik ben nog maar een 
paar maandjes bezig, dus ik kan er nog niet zo veel van”. Enkele zetten later trapte hij 
weer in een zowaar eenvoudig zetje. Na de eerste zet van Jules zag hij het, veegde met 
een wild gebaar de schijven door elkaar en zei: “Dat ik toch altijd in die stomme zetjes 
trap.” en nam de benen. 
 
Het was kermis in Asten en dan was er geen clubavond. Toch schreef Hans Berkers in 
opdracht een programma van de onderlinge competitie uit op een ansichtkaart en 
verstuurde deze. Slechts 1 partij. Antoon Sukkel tegen Harrie van den Boomen. Het 
was een mooi excuus om toch naar de kermis te kunnen. 
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“Zaalvoetballers ook geschikt voor dammers” 
 

Dit bleek op zondag 27 septebber 1987 toen 7 E.A.D.-ers, te weten Ad Boot, 
Walther Boot, Frans van Bussel, Gerard van Gool, Jules Martens, Paul 
Peters en Jan Willems, er in slaagden om eerste te worden in poule 2 tijdens 
het rekreatiezaalvoetbaltoernooi in Asten. Deze poule bestond uit: 
Tafeltennisvereniging ATTV ’71, Kegelclub AKA de kegel, 
Carnavalsvereniging De Klot, Brandweer Asten en Damclub E.A.D.  
 

Er waren twee poules van ieder 5 teams die een halve competitie speelden. 

Poule 1 speelde voor de middag en poule 2 ’s middags. Tussen de 

poulewedstrijden in toonden twee damesploegen hun (voetbal) talenten. Om 

14.00 uur was E.A.D. aan de beurt voor zijn eerste wedstrijd. Hoe het zou 

gaan was zeker voor ons een groot vraagteken, maar toen het fluitsignaal 

voor het eerst had geklonken bleek al snel dat dammers het schuiven 

meester zijn. Het waren niet zozeer de sterke individuele acties of het wilde 

getrap (gehak) waar we het van moesten hebben, maar meer het doordachte 

doorgeven van de lederen knikker. In Jan Willems hadden we een kanjer van 

een doelverdediger die niet te passeren viel. Of de bal nu hard of heel hard 

richting doel werd getorpedeerd, het maakte Jan allemaal niets uit. Jan 

gooide zich letterlijk in de strijd het welk 

ons stimuleerde (lees: verplichtte) om ook 

fel van leer te trekken. Frans gaf vooraf al 

te kennen breed inzetbaar te zijn, wat ook 

zijn nut daadwerkelijk bleek te hebben. 

Gerard van Gool was vooral goed als het 

spel zich op hoger niveau aandiende. Geen 

bal, nou ja geen bal, was hem te hoog. Dat 

Paul en schrijver dezes vroeger gevoetbald hebben was zeker te merken 

maar tot scoren kwamen zij echter niet, dat moest worden overgelaten aan 

de gebroeders Boot die alle doelpunten voor hun rekening namen (totaal 2) . 

Ad is overigens nog steeds actief voetballer wat natuurlijk te merken was. En 

wat  denken we van Jan Willems: vroeger speelde hij Eerste Divisie in België 

maar toen niet als keeper!! Na afloop van het toernooi werd ons een 

appelvlaai aangeboden die, onder het genot van drank gelardeerd met 

moppen e.d., zijn weg via de bekende spijsverteringskanalen wel wist te 

vinden. Wij hebben genoten. 

Voor de uitslagen verwijs ik u naar  
het knipsel uit het Peelbelang op de. 
volgende pagina.      Jules Martens 
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E.A.D. heeft in 1990 ook een zaalvoetbalwedstrijd met 7-6 gewonnen van de dammers 
van T.D.V. uit Tilburg. Het team van E.A.D. bestond uit doelman Frank Nielen en 
spelers Ad Boot, Walther Boot, Mario van Boven, Oscar Hoefnagels, Geert-Jan 
Loomans en Paul Peters. Een revanche wedstrijd stond wel gepland maar kon helaas 
niet door gaan. De Tilburgers hadden pech met de auto die ineens niet harder kon 
rijden dan 70 km per uur en daarbij de km teller ook zag zakken op het moment dat 
men een viaduct op moest rijden. De Tilburgers kwamen 45 minuten te laat waardoor 
de E.A.D-ers zelf 2 teams hadden geformeerd. 
 
 
Wist U dat …….. 
 
Er vroeger nog gedamd werd in de kleermakerij bij Cor Clevis. 
Karel Wijlaars in de vijftiger jaren ooit tweede van Noord-Brabant is geweest 
 
Hans Berkers een keer heeft deelgenomen aan het kampioenschap van Nederland en 
dat hij daar tegen Pieter Bergsma na bijna 9 uur dammen verloor. 
 
Er vroeger vaak uitwisselingen plaatsvonden met damclub V.O.S. uit Spekholzerheide. 
Het zilveren jubileum van onze club een nadelig saldo heeft opgeleverd van 81 cent. 
 
Vroeger de vrouwen van de E.A.D. dammers hun mannen bij uitwedstrijden bijna altijd   
vergezelden. 
 
Evert Manders jaarlijks een orientatierit uitzette voor onze club en dat dit altijd een  
aardig centje opleverde. 
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Het antiek materialenkastje in 1978 ploseling verdwenen was en dat dit de schuld was 
van Paul van den Bercken, die voor zowel de dam als schaakclub een nieuwe 
materialenkast heeft gemaakt. 
 
Frank van Thiel klokken kon repareren en dat ook deed zonder dat het de club het een 
cent kostte. 
 
Harrie van de Boomen lekkere koude schotels heeft gemaakt bij feesten van E.A.D. 
 
Anny Eijsbouts in 1946 de eerste vrouwlijke deelneemster was aan de door E.A.D. 
georganiseerde damwedstrijd voor niet-leden. 
 
E.A.D.-ers op het bevrijdingstoernooi in Eindhoven succesvol waren. 
Wout van Dalen in 1948 op de 2e plaats eindigde in de hoofdklasse terwijl Cor Clevis  
beslag legde op de 1e plaats in de 1e klasse. 
 
E.A.D-ers wederom succesvol waren op het bevrijdingstoernooi van Tivoli in 1954.. 
Karel Wijlaars werd kampioen in de hoofdklasse en Antoon Berkers deed dat in de 2e 
klasse. 
 
Martien Madou in 1981 in de 1e klasse sneldamkampioen is geworden in Dubbeldam 
en een week later in de hoofdklasse G de eerste prijs pakte in het bevrijdingstoernooi in 
Eindhoven om vervolgens ook de hoofdprijs in beslag te nemenop het jaarlijks toernooi 
in Helden. 
 
Harrie v.d. Boomen (toen 72 jaar) in september 1988 het bevrijdingstoernooi op zijn 
naam schreef in de eerste klasse. 
 
Paul Peters het ENWE sneldamtoernooi in 1988 in Helden-Panningen wist te winnen 
voor Ingo en Lion Greveraars. 
 
Er maar liefst 11 E.A.D.-ers aan het ENWE sneldamtoernooi 1988 deel namen. 
 
Hans Berkers het 7e ENWE sneldamtoernooi van 1989 wist te winnen voor Willy 
Okrogelnik en Paul Peters. 
 
Op 8 september 1989 ons jeugdlid Stan Beekman door een noodlottig ongeval uit ons 
midden werd weggerukt. Hij zou 20 dagen later 12 jaar worden. De verslagenheid bij de 
jeugd was enorm. 
 
Bert Berkers in 1991 3e eindigde in het sneldamkampioenschap van Noord/Brabant 
voor junioren. Kees Thijssen werd toen kampioen voor Anton van Berkel. 
 
Joost van Rens in 1992 jeugdkampioen van E.A.D. was. 
 
Noord-Brabant in 1973 met Ruud Arts (M.D.C.) aan bord 9 kampioen werd op de 
nationale jeugddamdag. 
 
De voornaam van Ceel Stevens een afgeleide naam is van Marcelis en zo ingeburgerd 
is dat hij de officiele naam vervangt. 
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Herman Clevis en Piet van Rens op 13 januari 2015 op de radio E.A.D. promootten. 
 
Siris wel meer een E.A.D. lid interviewde op de radio. 
 
Het Peelbelang altijd veel geschreven heeft over E.A.D. 
 
E.A.D., Siris en het Peelbelang daar heel dankbaar voor zijn.  
 
Paul Peters het jubileumtoernooi bij het 50 jarig bestaan van E.A.D. met een 100% 
score heeft gewonnen. 
 
E.A.D. ook aan carnavalsdammen heeft gedaan. Dit is dammen met om de paar 
minuten een opdracht zoals, draai het bord om of haal de kroonschijf van het bord. 
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E.A.D. Leden 
 

2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Ereleden E.A.D. 1940 - 2015 
   
 Harry Knaapen 
 Christ v.d. Zand  Hans Berkers   Herman Clevis 

Antoon Sukkel  Jan van de Mortel  Ad Boot 
 Cor Clevis    
 Karel Verhaeg   Gerrit Peters (Erevoorzitter)   
 Johan Thielen         Jo Peeters (Lid van verdienste) 
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    Van links naar rechts: Piet van Rens, Ruud Arts, Erelid Ad Boot, Bert Berkers, Jules  
    Martens, Paul Peters, Peter Arts Martien Madou, Erelid Herman Clevis, Walther 
    Boot en vooraan de jeugdleden Kim Crooijmans en Maud Rademaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erelid Jan van de Mortel                   Erelid Harry Knaapen 
             8 maart 2015    75 jaar lid van E.A.D 
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    Van links naar rechts:  
    Patrick Adriaans, Jo Peeters, Adrie van Outheusden, Mieke Jansen,  
    Lei Janssen, Rini van Oosterwijk en Erelid Hans Berkers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Paul van den              Geert – Jan             Frank Nielen           Jessie Klerx 
           Bercken                     Loomans 

 

 



317 
 

  

 

 

 
 

 
    

Jo Peeters 
 
Woonachtig in Helden 
 

Geboren op 05-07-1930 teAsten. 
 

Gehuwd met TonnieVerrijt; 
heeft 3 kinderen, Hans, Gerard 
en Arien, 5 kleinkinderenen, 
1 achterkleinkind 
 
 
Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-1969 
        (Eerder ook lid van 1946-1959) 
 

382 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

K.N.D.B lid  sinds 01-10-1946 
 
 
Beste prestatie: 
 

2e plaats Kampioenschap van Noord-Brabant 
in de hoofdklasse achter Adriaan de Graag 
 
 
Een van de vele onderscheiding: 
 

Eremedaille in het goud, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau 
 
Erelid van de P.N.D.B. 
Lid van verdienste E.A.D. 
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In alle kranten, dambladen, voetbal- en muziekboeken heeft men meerdere malen 
geschreven over de zo actieve Jo Peeters. Hij is een zeer gewaardeerde 
persoonlijkheid met een heel warm hart. Een werkelijk fenomeen. 
 
Jo Peeters is z’n kleine 60 jaar lid van E.A.D. en deed dat in twee fases. De eerste fase 
dateert van 1946 tot 1959 en de tweede fase begon in 1969. Sinds 1946 beoefent Jo 
Peeters onafgebroken de damsport en was bij meerdere verenigingen lid: E.H.D.C., 

H.D.C., E.D.G., N.D.C., E.A.D. en H.S.D.V. Met al zijn 
activiteiten in de damwereld is hij misschien wel de meest 
bekende en gewaardeerde persoon in zowel Noord-Brabant 
als in Nederland. Maar niet alleen in de damwereld, want hij 
speelt al vanaf 1941 klarinet en saxofoon en ook in deze 
muziekwereld heeft hij de weg naar 
eeuwige roem bewandeld. Hij was 
dan ook op 13 november 2011 een 
van de vier jubilarissen tijdens het 
jaarlijkse “Caecilia” feest. Op het 
moment van de huldiging was Jo 
Peeters is totaal 70 jaar lid, verdeeld 
over Harmonie St. Caecilia te Asten, 
Harmonie Oefening en Ontspanning 
te Beek en Donk, het Helmonds 

Muziekkorps, Fanfare St. Jozef te Beringe en vanaf 01-07-
1957 van Koninklijke Harmonie Concordia te Panningen. Ook 
is Jo nog lid geweest van Fanfare St. Caecilia te Helden en 
heeft hij fanfare Semper Avanti uit Grashoek een jaar 
geholpen.  
 
Ook werd hij in 1946 lid van de Astense voetbalvereniging N.W.C. Na 1 jaar in het 
tweede elftal te hebben gespeeld maakte hij zijn rentree als rechtsbuiten van het 
vaandelteam. Met Jo Peeters in het team werd men meerdere keren kampioen, en werd 
de vereniging naar een hoger niveau getild. En ook het bedrijfselftal van de Vlisco in 
Helmond mocht zich vereerd voelen met de aanwezigheid van Jo Peeters. 
 
In de damsport heeft Jo Peeters zich op elk terrein vol overtuiging en met vakmanschap 
ingezet. Het is nauwelijks te bevatten hoeveel tijd hij heeft geschonken aan deze hobby. 
Overal waar het dammen is, is Jo Peeters ook. Als wedstrijdleider van de P.N.D.B. 
stond hij altijd heel dicht bij alle dammers.  
 
De bijzondere verdiensten van Jo Peeters waren voor Hare Majesteit Koningin Beatrix 
reden om hem te onderscheiden met de Eremedaille in goud van Oranje-Nassau. De 
uitreiking van deze zo verdiende onderscheiding vond plaats op 28 april 1989 ten huize 
van de familie Peeters in Helden, door de burgemeester van deze gemeente, de heer J. 
van ‘t Hooft, waarbij naast de gezinsleden van de familie Peeters ook 
vertegenwoordigers van de Koninklijke Harmonie Concordia te Panningen, de 
damvereniging E.A.D. uit Asten en H.S.D.V. uit Helden-Panningen, alsmede het bestuur 
van de P.N.D.B. en alle wethouders van de gemeente en de gemeente-secretaris 
aanwezig waren. De burgemeester had een lange toespraak. P.N.D.B. voorzitter Ton 
van den Elzen heeft deze toespraak destijds volledig in het Brabants-Damnieuws 
geplaatst en willen we ook hier in zijn geheel opnemen. 
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“De heer Peeters is op 4 Mei 1988 gedurende 25 jaar onafgebroken bestuurslid van de 
Provinciale Noord-Brabantse Dambond, die aangesloten is bij de Koninklijke 
Nederlandse Dambond.  
 
Zijn blijkbaar natuurlijke aanleg, zijn daaruit ontstane interesse, zijn brede inzet en zijn 
betekenis voor deze denksport zowel lokaal, regionaal, provinciaal, ja zelfs landelijk 
moge blijken uit het volgende. 
 
Vanaf zijn jeugdjaren speelde hij in zijn geboorteplaats Asten met succes zijn eerste 
dampartijtjes. Hij werd in 1946, dus meer dan 40 jaar geleden, lid van de Eerste 
Astense Damclub. Succes bleef niet uit en vanaf 1947 (17 jaar oud) werd hij vijf jaar in 
successie kampioen van Asten. Na verhuizing naar Helmond werd deze lijn 
doorgetrokken: diverse malen clubkampioen en kampioen van Helmond. In 1953 werd 
hij bestuurslid van E.H.D.C. en later van H.D.C. en tevens wedstrijdleider. Club- en 
plaatselijke kampioenschappen volgden en eind 1962 had hij reeds 15 damtitels binnen 
gehaald en een tweede plaats in het persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant in 
1960. Later zouden hieraan nog vele titels worden toegevoegd zoals in Eindhoven, 
Neerkant, Venlo en Helden. In Helmond ging een clubblad verschijnen en de redactie, 
lay-out, type-werk, hectograferen en de distributie, dat alles was in handen van de heer 
Peeters. 
 
Op 4 Mei 1963 werd de heer Peeters door de jaarvergadering van de P.N.D.B. 
benoemd tot bestuurslid, met als taak “wedstrijdleider”, welke taak hij tot op heden op 
een werkelijk onnavolgbare wijze is blijven vervullen. Niet alleen de wijze waarop hij de 
roosters voor de bondscompetitie voor alle Noord-Brabantse tallen en de verschillende 
senioren- en jeugdklassen, alsmede voor de grote verscheidenheid persoonlijke 
provinciale wedstrijden weet samen te stellen dwingt bewondering af, maar ook de wijze 
waarop hij al deze gebeurtenissen in het uitvoerig jaarverslag van de wedstrijdleider 
weet vast te leggen. 
 
Naast wedstrijdleider is de heer Peeters tevens jeugdleider van de P.N.D.B. hetgeen 
ondermeer inhoudt, dat hij enige keren per jaar bij belangrijke landelijke dam-
evenementen de verschillende provinciale jeugdtientallen begeleidt en coacht. 
 
Gedurende enige jaren was hij eveneens coördinator van het schooldammen binnen de 
P.N.D.B., waarbij gestreden werd om de provinciale kampioenstitel. 
 
Hij was op 15 Januari 1978 één van de oprichters van de Heldense Schaak- en 
Damvereniging voor de dam-afdeling, in welke vereniging hij met name tijdens de 
beginjaren één van de hechte steunpilaren is geweest. Eenmaal per maand worden 
door hem instrucie-avonden georganiseerd en ook bij de wedstrijden om het 
clubkampioenschap van Noord-Limburg is hij steeds van de partij. 
 
Vanwege zijn grote verdienste voor de damsport ontving de heer Peeters in september 
1980 het bondsonderscheidingsteken van de K.N.D.B, terwijl hij op de algemene 
jaarvergadering van de genoemde bond d.d. 4 Juni 1988 benoemd werd tot lid van 
verdienste. 
 
Sinds Juni 1982 is hij tevens hoofdredacteur van “Brabants Damnieuws”, een sinds 
1946 zesmaal per jaar verschijnend blad: oplage van 800 exemplaren. Ook hier is het 
zo, dat de benaming “hoofdredacteur” de heer Peeters op een geweldige manier tekort 
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doet. Hij is de schrijver van de meeste artikelen, de typist, de stencilaris, de binder en 
de bezorger van dit blad, waarbij zijn echtgenote dan de nodige hand- en spandiensten 
verricht. 
 
Eenmaal per jaar is hij een van de twee representanten van de P.N.D.B. op de 
jaarvergadering van de K.N.D.B. 
 
De heer Peeters is nog tevens damleider A, arbiter en lid van de geschillencommissie 
van de K.N.D.B. 
 
Bij belangrijke dam-ontmoetingen op landelijk niveau fungeert hij vaak als arbiter zoals 
bij de damesdamkampioenschappen van Nederland 1984, de jaarlijkse landelijke 
bondswedstrijden en de a.s. wereldkampioenschappen dames in augustus. 
 
Naast de damsport als training voor en ontspanning van zijn geest, voelde hij zich ook 
al heel vroeg aangetrokken tot de amateuristische muziekbeoefening. Van 1941 tot 
1952 was hij een zeer verdienstelijk lid van Harmonie St.Caecilia te Asten. Na 
verhuizing naar Helmond werd hij daar lid van het Helmondse Muziek Korps; 1953 - 
1957. Na zijn huwelijk in 1957 verhuisde hij naar Helden en werd lid van de Fanfare 
St.Joseph te Beringe; 1957 - 1963. Eveneens in 1957 werd hij lid van Harmonie 
Concordia te Panningen, iets wat hij tot heden gebleven is. Bij dit korps bespeelde hij 

eerst de klarinet, later de altsax en nu de tenorsax. Toen in 
1965 op hem een beroep werd gedaan Fanfare St.Cecilia te 
Helden tijdelijk te komen versterken met een sopraansax werd 
hij eveneens lid van dit korps., iets wat hij tot 24 september 
1975 gebleven is, waarin hij zich, wegens tijdgebrek 
genoodzaakt zag voor deze fanfare te bedanken. Het tekent de 
heer Peeters, dat hij sindsdien begunstigend lid van dit korps is 

gebleven. Het gezegde “niemand kan twee heren dienen”werd door de heer Peeters 
gedurende een tiental jaren met veel “fanfare”en in goede “harmonie” geloochenstraft.  
 
Vanaf 1957 tot heden is de heer Peeters tevens lid van de Towerband te Panningen, 
welke kapel in de loop der jaren niet alleen in de directe omgeving, maar ook ver 
daarbuiten een begrip geworden is. In deze band bespeelt de heer Peeters zowel de 
klarinet als de tenorsax.  
 
Vanwege zijn verdienste voor de amateuristische muziekbeoefening ontving de heer 
Peeters op 9 december 1966 het bondsinsigne in het zilver van de Katholieke Federatie 
Muziekbonden en op 28 November 1981 het bondsinsigne in het goud van genoemde 
federatie. 
 
In de jaren 1946-1970 was hij tevens nog een fervent voetballer. Bij N.W.C. Asten; 
MULO, Helmond; BEVO, Helden-Beringe en het bedrijfsvoetbal in Helmond sond hij 
bekend als een echte “goaltjesdief” en later als een “harde”stopper of back. 
 
De heer Peeters is een man, die zich op een buitengewoon consciëntieuze en accurate 
wijze kwijt van de taken, die hij geheel vrijwillig op zich genomen heeft. Hij is een harde 
werker en een goed organisator, die door iedereen gewaardeerd wordt. Nooit zal hij 
zich op de voorgrond plaatsen, maar blijft altijd bescheiden. Hij is trouw aan zijn 
gegeven woord en iemand die afspraken en beloften stipt nakomt. Een echte volhouder 
en “doordouwer” in de goede betekenis van het woord. Hij is te karakteriseren als 
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iemand waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan, die zal helpen wanneer hij 
kan en zeker zal helpen wanneer het echt nodig is. 
 
U ging niet bij de pakken neerzitten toen door uw mindere gezondheid uw functie bij de 
Vlisco te Helmond werd opgeheven. U gaf u geheel aan de denksportwereld en de 
muziek en op beide terreinen al meer dan 40 jaar. Vooral die denksport dammen, 
denken boven dat bord, het menselijk vermogen prikkelen om problemen op te lossen. 
Het heeft te maken met scherpzinnigheid een van de belangrijkste faculteiten van het 
menselijk verstand. De hoge vermogens van het intellect worden vereist voor het 
oplossen van dam- of schaakproblemen. Nauwkeurigheid, sluwheid, vindingrijkheid, 
ontrafelen, vooruitdenken, dat alles is noodzakelijk in het damspel dat U al zo lang 
beoefent. Het damspel vraagt voorstellingsvermogen en exace berekeningen; het is met 

je verstand, met de geest trachten te winnen, te overleven. De mens 
heeft nu eenmaal de begeerte in zich, zijn krachten ook     de 
geestelijke, met die van een ander te meten. En hier is dat op een 
zuivere basis, inzet tegenover intellect. Je leert ook moeilijke situaties 
onder de ogen te zien. De dammer wikt en weegt, besluit en vindt z’n 
weg. Is dat niet wat de maatschappij van ons telkens opnieuw vraagt?  
 
Meneer Peeters, dat gaf u met uw dienstbaarheid aan deze denksport 
in de kern mee aan velen als gemeenschapsmens, als 
verenigingsman, als dammer, met als decoratie muziek, muziek, 
muziek. Het is daarom dat het Hare Majesteit Koningin Beatrix 
behaagd heeft de heer J.Th.G. Peeters te onderscheiden met de 
Ere-medaille in goud van Oranje Nassau.” 

 
Jo Peeters ging weer door met waar hij gebleven was. Alles stond in het teken van zijn 
activiteiten. Het is nauwelijks te benoemen wat Jo Peeters heeft betekend voor de 
damsport. In 1997 werd hij dan ook verdienstelijk benoemd tot Erelid van de P.N.D.B. 
We eindigen waarmee we begonnen zijn: Jo Peeters is een werkelijk fenomeen. 
 
  
Jo Peeters is de topscorer aller tijden van 
het tweede team van E.A.D. 
 
Jo Peeters werd vier keer tweede en een 
keer derde in de clubcompetitie van E.A.D. 
 

           

            Jo Peeters 70 jaar K.D.D.B. lid     
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Jo Peeters werd tweede in de hoofdklasse van het 
kampioenschap van Noord-Brabant.  
 

Jo Peeters - Adriaan de Graag (De Graag-Heusden)  
Kampioenschap van Noord-Brabant 1962 
 
Tegen de 18 voudig Noord-Brabants kampioen dacht 
zwart remise te kunnen bereiken door: 47-36 (31-37)  
36-13, maar nu volgde zeer verrassend (34-40).  
Op (13x30) volgt (32-49) en op 34x44 volgt (24-30) 25x23 
(32x02). 

 
 
Op het moment dat Harry Knaapen in het jaar 2000 naar Asten was gekomen om het 
60-jarig bestaan van E.A.D. mee te vieren, was Jo Peeters nog eens op zoek gegaan 
naar de dampartijen tussen beiden, waar ze zoveel over gesproken hebben.  Jo vond 
wel notatieboekjes vanaf 1954, maar die vanaf 1946 bleven zoek. Echter op maandag 8 
mei 2000, de dag voor Harry’s vertrek naar Canada vond Jo Peeters op een duister 
plaatsje vier kleine notatieboekjes van de jaren 1951 t/m 1953. En in deze boekjes vond 
hij een paar partijen tegen Harry Knaapen. Harry Knaapen was diezelfde dag al vroeg 
aan zijn laatste familiebezoek  begonnen, waardoor Jo Peeters de dampartijen niet 
meer mee kon geven. Maar de zus van Harry Knaapen zou nog een week in Asten 
blijven, waardoor het voor Jo toch nog mogelijk was om de partijen mee te geven naar 
Canada. 
 

Harry Knaapen – Jo Peeters, 20-05-1952 
 
Men zou de volgende remisevariant verwachten: 
(25-30) 24-20 (14x25) 35x24 (11-17) 33-29 
(08-12) 28-23 (17-22) 23-19 (22x31) 09x17 
(31-36) 24-19. 
 

Men speelde niet altijd de beste zet en gokte soms ook op 
een foutzet van de tegenstander. 
Soms kostte dat de partij, maar zo werden er ook partijen 
gewonnen. Zo verliep ook deze partij hoogst  
merkwaardig: (14-19)? 28-22 (19x30) 35x24 (11-17) 
22x11 (16x07) 33-29 (07-11). Op dit moment moest de 
partij  afgebroken worden wegens sluitingstijd, wat in die 
tijd vaak voorkwam. De afgebroken partijen werden 
meestal op een zaterdag in het café van Jantje Eijsbouts 
en later van Cor Clevis uitgespeeld.  De afgegeven zet 
was 32-28, waarop het verder ging met (08-12) 27-21   
(11-17) 28-23 (18-22) 23-19 (22-28) 19x08 (12x03) 21x12 
(28-32) 12-07 (32-37) 07-02 (37-41) zie de stand in de 
volgende diagram. 

 

Als Jo Peeters met zwart hier aan zet was geweest mocht hij geen dam halen.  
Maar Harry Knaapen was aan zet en speelde 26-21 (41-47) en de foutzet 21-16?     
(03-08) 02x13 (25-30) 24x35 (47x02) en zowaar had Jo Peeters de clubkampioen van 
1951 verslagen. 
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Lei Janssen 
    
Woonachtig in Panningen 
 

Geboren op 08-12-1948 te Grashoek 
 

Gehuwd met Gerda Peeten in 1972, 
waarna in 1974 zoon, Pieter-Jan werd geboren 
 

Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-2000 
 

144 Bondspartijen gespeeld voor E.A.D. 
 

Actief als dammer sinds september 1978 bij 
H.S.D.V. uit Helden-Panningen 
K.N.D.B lid  sinds 01-07-1980 
 
Bijzonderen prestaties: 
 

Ere-lid van H.S.D.V  sinds 2004 
 

Diploma jeugdleider behaald in 1992 
 

Diploma arbiter K.N.D.B. behaald  
in 2008 
 

4e plaats sneldamkampioenschap van  
Nederland  2004 in de 2e klasse. 
 

4 maal  kampioen van Noord- Brabant 
in de 1e klasse en 4 maal in de 2e klasse 
 
Beroep was boekhouder, maar sins 1974 
gedeeltelijk en vanaf 2007 volledig W.A.O. 
 
Naast dammen andere hobby’s: 
 

TV kijken, computer en puzzelen 
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Mijn vakantieland is Nederland, maar in ben al  
meerdere jaren niet meer op vakantie geweest  
vanwege mijn ziekte. 
 
Mijn favoriete muziek is Country en of  
Nederlandstalige muziek. 
 
Ik heb mij nooit afgevraagd, wat ik met 1 miljoen zou  
moeten doen.De reden hiervoor is, dat ik geen kans  
maak om 1 miljoen te krijgen. 
 
Mijn eerste contact met dammen is geweest met  
de hogere school H.B.S. in Blerick, waar enkele  
leerlingen in de middagpauze zaten te dammen,  
waaraan ik dan ook deelnam. Later, in 1978 werd  
hier in de Gemeente Helden een schaak- en  
damvereniging opgericht, waarvan ik na een half jaar lid ben geworden en tot op heden 
nog steeds lid ben. Via deze vereniging ben ik in contact gekomen via 
vriendschappelijke toernooien met E.A.D. in Asten. 
 
Voor de vereniging H.S.D.V. heb ik sinds 1979 een bestuursfunctie verricht tot 2010 
met als werkzaamheden wedstrijdleider, secretaris en even een jaartje voorzitter. Na 
september 2010 ben ik nog alleen wedstrijdleider.Bij H.S.D.V. ben ik tot en met seizoen 

2012-2013 elf keer clubkampioen 
geweest met nog meerdere 
kampioenschappen op het gebied van 
Gongdammen, Sneldammen en 
Eindspelwedstrijden. Ook het 
gecombineerde Schaak- en 

Damkampioenschap is 10 keer door mij gewonnen. In 2000 heeft H.S.D.V. samen met 
E.A.D. een viertal gevormd in de Brabantse competitie onder de naam E.A.D. 3. Tevens 
werden er bij roulatie spelers uitgewisseld met E.A.D. 2 (als achttal). In dat jaar werden 
de leden van de damafdeling van H.S.D.V. als lid ingeschreven bij E.A.D..Hierna ben ik 
lid gebleven van E.A.D., waarbij voor mij een plaats in de middenmoot was weggelegd. 
 
Ook voor de Provinciale Brabantse Dambond heb ik meerdere deelnames gekend. Aan 
het persoonlijk kampioenschap van Noord-Brabant neem ik deel sinds 1989. Mijn eerste 
Brabantse titel was in 1994 in de 1e. klasse. Daarna was er een succes in 2001 in de   
1e. klasse, 2004 in de 1e. klasse, 2008 in 
de 1e. klasse, seizoen 2011-2012  in de 
tweede klasse, ook wel categorie C 
genoemd. Dit was feitelijk een rapid-
toernooi, seizoen 2012-2013 in de       2e 
klasse. seizoen 2013-2014 eveneens in 
de 2e klasse en ook in het huidige 
seizoen werd de titel geprolongeerd.  
Ook bij het Sneldammen ben ik enkele 
keren kampioen van Noord-Brabant 
geworden en wel in 1994, 2002, 2004 en 
in 2009. Alle in de 2e klasse. 
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In 2004 werd ik ere-lid van 
de H.S.D.V. en  op 31 
januari 2005 werd door de 
voorzitter van de P.N.D.B., 
Harm van der Veen aan mij 
een onderscheiding 
uitgereikt en opgespeld. 
 
In 2008 heb ik het diploma 
Arbiter van de KNDB 
behaald  

 

 
Enige ervaring uit mijn leven: 
 
in 1969 werd bij mij een ziekte vastgesteld, die naderhand bekend werd als de ziekte 
van Crohn. Hierbij werden via diverse operaties mijn dikke darm en het grootste 
gedeelte van de dunne darm verwijderd. Sinds 1975 ben ik daarom in het bezit van een 
stoma. Naderhand zijn er nog meerdere operaties geweest, waarbij iedere keer een 
stukje darm werd weggenomen. Hierdoor werd het voor mij moeilijker om van de 
mineralen en vitaminen de juiste hoeveelheden binnen te houden. Sinds enkele jaren 
heb ik dan ook een “infuuslijn”, waarbij ik drie keer per week vloeistof met mineralen 
naar binnen moet laten lopen. Door deze ziekte waren voor mij de “echte” actieve 
sporten verleden tijd. Voor mijn ziekte heb ik enkele jaren gevoetbald in lagere teams. 
Om toch iets in verenigingsverband te doen ben ik toen in 1978 lid geworden van de 
Heldense Schaak- en Damvereniging. 
Hierbij werd ik na een jaar lidmaatschap al gevraagd om in het bestuur te komen. Ik heb 
dan voornamelijk op damgebied alle werkzaamheden voor deze vereniging verricht. Wij 
hebben met zijn drieën een jeugdleiderscursus gevolgd en met goed resultaat 
volbracht. Met meerdere jeugdleden hebben wij toen een goede jeugdafdeling in het 
leven geroepen, maar na enige tijd ging het aantal leden weer terug naar nul, ook 
wegens gebrek aan tijd c.q. inzet. 
In 2000 was ook het senioren-aantal van de H.S.D.V. gedaald, waardoor het aantal 
damwedstrijden en het aantal tegenstanders klein werd. Mede daarom werd ik dan ook 
lid van E.A.D., waarbij ik mijn eerste landelijke wedstrijd speelde op 19-1-2002 tegen   
P. Grouwstra in Deventer. Voor het spelen van damwedstrijden maak ik meestal wel tijd 
vrij. Door ziekte heb ik wel eens verstek moeten laten gaan. 
  
Bij de damsport heb ik meerdere diploma’s behaald. 
Het eerste diploma was natuurlijk toen nog “Het Randschijfdiploma” 21-1-1980 
Daarna volgde “Het Schijfdiploma” 4-2-1993 
Ook het diploma ”Jeugdleider” heb ik behaald.dd. 11-4-1992 
In 1993 heb ik deelgenomen in Venlo aan de blindsimultaan van Ton Sijbrands 
Op 30-1-2008 is hier nog het Diploma Arbiter bijgekomen. 



326 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de eerste jaren bij E.A.D. heb ik meerdere spelers 
verrast met het openingszetje van Van Bergen. 
 

Lei Janssen - Ad van de Oetelaar (D.C. Oisterwijk) 
Kampioenschap van Noord-Brabant 2002 
 
Wit haalt dam: 26-21 (16x27) 
     32x21 (17x26) 
     33-28 (23x32) 
     37x28 (26x46) 
     29-23 (18x29) 
     34x05 (46x14) 
     05x46 

 
 
 
 

Voor H.S.D.V. heb ik meerdere jaren steeds de 
opgaves samengesteld van de Eindspelwedstrijd. 
Deze zijn ook steeds te vinden geweest in het EAD-
nieuws.  
 

Met 14 zetten van wit is deze opgave weer winnend 
afgesloten er komen twee keer een zwarte dam en 
twee keer een witte dam op het bord. 
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. 
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Linker diagram: Jan van de Mortel - Lei Janssen  

Interne competitie van E.A.D. 
 

Ondanks de schijvenachterstand was een remise mogelijk geweest 
met een heuse zevenklapper. 

 
Zwart had moeten volgen met: 
(31-37) 42x31 (15-20) 24x4 (14-20) 25x14 (41-47)  4x27 ( 47x25) 
waarna er slechts een dam en een schijf tegen een dam overblijft. 

 
Middelste diagram: B. Berkers – L. Janssen  14-02-03 Onderlinge competitie 
 

Zwart won de partij door de brilslag (23-29) 34x23  
(14-19) 23x14 (13-19) 14x23 (04-10) 25x14 (10x46). 

 
Rechter diagram Lei Janssen – Jules Martens, Onderlinge competitive 11-05-2012 
 

Wit miste een schijfwinst; 
28-22 (17x28) 26x17 (11x22) 25-20 (14x25) 34-29 (23x34)  
32x14 (09x20) 39x19 (13x24) 33-28 (22x33) 38x29 (24x33)  
27-21 (16x27) 31x11 (06x17) 42-38 w+1 !! 

 
 
Peter Arts – Lei Janssen  
Onderlinge competitive 27 maart 2015 
 
Zwart heeft weer eens een zetje gecreeerd  
(25-30) 34x25 (17-21) 26x17 (24-29) 33x24  
(13-19) 24x13 (09x27) 32x21 (11x31) 36x27 (07-12)! 
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        Geert-Jan Loomans 
    
 
     Woonachtig in Beek en Donk 
 

     Geboren op 02-06-1966 te Asten 
 

     Gehuwd met Lisette Wijnen; 
     heeft 2 kinderen, Julian en Anouk 

 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-1979 
 

     259 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-07-1979 
 
     Beste prestatie: 
 

     Sneldamkampioen Noord-Brabant  
     in de 2e klasse in 2000 
     3e Plaats sneldamkampioenschap  
     van Nederland 2e klasse in 2000 

    
 
     Beroep: Handelaar 

      

      
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     het paardrijden van dochter Anouk.  
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Geert-Jan Loomans werd lid van E.A.D. in het jaar 
1978.  In dat zelfde jaar nam Geert-Jan Loomans 
afscheid van de Sint Bonifatiusschool en 
vervolgde zijn schooltijd van 1978 tot 1983 op het 
College Asten Someren (CAS). 
 
In zijn eerste onderlinge competitie van E.A.D.  in 
het seizoen 1980-1981 eindigde hij op de 19e 
plaats. Het lukte Geert-Jan Loomans nooit om 
clubkampioen te worden, hoewel hij er een aantal 
malen dichtbij was. Zo werd hij in 1996 tweede en 
in de jaren 1998, 1999 en 2000 drie keer op rij 
derde. In het jaar 2000 wist Geert-Jan Loomans 
het sneldamkampioenschap van Noord-Brabant in 
de 2e klasse op zijn naam te schrijven. Dit toernooi werd destijds georganiseerd in het 
clublokaal van E.A.D. ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan. 
Geert-Jan legt ook graag een kaartje. In 1983 wist hij het rikconcours van E.A.D. op zijn 
naam te schrijven. Ook als bestuurslid heeft hij zijn sporen meer dan verdiend, zowel 
achter de schermen waar hij zeer nuttig werk verricht heeft, als tijdens de 
bestuursvergaderingen waar hij het bestuur scherp wist te houden. Tegenwoordig word 
zijn vrije tijd besteed aan het paardrijden van zijn dochter Anouk. Maar liefst 3 uur per 
dag, 6 dagen in de week zijn ze samen zeer actief. Anouk maakt dan ook deel uit van 
het talentenplan. 
 
 

 

Op de jaarmarkt van 1998 te Schijndel, demonstreerde Geert-Jan Loomans het 
dammen onder water. 
 

 



330 
 

Geert-Jan Loomans - Berry v.d. Donk (H.E.D. 2) 
18-02-1995 EAD - Heijmans Excelsior 2 
 
Zwart werd verrast doordat wit twee keer de 
meerslagregel kon toepassen 25-20 (14x34) 35-30 
(24x44) 33x11 (16x07) 49x29. 
 
 
 
 

 
 
Richard v.d. Boomen (Philips D.C. 2) - Geert-Jan 
Loomans EAD 1 - Philips D.C. 2, 02-01-1986 
 
(18-22) 28x17 (14-20) 25x23) 24-29 (33x24) (13-19) 
24x13 (09x49). 
 

 

 
 
 
 
Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan in 1985 van de Zeeuwse Dambond werd er 
een damwedstrijd gespeeld tussen Zeeland en Noord-Brabant. In alle categorieen 
streden teams tegen elkaar. In de junioren-klasse werd het Brabants 5-tal gevormd door 
o.a. Paul Peters en Geert-Jan Loomans van E.A.D. en Adrie van Outheusden van 
destijds Tilburg ’50.  
 

A. Kousemaker - Geert-Jan Loomans 
 
Wit mag 32-27 niet spelen omdat zwart dan de witte dam 
afneemt met (18-23) 29x09 (20x40) 45x34 (08-13) 09x18 
(12x23) 05x28 (46x45). Ook de zwarte dam verdwijnt nu 
met 44-40 (45x42) 47x38 en zwart heeft een schijf meer.  
 
Wit vervolgt dan ook met de Partie Bonnard 35-30. Zwart  
meent dat 32-27 (nog steeds niet mag en speelt daarom 
(12-17). Wit had verder gekeken en speelt toch 32-27   
(21x32) 37x10 (26x46) 10-05 (17-22)? 38-32 en zwart gaf    

   op. 
 
I.p.v. (17-22) had zwart beter kunnen volgen met (16-21) 38-33 (17-22) 43-38 (22-28) 
05x16 (07-12) 16x07 (02x11) 47-41 (46x23) 39x48. Beide dammen zijn van het bord 
verdwenen maar wit heeft een schijf winst. 
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            Adrie van Outheusden 
    
  Woonachtig in Gemert 
 

  Geboren op 20-09-1966 te Tilburg 
 

  Samenwonend met Monique Peeters 
  en Barlo het hondje (Bichon Frise)  
 
  Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-2002 
 

  138 Bondspartijen gespeeld voor E.A.D. 
 

  K.N.D.B lid  sinds 01-07-1983 
 
  Beste prestatie: 
 

  Sneldamkampioen van Nederland 
  in 1997 in de eerste klasse. 
 
 Werkzaam in de functie van  
  administrateur 
 
  Naast dammen andere hobby’s: 
 

  Voetbal, sport in algemeen, musicals en  
  uitstapjes maken. 
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Samen met Monique Peeters en ons hondje, een Bichon Frise die luistert naar de naam 
Barlo, woon ik in Gemert. Ik verhuisde van Tilburg naar het bosrijke Oisterwijk om 
vervolgens, nadat ik Monique in 1997 leerde kennen 
naar Gemert te vertrekken. We gaan graag op vakantie 
en blijven meestal in Nederland. Mijn eerste baanje was 
bijrijder op de vrachtwagen. Later werkte ik als 
productiemedewerker en werkte ik mij op naar een 
leidinggevende functie in het productiebedrijf. Kort na de 
periode dat ik verhuisde naar Gemert, ben ik aan een 
omscholing begonnen en werk nu als administateur 
(boekhouding). 
 
Ik heb altijd veel sport beoefend. Sporten als veld en 
zaalvoetbal beïnvloedden jarenlang mijn vrije tijd, maar 
ook badminton en volleyballen heb ik een poosje 
gedaan. Daarnaast is Ajax de favoriete voetbalclub waar 
ik enkele jaren een seizoenkaart van heb gehad. Maar 
boven alles stond dan toch wel het dammen.  
 
De eerste damtips kreeg ik van mijn vader die in 1956 en 1957 lid was van DAVO. Hij 
zei, “Je moet in een punt naar voren spelen”. Op de basisschool kreeg dit z’n vervolg. 
Met een klein groepje fanatiekelingen mochten  we deelnemen aan een 
scholenkampioenschap. Op het voetbalveldje dat langs ons huis lag leerde ik Willem 
Pijnappel kennen. Via hem ben ik in 1983 lid geworden van Tilburg’50, de kleinste 
Tilburgse damvereniging, die in 1990 werd opgeheven.  
 
Een mooie damtijd kende ik toen T.D.V. en Tilburg’50 samen een jeugdteam vormden 
onder de naam van T.D.V. We werden Brabants kampioen bij de junioren en kwamen in 
1985 met een 4-tal uit in de halve finale van Nederland. In de laatste ronde zou 4-4 
tegen De Eendracht uit Tholen voldoende zijn om als groepswinnaar de finale te 
bereiken. Millo van Tilborg, zoon van Frits van Tilborg verloor binnen enkele zetten. 
Direct daarna boden Tom Vissers en ik tactisch remise aan, wat de tegenstanders 
accepteerden, zij hadden immers een voorsprong, maar hwij hadden aan bord 1 Willie 
van den Braak nog. Vol vertrouwen zagen wij onze teamgenoot  de stand naar de 
gewenste  4-4 brengen. In de finale van Nederland kon Willie van den Braak niet 
meespelen wegens verplichtingen aan het eerste seniorenteam van T.D.V. Hij werd 
vervangen door Marcel Jongbloets. Samen met teamleider Hans Vissers reisde we door 
heel Nederland. Maar zonder de sterspeler Willie van de Braak kwamen wij in de finale 
niet verder dan de voorlaatste plaats. Desondanks was het een geweldige en niet te 
vergeten belevenis.  
 
Zowel bij Tilburg ’50, DC Oisterwijk als bij EAD Asten ben ik meerdere malen 
clubkampioen geworden. Ook werd ik kampioen bij het Tilburgse Hart van Brabant, een 
club die maar heel kort heeft bestaan. In de eerste klasse werd ik een maal Tilburgs 
kampioen, vier maal Brabants kampioen en drie maal Brabants sneldamkampioen. En 
in 1997 werd ik Nederlands kampioen sneldammen. Ook enkele andere dagtoernooien 
wist ik op mijn naam te schrijven. De meest bijzondere daarvan is misschien wel de 
damnacht van Venlo. Ik werd kampioen met een 100% score, voor o.a. Willy 
Okrogelnik. Een maal had ik succes in het zomerdamtoernooi van DAVO. Met damclub 
Tilburg ’50, werd ik kampioen in de tweede klasse van de provinciale competitie. De 
kampioenswedstrijd vond plaats op de eerste dag van de militaire dienstplicht. Mede 
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door een brief van de P.N.D.B. voorzitter A. v.d. Elzen en van de voorzitter van Tilburg 
’50 K. Leemans kreeg ik een uitzonderlijke toestemming om het militaire terrein tijdelijk 
te verlaten om de beslissingswedstrijd mee te spelen. Met D.C. Oisterwijk werd ik 
kampioen in de provinciale hoofdklasse en mochten we een jaar uit komen in de 
nationale competitie. Het team had niet veel kwaliteit, haalde het eerste wedstrijdpunt 
pas in de laatste speelronde, maar had het seizoen van hun leven. Het is het mooiste 
nationale competitie seizoen dat ik gespeeld heb. 
 
Bij DAVO (tegenwoordig Micone genaamd) kreeg ik 
de eerste kans om uit te komen in de nationale 
clubcompetitie. Drie keer mocht ik invallen bij het 
eerste team, dat toen in de nationale hoofdklasse 
uitkwam, destijds de hoogste klasse van Nederland. 
En vooral de eerste partij op 24-09-1992 in Den 
Haag zal ik nooit vergeten. Ik zorgde voor een 
complete sensatie door Fred Ivens (R.D.G.-D.I.O.) 
op wonderbare wijze te verslaan. Met een dubbele 
plakker creëerde ik een eindstand, waarbij slechts 
twee dammen eindigde op de lange lijn. In de 
diagramstand volgde; 07-02? (48-43) 02x05 (28-33) 
39x37 (43x46)!              Zwarte dam op veld 48 
Rob Clerc gaf na de partij aan dat 24-20 (14x25) 
07-02 (13-18) 02-35 (32-38) 35-49 remise was.  
 
Zo en dan gebeuren er opmerkelijke dingen bij het dammen. Tijdens een wedstrijd met 
DAVO speelde ik op een zaterdag in de landelijke competitie. Ik had naar mijn mening 
de beste zet gespeeld en de klok van de tegenstander was in werking gesteld. In de 
bedenktijd van de tegenstander maakte ik een rondje om de andere borden om even te 
kijken hoe mijn teamgenoten er voor stonden. Ineens kwam ik mijn tegenstander tegen, 
wat betekende dat ook hij een zet had gevonden. Langzaam liep ik terug naar mijn 
plaats. Met verbazing zag ik dat de arbiter het dambord had opgeruimd, omdat zowel 
mijn tegenstander en ik niet meer achter het bord zaten. De arbiter dacht dat de partij 
was afgelopen. 
Ik had me in 1985 geplaats voor het sneldamkampioenschap van Nederland in Egmond 
aan Zee, dacht ik. Samen met Willie van den Braak kwam ik met de trein in Alkmaar 
aan. We moesten ruim een half uur wachten op de volgende bus naar Egmond aan 
Zee. We konden dus gerust in het stationsrestaurant een bakkie koffie gaan drinken. De 
tijd vloog om. De tijd ging zo snel dat men door het raam van het stationsrestaurant kon 
zien dat de laatste bus naar Egmond aan Zee ……………………… net weg reed. Maar 
wel zonder ons. Het lukte ternauwernood om via een taxirit van 30 gulden per persoon, 
op tijd in het speellokaal te arriveren. Daar bleek dat ik niet geplaatst was. Als nummer 
twee van Noord-Brabant achter J. Erkamps was ik blijkbaar reserve kandidaat. De 
organisatie wist toch een plaats vrij te maken en er kon gedamd worden. Ik eindigde als 
twaalfde. 
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In  1997 werd ik voor de eerste 
keer in de eerste klasse 
sneldamkampioen van Noord-
Brabant en plaatste mij (nu wel) 
voor het Nederlands sneldam-
kampioenschap, dat gehouden 
werd in Rosmalen en in het teken 
stond van het 75 jarig bestaan van 
de Noord-Brabantse dambond. Ik 
bereikte de finale en uiteindelijk 
wist ik Nederlands kampioen 
sneldammen te worden.  
 
 
 
Tilburg kende enkele jaren een jeugddamclub Zwart-Wit. Ik trainde een tijdje de jeugd, 
omdat de jeugd, vader v.d. Wiel als trainer ontgroeid waren. Het 4-tal wist Brabant 
meerdere malen te verrassen door concurrent H.D.R. met toppers als Mathijs Robben 
en Kees Thijssen de baas te blijven. Na een wedstrijd tegen H.D.R. in Rosmalen, waar 
ik van Tilburg met de fiets naar toe was gefietst omdat de auto vol was, bleek de fiets 
stuk te zijn. Ik moest samen met het 4-tal en vader van de Wiel bedenken hoe we de 
terugreis konden maken. Met 6 man en een fiets werd de oude Eend van vader van de 
Wiel tot de nok toe volgeladen. Het zijn zo van die momenten die je niet kunt en wilt 
vergeten en wat de sport zo leuk maakt. 
 
Zoals U heeft kunnen lezen heb ik bij veel verenigingen gespeeld. Ik heb daar veel 
bestuurfuncties vervuld en was daarnaast vooral actief als redacteur van de clubbladen. 
Ik draag graag mijn steentje bij om iets moois maken en of de vereniging vooruit te 
helpen. 
 
Mijn favoriete spelsysteem is de Partie Bonnard waar ik in 2001 een damboek over heb 
geschreven. Veelvuldig kwam het speltype op mijn dambord en er werden ook 
successen mee bereikt. Een blijvende herinnering is de overwinning op Willie van den 
Braak en Ruud Palmer. Maar ook de overwinning op Ingo Greveraars tijdens de 
Brabant cup wedstrijd D.C. Oisterwijk – P.S.V. Dammen 1 is er een om trots op te zijn. 

Door deze winst werd de titelkandidaat uitgeschakeld in de 
Brabant cup. 
 
Willie van den Braak (T.D.V.) - Adrie van Outheusden 
(Davo) Denksport promotiedag 
op de Korte Heuvel te Tilburg,  
06 juli 1990. 
 
38-32? (27x38) 43x32, forcing  
(13-19) 24x13 (08x19) 
40-35  (20-24) 29x20 (15x24)  
32-27  (02-07) 48-43 (23-29) 
34x23 (18x38) 27x18 (12x23) 
43x32 (25x43) 49x38! 
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   Paul van den Bercken 
    

 Woonachtig in Asten 
 

 Geboren op 22-04-1938 te Asten 
 

 Gehuwd met Tonnie v.d. Eynden 
 heeft 2 kinderen, Joost en Miriam 

 
 Lid van E.A.D. Asten sinds 01-10-1972 

            Eerder ook lid 01-07-1965/01-07-1968 
 

 350 partijen gespeeld voor E.A.D. 
 

 K.N.D.B lid  sinds 1965 
 

 Beste prestatie: 
 

 Peelkampioen 1e klasse 1997 
 

 Beroep: Verpleegkundige  
         (met pensioen)  
 

 Onderscheidingen: 
      Wegens 40 jaar lidmaatschap van  

 de K.N.D.B. en om dezelfde reden  
 van de ABVO/Kabo. 

     
 Naast dammen andere hobby’s: 

 

 bridge, wandelen en fietsen 
 

 Belangrijk voor mij: genieten van  
 mijn kinderen en kleinkinderen.  
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Uit het rubriek “Mijn beurt” uit het clubblad van januari 1988 
 
Al bladerend door mijn notatieboekjes heb ik er enkele 
partijfragmenten uitgelicht die mij de moeite waard lijken om 
deze rubriek te laten passeren. 
 

Het eerste fragment kwam voor 
tijdens het Peelkampioenschap 
1982. Mijn tegenstander Wim 
Vloet uit Bakel speelde hier met 
wit 40-35. Ik vervolgde toen met 
(25-30) 34x14 (10x30) 35x24 
(23x34) 39x30 (13-19) 24x04 
(05-10) 04x22 (17x50) ! 
 
 
 

 
Dat dammers het zich niet kunnen veroorloven om minder 
geconcentreerd te spelen blijkt uit het tweede  fragment uit 
de onderlinge competitie 1982-1983.  
Mijn tegenstander Evert Manders, die op het moment dat ik 
(12-17)? speelde zo geconcentreerd bezig was met het 
lezen van damliteratuur, dat hij een damcombinatie over 
het hoofd zag en daarmee verzuimde de partij te beslissen 
in zijn voordeel. Als hij 29-24 (20x29) 28-22 (17x28) 39-33 
(28x39) 43x01 gespeeld zou hebben, dan was de partij 
voor mij gelopen. Maar Evert vervolgde heel lakoniek met 
38-33?. Nog met de schrik in de benen van mijn eigen 

foutzet werd mij de winst op een presenteerblaadje aangeboden. Er volgde: (25-30) 
35x24 (17-22) 28x17 (18-23) 29x18 (20x47) !. 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

Paul van den Bercken -  
W. Cheng (H.E.D. 5)  
25-11-1993 

 
Wit forceerde de winst 30-24  
(03-08) 30x19 (13x24) 35-30  

                              1993     (24x35) 29-24 (20x38) 43x03 
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Paul van de Bercken – Rob Haszing, 
PNDB competitie 17-09-1991 E.D.G. – E.A.D. 2 
 
Rob Haszing die in de landelijke tweede klasse competitie 
uit komt voor De Ridder en in de provinciale competitie 
speelt bij E.D.G. werd door Paul van den Bercken verrast 
met een damzetje: 28-22 (18x38) 33x42 (24x33) 36-31 
(26x48) 44-39 (33x44) 49x40 (48x30) 35x04. 
 
 
 

 
Onderlinge competitie 1999 
Paul van de Bercken – Herman Clevis 
 
Zwart die zijn tegenstander al een schijfje afhandig had 
gemaakt, meende met de laatste zet (12-18) het witte 
centrumpje te moeten omknellen. Hierbij was zijn oog 
gevallen op de aardige mogelijkheid (08-12) en (16-21) 
27x07 (18x49) 07x18 (13x44) met een totale vernietiging. 
Wit had echter een onaangename verrassing in de vorm 
van een hielslag voor zwart in petto. Wit speelde namelijk   
34-30 (35x43) 33-29 (24x33) 28x48 (17x28) 32x14. 
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                   Paul Peters 
    
 
     Woonachtig in Asten 
 

     Geboren op 03-03-1966 te Geldrop 

     Gehuwd met Jeannette Brozius; 
     heeft 1 zoon: Rutger Bennenbroek 
 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-1979 
 

     303 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-07-1979 
 
     Beste prestatie: 
 

     6x Clubkampioen achter elkaar 1990 t/m 1995 
     9x Clubsneldamkampioen  
 
 
     Beroep: Quality Engineer bij Neways  
     Advanced Applications 
 
 
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     voetbal (vlaggen bij team Rutger), snooker 
     en recreatief motorrijden 
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Favoriete vakantielanden:  
 

Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Spanje. 
(bergen en zon) 
 
Favoriete muziek is gouwe ouwe’s  
(jaren 60-90) en rockachtig alle jaren. 
 
Via een buitenschoolse activiteit op het 
CAS (HAVO) met als begeleider Ad Boot, 
ben ik in contact gekomen met E.A.D. 
 
Beste prestatie:  
 

Peelkampioen, sneldamkampioen van De 
Peel, 6 keer op rij clubkampioen, wat het clubrecord van E.A.D. is en diverse malen 
sneldamkampioen van de club. Speelde in het verleden naast E.A.D. ook bij PSV-
Dammen. 
 
Wat is uw favoriete TV programma en waarom?  
 

Comedie (Laurel&Hardy, v Duin), actualiteit, films.  
 
 

 
Paul Peters - Weteringh Azn.,van de,A. (Arie) 
NLD-chT 2e klasse D, 28-01-1995 
 
EAD moet winnen om niet te degraderen. Ik mocht tegen 
Arie vd Wetering met een rating van 1400, en elk resultaat 
was dan eigenlijk altijd goed. Ik besloot aanvallend te 
spelen en te kijken waar het zou stranden. Zie hier de 
opgebouwde stand. Na 48-43 volgde (06-11), en zag ik 
dat er een combinatie lonkte met minimaal remise na een 
forcing (of er zou een schijf winst komen) na de logische 
zetten 43-38 en (11-17). Arie deed inderdaad (11-17) na 

mijn 43-38. Dus volgde 23-18!, (22-27) (of een schijf inleveren), 18x09 (04x13). En nu 
lekker combineren via 37-31 (26x28) 33x11 (16x07) 29-23 (20x18) 38-32 (27x38)       
39-33 (38x29) 34x01. Het werden zelfs 2 punten. 
 
 

Janus Wuytenburg (De Schuivers)  
Paul Peters (E.A.D. 1) 
15-09-1987 
 
(17-21) 26x28 (23x32) 31x22  
(32-38) 43x32 (24-29) 33x13 (09x47). 
 
 
 
 
 

 



341 
 

Paul Peters – Jos Verbakel   
NBR-chT Hoofdklasse, 20-09-1990  
 
(13-18) verhinderd directe ruil 31-27. Na 38-32 en 
dezelfde terugruil sta ik ook niet slecht. Alleen Jos 
verraste mij na 38-32 met zijn terugruil (20-24) en zetje 
van Weiss, 29x20 (25x14) 34x25 (14-20) 25x23 (18x36) 
en ik kon opgeven.  
 
 
 
 
 
W. Hanegraaf (H.D.R. 2) - Paul Peters ( E.A.D. 1),  
07-09-1984. 
 
Zwart combineerde via: 
(17-22) 28x17 (12x21) 26x17 (23-29) 34x12  
(13-18) 12x23 (19x28) 30x10 (09-14) 10x19  
(08-13) 19x08 (03x43). 
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E.A.D. was in 1986 succesvol in het buitenland. Op paasmaandag behaalde men een 
prachtige 3e plaats in Genk. Er werd door 8 E.A.D.-ers deelgenomen en er werd en 
door ieder 5 partijen gespeeld volgens het Zwitsers systeem met een speeltijd van een 
half uur per speler. Alle E.A.D.-ers slaagde erin om minimal 50% te score. In de 
hoofdklasse behaalde Hans Berkers 7 punten en Jules Martens en Paul Peters 
behaalden beiden 6 punten. In de eerste klasse behaalden Kees Tel en Walther Boot 
beiden 6 punten terwijl Paul van den Bercken, Gerard van Gool en Joop Trommelen 
allen 5 punten in de wacht sleepten. De totale optelling resulteerde in een score van 
57,5% waarna men met een derde plaats tevreden terug kon keren naar Asten. Een 
jaar later vonden maar liefst 12 E.A.D.-ers de weg naar damstad Genk in Belgie. 
 

Paul Peters - H. Velreads (Schaesberg), Genk 1987. 
Speeltijd 30 minuten per partij per speler. 
 

Zwart is aan de rand van de afgrond gekomen, maar 
weigerde een schijfverlies te accepteren en speelde in de 
diagramstand (16-21) en hoopte op 30-24 (19x30) 35x24 
wat ook volgde. Zwart sloeg nu verrassend toe met een 
voor hem fantastisch zetje vanuit de Partie Bonnard; (27-
32) 38x16 (17-21) 26x28 (18-23) 29x07 (20x40) 45x34 
(02x11) 16x07 (08-12) 07x18 (13x44). Twee zetten later 
bood zwart tot ieders verbazing remise aan. 

 
 
E. Zijlstra (Eureka) - Paul Peters 
Kerst-sneldamtoernooi D.C. Venlo 1984 
 
(26-31) 37x26 (18-22) 28x17 (12x21) 26x17 
(25-20) 34x14 (13-19) 24x13 (08x50) 29-24  
(50x06) 14-10 (03-09) 24-20 (15x24) 10-05 
(09-13) 38-32 (27x38) 42x33 (06x40). 
 
 
 
 

 
Paul Peters won in 1988 het ENWE sneldamtoernooi. Een van zijn tegenstanders Jos 
Verbakel (De Schuivers) ging ten onder door een openingsslagzetje. Een bijna gelijke 
opening als de 14e partij Jannes Van der Wal - Wiersma, match in 1983. 
 

32-28 (17-21) 31-26 (12-17) 37-32 (0712)  
41-37 (01-07) 46-41 (18-22) 34-29 (20-25)  
29-23 (21-27) 32x21 (16x27) 35-30 (25x34)  
39x30 (15-20), zie de diagramstand. 
 
Wit haalt nu als volgt dam: 36-31 (27x36) 23-18 (12x32) 
38x18 (13x22) 37-31 (36x27) 30-24 (20x38) 43x01. 
 
Ook op 07-02-2014 kwam de stand op het bord bij Paul 
Peters. Toen was Adrie van Outheusden in de onderlinge 
competitie het niets vermoedende slachtoffer. 
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       Kim Crooijmans 
   

 Woonachtig in Ommel 
 

 Geboren op 31-12-2003  
            te Helmond 

 

 

 Lid van E.A.D. Asten  
     sinds 01-07-2014 

 
 

 School: 
 Sint Pieterschool (dependance van Toverkruid) 

 
 

 Naast dammen andere hobby’s: 
 

 botten verzamelen, skeeleren, schaatsen , 
 fotograferen in de natuur, zwemmen en turnen 
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Ik ben bij het dammen gekomen omdat ik twee keer met schooldammen mee  heb 
gedaan. Dammen vind ik super leuk, Piet van Rens geeft mij les. 
 
Ik hou van buiten spelen en van mine craft. Mijn hobby’s zijn botten verzamelen, 
skeeleren, schaatsen en fotograferen in de natuur. Ik zit ook bij de jeugd I.V.N. (Instituut 
Voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid) 
 
Mijn sporten zijn zwemmen en turnen. Bij het zwemmen zit ik op wedstrijdzwemmen, 
synchroon zwemmen en bij de reddingsbrigade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tijgertje gaat zitten op mijn commando 

 

 

 

 

                             Mijn hobby is fotograferen. 
                                       Groene bonte specht 
 
 
 
 
 
     Zwarte dam op veld 49      
                     Wit speelt en wint 

 
 
 
 

Op de vraag, “heb je al in het damboek gelezen?” antwoordde Kim heel nuchter. 
“Nee, Ik heb het nog heel druk met buiten spelen”. 

 
 
 



345 
 

 

 

        Maud Rademaker 

   
Woonachtig in Ommel 

 

Geboren op 02-08-2004 te Asten 
 

 

Lid van E.A.D. Asten sinds 01-01-2015 
 
 

School: Sint Lambertus 
 

Naast dammen andere hobby’s: 
 

botten verzamelen, natuur en tekenen 
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Ik ben Maud Rademaker en ik woon 
met mijn vader, moeder en zusje in 
Ommel. 
Ik ben geboren op 2 augustus 2004, 
dus ben ik nu 10 jaar oud.  
Ik zit in groep 7 van St. Lambertus 
school in Asten. 
Mijn hobby's zijn dammen, tekenen en 
buiten in de natuur zijn, maar mijn 
allergrootste interesse zijn uilen. Daar 
verzamel ik veel van en ik ga ze ook 
graag in het echt bekijken.  
Behalve op dammen, zit ik ook op judo 
en bij de I.V.N., (Instituut Voor Natuur-

beschermingseducatie en duurzaamheid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Wit speelt en wint 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Witte dan op veld 20 
Zwarte dan op veld 28 
 

   Wit speelt en wint 
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Martien Madou 

    
 
     Woonachtig in Asten-Heusden 
 

     Geboren op 10-08-1939 te Heusden 
 

     Gehuwd met Diny Martens 
     heeft 3 kinderen, Jack, Miriam en Eric  
     en 2 kleinkinderen. Tamara en Jessica 
 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-09-1972 
 

     491 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-09-1972 
 
 
     Beste prestatie: 
 

     Brabants kampioen 1e klasse in 1976 
     Brabants kampioen sneldammen 1e klasse 
     in 1988 en 2005 
 
 
     Beroep: Groenteteeler (met pensioen) 
      
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     bridgen en fietsen 
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Martien Madou kent op het dambord twee gezichten. 
Met en zonder hakbijltje. Zonder bijltje kan hij toch sterk 
uit de hoek komen. Dat mocht Jannes van der Wal ook 
ondervinden. 
 

Simultaal Jannes van der Wal - Martien Madou, 10 juli 
in het winkelcentrum Woensel te Eindhoven.  
 

Martien had een schijf verlies opgelopen , maar de 
simultaanspeler bleef ook niet foutloos want speelde nu 
44-39 waarna Martien z’n schijf terug haalde met 
(21x32) 38x27 (18-23) 27x29 (19-24) 30x10 (04x44)  
43-39 (44x33) 48-43. 
De partij eindigde daarna in remise. Had Martien echter 
meteen vervolgd met (16-21) dan had hij nog “richting 
winst” kunnen spelen. 
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Martien Madou en Evert Manders maakten deel uit van deze recordpoging. 

 
Onder toeziend oog van minister van justitie Korthals, in functie als inspecteur voor het 
Guinness Book of Records werd gisteren in de Amsterdam Arena een recordpoging 
ondernomen om de grootste bridgedrive ooit gehouden te organiseren. Op de 
veelbesproken grasmat van Ajax waren iets meer dan 750 tafels geplaatst die 
zitgelegenheid boden aan 1543 deelnemende paren. Het oorspronkelijke streefgetal 
was zelfs 2000 paren, maar dit moest op last van de brandweer met een kwart worden 
teguggebracht. Het energiebedrijf KEMU uit Utrecht nam de gelegenheid te baat om 
zich met dit evenement te profileren als sponsor, terwijl de Nederlandse Bridge Bond 
zelf de organisatie op zich nam. Vrijwilligers uit het hele land waren opgeroepen om de 
nodige hand- en spandiensten op zich te nemen, zoals het opzetten van de 
speelgelegenheid en het opruimen na afloop. Het deelnemersveld was verdeeld in 
zestien selecties, waaruit de computer een half uur na afloop de winnaar aanwees. Het 
duo Daalmeyer/Krijnen won het spektakel met de hoge score van bijna 70 procent. 
Onder muzikale begeleiding kondigde de minister rond half zes aan dat de 
recordpoging was geslaagd.  
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Martien Madou - Jan Manders 
Interne competitie seizoen 1981-1982 
 
Martien Madou toverde een bijzonder mooie 
damcombinatie uit de hoed; 24-19 (14x32) 38x07 (12x01) 
25-20 (15x24) 30x19 (13x24) 37-32 (26x28) 33x02.  
 
Als er in de diagramstand nog schijven op veld 1 en 2 
gestaan hadden was het zelfs een dam op bezet veld 
geweest. 

 
 
Martien Madou - Jan van Galen 
Harwi toernooi 1978 
 
Martien Madou zorgde voor een sensatie doot oud-
kampioen van Noord-Brabant Jan van Galen te verslaan. 
En het hoeft niet altijd moeilijk te zijn. 
Zwart had als laatste zet (17-21)? gespeeld, waarna wit 
hem verrastte met het geniepigr 23-19 (13x24) 34-29 
(24x33) 35-30 (25x34) 40x16.  
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Piet van Rens 

    
  Woonachtig in Asten 
 

  Geboren op 06-01-1950 te Horst 
 

  Gehuwd met Marijke Martens 
  heeft 3 kinderen, Chrisje, Joost en  
  Wieneke en 3 kleinkinderen 
 
 

  Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-1990 
 

  164 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

  K.N.D.B lid  sinds 01-07-1990 
 
 

  Beste prestatie: 
 

  Peelkampioen 2e klasse in 1997 en 1998 

 
  Beroep: consultant of mechanisch adviseur 
      
  Naast dammen andere hobby’s: 
 

  Werk is tevens hobby 
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Ik ben Piet van Rens en lid geworden van 
E.A.D. na de simultaan van Ton Sijbrands in 
1990. Behalve lid en voorzitter ben ik ook 
gewoon lid van de” Klepel toepers” waarvan 
Jan van de Mortel de meest in het 
oogspringende fan was. Ik dam  mee met de 
“onderlingen” niet om kampioen te worden maar om ernaar te 
streven bij de bovenste 10 te komen. Ik vind de wedstrijden in 
de onderlinge competitie  leuker dan wedstrijden voor het 
tweede of het eerste team omdat ik dan het gevoel heb wel  te 
mogen maar niet te moeten presteren.  Naast het dammen heb 
ik 23 jaar de jeugd begeleid en dat heeft uitsluitend Patrick en 
Jessie als leden opgeleverd, in aantal teleurstellend maar in 
kwaliteiten des te beter. 
 
 
 

Naast het dammen heb ik de afgelopen 30 jaar mijn 
kostje bij elkaar gescharreld bij een aantal werkgevers 
en tegenwoordig  ben ik werkzaam als kleine 
zelfstandige en geniet van mijn Philips pensioen. 
Tijdens mijn bijna eeuwig durende studie 
werktuigbouwkunde heb ik  4 jaar voor het 
Laboratorium voor Ruimte Onderzoek in Utrecht 
gewerkt. Van daaruit heb ik mogen meesleutelen aan 
de Solar Maximum Mission op Goddard Space Center 
in Maryland U.S.A.  Daarna ben ik bij Philips 
afgestudeerd en bij mijn afstudeerhoogleraar op het 
C.F.T. gaan werken.  Het C.F.T. is een intern 
ingenieursbureau van Philips en heet nu Pins.  Bij 
Philips heb ik aan de mechanica van allerlei producten 
gewerkt van lampen tot wafersteppers en van 
televisiebuizen tot cd spelers. In 2005 ben ik na 24,7 
jaar weggegaan bij Philips en ben ik naar een bedrijfje 
Visiondynamics  gegaan.   
En uiteindelijk ben ik in 2008 ZZP-er geworden. 

 
Het merendeel van mijn tijd nu werk ik via een bedrijf Settels Savenije van Amelsvoort 
voor allerlei bedrijven en aan verschillende producten.  Uiteindelijk is het bijna allemaal 
voor A.S.M.L. in Veldhoven.  Sinds mijn Philips tijd geef ik cursus op het Mikrocentrum 
in Eindhoven  en de laatste jaren doe ik dat ook voor het High Tech Institute  en de 
laatste 6 of 7 jaar ook op de T.U. in Delft.  Het zijn allemaal cursussen die constructeurs 
inzicht in mechanica moeten geven. Sinds kort doe ik als technicus ook mee aan een 
soft skill cursus voor architecten van A.S.M.L. 
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Als werkend student ben ik vader geworden van Chrisje en Joost en later kregen we 
onze tweede dochter Wieneke.  We zijn in Asten komen wonen in juni 1988. Mijn vrouw 
Marijke komt uit Asten. Haar oma (Miet Martens-Snoeijen) heeft,  nog  vóór Cor Clevis,  
café de Peer (toen van Jan Eijsbouts) uitgebaat; ze woonde op Markt 6, waar nu een 
shoarma-zaak is gevestigd .  De broer van mijn schoonmoeder  Daan Nefkens heeft de 
damclub zien onstaan aan een damtafeltje in “hun” café. 
Intussen ben ik ook Opa van 3 kinderen van mijn oudste dochter Chrisje  en bij het 
verschijnen van dit ook van een kind van mijn jongste dochter Wieneke.  Daardoor doe 
ik weer opnieuw aan jeugddammen. 

           
Mijn werk is mijn hobby vandaar dat ik voorlopig geen plannen heb om te stoppen.       
Ik heb een uitlaatklep en kom onder de mensen. En af en toe een snoepreisje is ook 
nooit weg. 
 

Piet van Rens - Bert Berkers  
Sneldamkampioenschap E.A.D 14-03-1997 
 
Wit heeft zojuist 35-30 als lokzet gespeeld. Zwart hapte toe 
met (22-28) 33x22 (23-28) 22x33 (12-17) 31x22 (17x50) 
waarna zwart volgde met 29-24 (20x29) 34x01. Toen beide 
dammen van het bord verdwenen, had wit een schijf meer. 
 
 
 
 

 
Lei Janssen – Piet van Rens 
 
Zwart lijkt geen goede zet meer te 
hebben, maar niets is minderwaar. 
Zwart verast tegenstander en 
toeschouwers met (18-22) 28x17 
wat anders (21x12) 29x07 (08-12) 
07x18 (13x42)! 
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Peter Arts 

    
 
       Woonachtig in Helmond 
 

       Geboren op 03-10-1952 te Helmond 
 

       Gehuwd met Silvia Arts-Smith en  
       heeft 2 kinderen, Stef en Kim 
 
 
 
       Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-2000 
 

       164 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

       K.N.D.B lid  sinds 01-07-1968 
 
       Beste prestatie: 
 

       5x Clubkampioen bij De Schuivers 
 
 
       Beroep: Quality Engineer 
 
     
       Naast dammen andere hobby’s: 
 

       databases 
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Ik kwam met dammen in contact via mijn 
oudste broer Sjaak, die vanaf 1948 bij 
M.D.C. damde. Naast M.D.C. ben ik ook 
eerder lid geweest bij de damverenigingen 
Doetinchem (in 1985 ben ik verhuisd naar 
Helmond), PSV Dammen en De Schuivers.  
Ik ben bij De Schuivers 5 keer 
clubkampioen geweest, waarvan 3 keer 
achter elkaar in 1994, 1995 en 1996. 
Toen ik in 2000 in het 2e team van P.S.V. 
damde werd ik gebeld door Herman Clevis, 
die vroeg of ik bij E.A.D. wilde komen 
dammen. Ik zei meteen ja, want het P.S.V.-
team zat destijds om de haverklap met te 
weinig spelers.  
 
 
 

 
Ik vind Popmuziek leuk, omdat het anders zo stil is in huis. Ik 
heb 16 parkieten en mijn favoriete bezigheid is databases. 
Mijn favoriete t.v.-programma is Voice-kids, omdat er 
verrassend veel kinderen zijn, die een fantastische stem 
hebben. 
 
Van een miljoen zou ik al mijn familieleden 100 euro geven en 
de rest …….. 
 
 
 
Peter begon zijn damcarriëre in 1968 bij M.D.C. uit Mierlo, net als broer Ruud. Via de in 
1976 ingevoerde dispensatieregel konden de 3 gebroeders Arts De Schuivers in het 
seizoen 1978-1979 versterken bij hun 3e optreden op nationaal niveau. Omdat ook dit 
avontuur eindigde in degradatie en Peter inmiddels werk had gekregen in de omgeving 
van Doetinchem werd hij lid van D.V.D. Net toen D.V.D zou gaan promoveren naar de 
ereklasse kreeg Peter werk in 1985 in Eindhoven en kreeg de damcarriëre dankzij broer 
Sjaak een vervolg bij Philips D.C. Wonen deed Peter echter in Helmond en omdat dat 
akelig dicht bij Bakel lag, werd hij daar in 1988 ook lid.Door de net ingevoerde 5-jaren 
regel moest Peter tot 1993 wachten voordat hij in het Schuivers-team mocht spelen -in 
dat jaar werd ook de 5-jaren regel afgeschaft ...Wat in de voorafgaande jaren nooit was 
gelukt, lukte met een aanloop van 4 jaar bij De Schuivers in 1994: clubkampioen 
worden. Omdat dat in de 2 daarop volgend seizoenen ook lukte kreeg hij de 
wisselbeker in handen met daarop de namen van gerenommeerde kampioenen vanaf 
1984.Door de dispensatieregel is Peter vanaf 1978 nationaal blijven dammen. In het 
voorjaar van 2000 wisselde hij het uit elkaar vallende P.S.V. in voor E.A.D., dat op dat 
moment versterking in de breedte zocht. Clubtitels: 1994, 1995, 1996, 2004, 2010  
Topscorer 1e team: 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010-2012 
Sneldamkampioen: 1992, 1995, 1996, 2002, 2003, 2008.  
Bestuurslid: 2003-heden. Op 25-08-2012 ontving ik een  Bondsonderscheiding 
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Peter Arts – Pieter Wijn  (P.S.V. Dammen) 
KNDB 1e klasse C 06-02-2010 P.S.V. Dammen – E.A.D. Eindhoven, 06-02-2010       
 

01. 33-28 18-22  02. 38-33 12-18  03. 32-27 19-23  
04. 28x19 14x23  05. 34-29 23x34  06. 40x29 10-14  
07. 42-38 14-19  08. 37-32 17-21 … 
 

Nu volgt een soort positionele lokzet via 47-42 !?. 
Pieter dacht niet al te lang na en trapte argeloos in de val 
met (21-26) ??? Een combinatie die later door Luud Ector 
“Coupe Arts” werd genoemd, waarmee ik tot nu toe 26 
slachtoffers heb gemaakt!.  
 

Vervolg: 09  (21-26) 10. 35-30 (26x28) 11. 30-25 (22x31) ! 
 

 
Pieter zou Pieter niet zijn als hij gewoon door zou spelen en zo geschiedde! 
 
12. 25x32 07-12  13. 36x27 01-07  14. 41-37 11-17  15. 46-41 05-10  
16. 41-36 10-14  17. 44-40 17-21  18. 40-34 21-26  19. 45-40 14-20  
20. 49-44 07-11  21. 33-28 04-10  22. 39-33 20-24  23. 29x20 15x24  
24. 43-39 09-14  25. 50-45 10-15  26. 28-23 18x29  27. 34x23 11-17  
28. 33-28 13-19 ? 
 

Pieter maakt hier zijn 2e foutzet. Er volgt: 
29. 23-18 (12x23)   30. 27-21 (16x27)  
31. 32x12 (23x34)  32. 40x09 
Hoe zwart ook slaat, wit haalt altijd dam. 
 
En Pieter ploeterde verder … 
32.    …   08x17  33. 09-04 15-20  34. 04-18 20-25  
35. 45-40 19-24  36. 40-35 02-08  37. 44-39 06-11  
38. 39-34 en aan alles komt een einde. 
 
 

 
 

Peter Arts – Hans Derksen (E.A.D. - Angarde Inf. 2) 
25-01-2003 
 
Peter zette hier voort met 38-32 
en miste daardoor de sierlijke  
damcombinatie die mogelijk was via  
28-23 (19x28) 37-32 (28x48)  
38-33 (29x38) 40-34 (48x30)  
35x24 (20x29) 49-43 (38x40) 45x01! 
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Bert Berkers 

    
 
     Woonachtig in Someren 
 

     Geboren op 28-10-1975 te Asten 
 

     Vrijgezel 
 
 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-1988 
 

     280 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-07-1988 
 
     Beste prestatie: 
 

     6x Clubkampioen 
     12x Clubsneldamkampioen 
 
 
 
     Beroep: Administateur bij    
              Hendrikx Daken gevel 
 
      
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     bridgen en lezen 
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In 1988 werd ik lid van damclub EAD. Ik was toen 12 jaar 
oud en erg ambitieus.  Natuurlijk wist ik welke successen 
mijn vader behaald had en als je jong bent kun je nog erg 
optimistisch zijn. Door schade en schande word je wijzer 
en zeker met dammen krijg je regelmatig het deksel op 
de neus. Nu ik dit schrijf ben ik 38 en kan ik constateren 
dat mijn damcarrière mij vele hoogte en dieptepunten 
heeft gebracht. 26 jaar ervaring hebben aangetoond dat 
het voor mij nagenoeg ondoenlijk is om een perfecte partij 
te spelen.  Ik heb diverse successen geboekt en kan ook 
wel tevreden zijn als ik de balans opmaak, maar moet 
toch constateren dat bij de analyse achteraf steeds 
opnieuw blijkt dat ik in mijn partijen de plank wel ergens 
heb misgeslagen. Is het een sombere constatering dat 
mijn kwaliteiten vooral liggen in de partijanalyse en niet zozeer in de partij zelf? Nee, het 
is eigenlijk wel logisch. Achteraf is er immers geen sprake van spanning, tijdsdruk en 
vooral de angst om niet te verliezen. De analyse achteraf heeft mij diverse keren 
geluksmomenten opgeleverd, omdat dan de ware schoonheid van het damspel boven 
komt drijven. Van dit soort geluksmomenten laat ik hieronder een drietal voorbeelden 
zien. Het is niet toevallig dat 2 van de 3 fragmenten stammen uit de periode 1996-2000. 
In die tijd stond ik namelijk op het hoogtepunt van mijn roem. 
 
 
Bert Berkers – Bram Muijen 21-11-1997 
1.34-30 (19-24) 2.30x19 (14x23) 3.35-30 (20-25) 4.40-35 (25x34) 5.39x30 (15-20) 
6.44-39 (20-25) 7.50-44 (25x34) 8.39x30 (17-21) 9.44-39 (09-14) 10.45-40 (21-26) 
11.40-34 (04-09) 12.30-25 (14-20) 13.25x14 (10x19) 14.34-30 (05-10) 15.39-34 (09-14) 
16.33-29 (11-17) 17.31-27 (17-22) 18.43-39 (22x31) 19.36x27 (03-09) 20.38-33 (12-17) 
21.30-24! (19x30) 22.35x24 
 

De partijopzet was wat mij betreft erg geslaagd. Wit heeft 
thans een winnende half open klassieke omsingeling op 
het bord gekregen. Ik dreig nu met 24-19 en 37-31 met 
dam en Bram speelde daarom gedwongen (14-19). Er 
volgde nog 23.24-20? (10-14)? [beter was 10-15 maar ook 
dan staat zwart reddeloos verloren] 24.42-38! (14x25) 
25.29-24 (19x30) 26.27-21 (16x27) 27.32x14 en Bram liet 
zich de rest niet meer bewijzen. 
Ik herinner mij nog dat ik erg tevreden was over deze 
partij, totdat ik ’s avonds de partij invoerde in TRUUS. 
Toen bleek namelijk dat ik nog veel mooier had kunnen 

winnen. Na 22…(14-19) was  mogelijk 23.33-28 (19x30) 24.28x19 (13x44) 25.49x40 
(30x39) 26.37-31 (26x28)    27.48-43 (39x37) 28.41x05+ 
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Walther Boot – Bert Berkers 5 maart 1999 
 
Walther speelde hier 49.29-23? (21-27)! 50.31-26        
(13-19) 51.23x14 (20x09) en verloor omdat hij de 
dreigende zwarte doorbraak niet meer kon verhinderen.  
Hij had evenwel met 49.31-26 moeten vervolgen. Na 
49…(21-27) [12-17 biedt zwart helemaal geen kansen] 
50.42-37 dreigt wit met 37-32. Die dreiging kan zwart 
noch met 22-28? [38-33+] noch met 13-19 [29-23 en 
opnieuw 38-33] pareren, zodat 27-31 wel erg voor de 
hand ligt. Wit wint dan echter op wonderschone wijze. 
50…(27-31) 51.34-30!! (31x24) 52.30x28 (20-24)     

53.28-23 (25-30) 54.23-19 (24x13) 55.35x24 (13-18) 56.26-21! [de enige] 56…(18-23) 
57.24-19(23x14) 58.21-17 en wit wint precies op tempo! 
 
 
 

Lei Janssen-Bert Berkers  13-12-2013 
 
Stand na de 34e zet van zwart. Lei vervolgde in een 
lastige positie met 35.34-29 waarna ik de winst miste die 
mogelijk was via het positioneel onooglijke (01-07)?! Wit 
moet nu de doorbraak nemen via 28-22 (17x39) 38-33 
(39x28) 32x14, waarop zwart antwoordt met de 
tegencombinatie (16-21) 26x06 (07-11) 06x17 (12x41). 
Omdat wit na 14-10 (41-46)! zijn dam meteen kan 
inleveren is 14-09 gedwongen, maar daarop haalt zwart 
dam op veld 47. Aangezien 09-04 simpel verliest moet 
wit 09-03 spelen, waarna zwart via (24-30)!! de kroon op 

zijn werk zet. Er volgt 03x40* (47-36) 35x24 (36x49)! Met winst. Ik vervolgde met 
35…(15-20)  omdat ik in de variant (08-13) 36.29x20 (15x24) 37.45-40 (18-23)  38.40-
34 geen bijzondere kansen zag. 38…12-18 is dan immers verhinderd door de 
doorbraak via 34-29, 27-21 en 37-31 terwijl wit na 38…13-18 via 26-21 (17x26) 28-22 
gevolgd door 33-28 zijn verloren schijf weer terugwint. Het beste is nog 38…(01-06) 
39.27-22 (24-29) [12-18? 34-29!] 40.33x24 (19x39) 41.28x08 (17x28) 42.08x17 (11x22) 
43.32x23 met een lastig eindspel. 36.45-40 Wit maakt gebruik van de omstandigheid 
dat 19-23 verhinderd is door na het slaan 29-23. 36…(08-13) Hoewel Lei na deze zet 
een remisecombinatie kan nemen was 36…25-30 geenszins beter. Wit kan dan op 
spectaculaire wijze winnen via 37.27-22! (18x36) 38.28-22 (17x39) 39.37-31! (24x42) 
40.35x02 (36x38) 41.26-21! (16x27) 42.02x48! met een rondslag over 7 schijven. 37.40-
34? Via 28-22 (17x39) 40-34! (24x42) 37x48 (39x30) 35x15 had Lei naar een eindspel 
kunnen afwikkelen dat sterk naar remise neigt. 37…(01-06)! Nu heeft zwart het laatste 
tempo en is de witte positie reddeloos verloren. 38.26-21 (17x26) 39.28-22 (12-17)! 
40.32-28* (17-21) 41.38-32* (11-17) 42.22x11 (06x17) Omdat zelfs offeren nu geen 
verlichting meer brengt, gaf Lei zich hier gewonnen.   
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Een van mijn beste partijen speelde ik op 23 februari 1996 toen veelvuldig 
wereldkampioen Iser Koeperman naar Asten was gekomen om een simultaan te geven. 
En deze keer kon TRUUS mijn tevredenheid over de partij na afloop niet wegnemen! 
1996 was ook het jaar dat ik voor de 1e keer clubkampioen van EAD werd. 
 
Iser Koeperman – Bert Berkers 0-2 (simultaan 23 februari 1996) 
 

01.32-28 20-25 14.42-38 12-17   27.36*27 20-24   40.32-27 22*31 
02.37-32 15-20   15.44-39 08-12   28.40-34 18-23   41.26*37 12-17 
03.41-37 10-15   16.39-33 04-09   29.34-30 25*34   42.42-38 17-22 
04.46-41 05-10   17.47-42 02-08   30.39*30 07-11   43.39-33 11-16 
05.31-27 19-23   18.49-44 01-06   31.45-40 11-17   44.48-43 16-21 
06.28*19 14*23   19.44-39 17-22   32.27-21 16*27   45.43-39 09-14 
07.36-31 10-14   20.28*17 11*22   33.32*21 12-18   46.29-24 14-20 
08.41-36 13-19   21.50-44 22-28   34.21*12 08*17   47.33-29 20-25 
09.33-28 17-22   22.33*22 23-29   35.37-32 17-22   48.38-32 22-27 
10.28*17 11*22   23.34*23 19*17   36.40-34 03-08   49.39-33 27*38 
11.38-33 06-11   24.39-33 14-19   37.33-29 24*33   50.33*42 21-27 
12.33-28 22*33  25.44-39 17-22   38.38*29 08-12   51.42-38 23-28 
13.39*28 09-13   26.31-26 22*31   39.43-39 06-11 
  
Ik ben er trots op dat ik deze partij kan weergeven, zonder dat ik er commentaar bij hoef 
te geven. 
 
 
 

Simultaan 1990 te Asten 
 
Bert Berkers links van Ton Sijbrands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ton Sijbrands speelt zijn zet aan het 
bord van Bert Berkers. 
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Dre Verheggen – Bert Berkers 
 
1.32-28 (17-21) 2.31-26 (12-17) 3.37-32 (07-12) 4.41-37 (18-22) 5.46-41 (01-07) 6.34-
29 (20-25) 7.40-34 (15-20) 8.44-40 (10-15) 9.50-44 (05-10) In 1973 introduceerde 
Andris Andreiko in de 17e WK matchpartij tegen Ton Sijbrands het nieuwtje (04-10). 
Voordeel van deze zet is dat de zwarte linkervleugel na de opstoot 28-23 mooi staat 
opgesteld. Wit lijkt echter een aantrekkelijk alternatief te hebben in de opstoot 10.29-23 
(18x29) 11.34x23 in verband met het open veld 4. Ton Sijbrands berekende  echter dat 
zwart na (11…(21-27) 12.32x21 (16x27) 13.37-31 (20-24) in het voordeel zou komen en 
verkoos de afruil 10.32-27 waarna hij door een combinatie later in de partij  de winst en 
daarmee ook de wereldtitel pakte. Diverse praktijkvoorbeelden hebben later uitgewezen 
dat zwart inderdaad uitstekende winstkansen krijgt na de opstoot 29-23. 
Later echter werd het offer 12.36-31 ontdekt, het Tielrooy-gambiet genoemd. Na 12.36-
31 (27x36) 13.38-32 moet zwart zijn materiële voorsprong weer prijsgeven, omdat 23-
18 dreigt en hij vanwege het open veld 4 uiteraard niet achter mag lopen met 13-18. 
Een grote afwikkeling is mogelijk via: 13…(22-27) 14.32x21 (17-22) 15.28x17 (19x28) 
16.33x22 (11-16)! 17.34-29! [en niet 35-30!?] 17…(16x18) 18.29-24 (12x21) 19.26x17 
(20x29) 20.37-31 (36x27) 21.17-12 (08x17) 22.39-33 (29x38) 23.43x01 (14-19) 
24.01x14 (10x19) met gelijk spel. Om deze reden speel ik zelf altijd 9…05-10 zoals in 
een tweetal partijen voor de onderlinge competitie tegen Piet van Rens en Adrie van 
Outheusden. Na 10.28-23 (19x28) 11.32x23 (13-18) 12.35-30 (09-13) volgt meestal 
13.40-35 (13-19) 14.38-32 (19x28) 15.32x23 (20-24) 16.29x09 (18x40) 17.45x34 
(04x13) met interessant spel. Als wit echter met 13.30-24 vervolgt moet hij na (03-09) 
14.33-28 (22x33) 15.39x28 (21-27) op zijn hoede zijn voor slagzetjes. Zo verliest 16.43-
39 door (27-32) 38x27 (18-22) 27x18 (13x33) 39x28 (17-21) 26x17 (11x33) 29x30 
(20x18) en wordt 16.38-33 hardhandig afgestraft met (27-31) 36x27 (17-21) 26x17 
(11x31) 37x26 (18-22) 28x17 (12x21) 26x17 (13-19) 24x13 (08x50). Terug naar het 
partijverloop: 
10.29-23? (18x29) 11.34x23 (21-27!) 12.32x21 (16x27) Omdat zwart veld 4 nog bezet, 
heeft het Tielrooy gambiet nu geen enkele zin en staat wit problematisch, misschien 
zelfs al verloren. 12.37-31 [37-32 is simpel verhinderd] 12…(20-24) 13.34-30! In zijn 
boek over de WK match stelt Ton Sijbrands dat dit inderdaad wits beste zet is. 13.41-37 
verliest combinatief door (24-29) en na 13.34-29 (11-16) 14.29x20 (15x24) komt wit in 
zwaar weer zoals Ton van de Meerendonk in 1976 en 1977 tegen respectievelijk Harm 
Wiersma en John v/d Borst mocht ervaren. Uitzondering op de regel vormt de partij 
Theo Schippers-Hans Berkers uit 1981 waarin het juist de witspeler was die aan het 

langste eind trok! 13…(25x34) 14.40x20 (15x24) 
15.44-40 (10-15) 16.42-37 [41-37 was verhinderd door 
(24-29)] 16…(11-16) 17.48-42 [bezetting van veld 34 is 
uiteraard niet mogelijk en ook 37-32 is vanwege de 
hangende schijf op 41 verliezend] 17…(07-11) 18.49-
44* Zie het commentaar bij de vorige zet. 18…(13-18)? 
Zwart neemt de schijf winst, die helaas niet meer dan 
remise op blijkt te leveren, omdat wit de schijf op 
termijn terug blijkt te gaan winnen. TRUUS adviseert 
daarom 18…(16-21) met winst! Door vrijwillig de partie 
Bonnard in te nemen verhindert zwart 19.40-34 via 
(12-18) 23x12 (13-18) 12x23 (24-29) 33x13 (09x49). 
Wit is daarom gedwongen tot 19.37-32. Er volgt 

19…(15-20) 20.41-37 [want op 40-34 volgt (24-29) 33x15 (22x33) 39x28* (17-22) 26x17 
(12x21) 28x26 (19x50) 31x22 (50x17) en 39-34? 24-29 is helemaal verschrikkelijk voor 
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wit] 20…(20-25) 21.47-41 [want veld 34 is nog steeds taboe] Nu schijnt 21…(13-18) het 
beste te zijn voor zwart, hoewel wit ook na (04-10) in schijfverlies moet berusten omdat 
40-34 faalt op (24-29) 33x24 (19x30) 35x24 (22x33) 31x22* (17x30) 38x29 enzovoort. 
In de partij volgde nog 18.37-32! (18x29) 19.32x21 (16x27) 20.41-37 (08-13) 21.37-32 
(11-16) 22.32x21 (16x27) 22.35-30 en na deze afwikkeling was de stand materieel 
gezien weer in evenwicht. Mijn tegenstander maakte ook in het vervolg geen fouten en 
bereikte vrij eenvoudig remise.  
  

 
Fons Huybrechts – Bert Berkers 
Sneldamtoernooi Helden 1998 
 
26-21 (17x26) 28x17 (12x21) 24-19 (13x24) 35-30 (24x35) 
29-24 (20x29) 34x05 (04-10) 05x01 (02-07) 01x31 (26x46). 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bert Berkers - H.de Jong  
Nationale competitie 21-02-2015  
Rivieren dammers 2 – E.A.D.    
 
Opening: 
01. 33-29 19-23   02. 35-30 20-25   03. 40-35 14-19   
04. 30-24 19x30   05. 35x24 09-14   06. 45-40 14-20   
07. 50-45 04-09   08. 32-27 17-22?   diagramstand 
 
09. 27-21 16x27   10. 24-19 13x33   11. 39x17 11x22  
12. 34-30 25x34   13. 40*29 23x34   14. 43-39 34x32   

  15. 37x17 12x21   16. 31x04 08-13    
  17. 04x16 07-11     18. 16x07 01x12   

 
 
 

Bert Berkers - Bram Muijen seizoen 1997-1998 
    
Wit speelde 24-20 en mistte daardoor een  
fraaie slagzet:  
33-28 (19x30) 28x19 (13x44) 49x40 (30x39)  
37-31 (26x28) 48-43 (39x37) 41x05. 
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      Jules Martens 
    
 
     Woonachtig in Asten 
 

     Geboren op 28-10-1951 te Asten 
 

     Gehuwd met Trudy Verrijt 
     heeft 3 kinderen, Lieke, Ruud en Lars 
 
 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-03-1971 
 

     466 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-03-1971 
 
 
 
 
     Beste prestatie: 
 

     Clubkampioen in 1983, 2009 en 2015 
     Remise tegen Iser Koeperman 04-10-1980 
         
 
 
     Beroep: Leraar wis- en natuurkunde 
          (Summacollege Engineering (BOL4)  
 
      
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     acrylschilderen, lezen en hardlopen 
          (Jaspersport Someren-Asten) 
 

 

 

 

 



364 
 

Ik kwam met dammen in contact via oud-collega Gerrit 
Entink (van PSV-Dammen) op de fijn mechanische 
werkplaats bij Philips. Ik ben vervolgens naar de 
clubavond van E.A.D. gestapt. 
 
Beste prestaties: 
 

Clubkampioen van E.A.D. in 1983, 2009 en 2015 
Remise tegen Koeperman (4 oktober 1980) 
 
24e plaats van de 98 bij de Nijmegen Open met winst op 
Alexander Surkov (13e zet) 
Zoals eerder vermeld volgt hier de fraaie combinatie die 
Jules winst opleverde tegen de Rus Alexander Surkov. 
 
Jules Martens – Alexander Surkov  
Nijmegen 2011 
 

Surkov speelde - zich van geen kwaad bewust - in deze 
stand 8-12 en kreeg vervolgens de kous op zijn kop. Jules 
speelt 27-22  17x39  32-27  21x32  37x17  11x22  en nu 
komt de clou  38-33  39x28  36-31  41x1  Surkov 
sputterde nog wel even tegen maar was verder kansloos. 
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    Clubkampioen E.A.D. 
               1983 
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Bij analyse van de partij Jules Martens – Antoon Sukkel 
(03-02-1983) kwam er, drie zetten afwijkend van de partij, 
de volgende combinatie in na de foutzet (08-12)  
( zie diagram)  
21. …….  08-12 22. 27-22 18x27       
23. 33-29 24x31  24. 30-24 19x39 
25. 28x37 27x38      26. 40-34 39x30        
27. 35x13  
 
 
 

 
Damartikel in Zeeuwse Courant 
 
Geplaatst op 16 september 2011 door Ben Provoost 
 

In de vier grote zomertoernooien waren de Zeeuwen bepaald niet 
oververtegenwoordigd. De jonge Jacob Provoost, een van de talenten 
van PWG ‘s-Gravenpolder, scoorde in Hoogeveen zeven uit acht en 
zag zijn rating behoorlijk stijgen. In Nijmegen was Jaap de Jonge de 
enige Zeeuwse deelnemer. De Middelburger speelde een ietwat 
wisselvallig toernooi en eindigde met een score van 10 uit 10 in de 
middenmoot. Een hogere klassering was mogelijk geweest als hij in 
een van zijn beste partijen niet in een verraderlijke lokzet was getrapt. 
 

Jules Martens - Jaap de Jonge: 
1.34-30 20-25 2.39-34?! De witspeler staat bekend als KVO-specialist en heeft zelfs 
een boek over deze materie gepubliceerd: Levenslang opgesloten in de korte 
vleugel. 14-20 3.44-39 10-14 4.33-28 5-10 5.49-44 20-24 6.39-33 15-20 7.31-27 17-21 
8.36-31 21-26 9.41-36 11-17 10.27-22 18×27 11.31×11 6×17 12.36-31 12-18 13.46-41 
7-12 14.41-36 17-22 15.28×17 12×21 16.32-28 18-23 17.37-32 26×37 18.42×31 21-26 
19.44-39? De voorkeur verdiende 34-29! waarna de KVO van het bord verdwijnt. De 
tekstzet speelt zwart in de kaart. 26×37 20.32×41 23×32 21.38×27 13-18 22.41-37 8-12 
23.37-32 12-17 24.33-28 17-21 25.47-42 21-26 26.42-37 18-23! 27.48-42 Wit mocht in 
geen geval 39-33 spelen wegens 16-21!! 27×16 23-29 34×23 25×34 40×29 20-25 
29×20 25-30 35×13 9×49 20×9 49×27 met winst. 2-7 28.42-38 7-12 29.39-33 12-18 
(zie diagram) 30.28-22?! Een zet die zowel een vraagteken als een uitroepteken 
verdient. Als zwart namelijk gewoon voortzet met 9-13! raakt wit binnen enkele zetten 
een schijf kwijt. 
 
Omdat 22-17 niet mag wegens de dam met 23-28 en 13-
18 moet 50-44 en nu 1-7! met op 44-39 3-8 22-17 7-12 
etc. en op 22-17 7-11! 17×6 23-28 32×12 13-18 12×23 
19×48 30×19 48×50! Een onvervalste zesklapper! In de 
partij kan zwart de verleiding niet weerstaan om een 
damcombinatie annex naslag uit te voeren. 3-8? 31.22×2 
23-29 32.34×23 19×48 33.30×19 48×47 Zwart staat drie 
schijven voor maar wits volgende zet heeft hij niet zien 
aankomen: 34.35-30! 25×34 35.40×29 47×24 36.2×35 en 
ondanks dat er aan de witte dam een pittig prijskaartje 
hangt moest zwart zich 15 zetten later gewonnen geven. 

http://denksport.pzc.wegenerwordpress.nl/dammen/dammen-ben-provoost-houdt-zeeuwse-eer-hoog/
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De gefrustreerde dammer 
 
Zwaar te moede van alle kritiek op het in zijn ogen goddelijke spel, nam de Dammer 
zich voor stellig iets te ondernemen tegen dat hersenloos brabbelende gespuis. 
Monddood moesten zij gemaakt worden middels hoogwaardig polemisch 
communiceren of nog beter: via de zapkast. Laat ze maar komen deze vermeende 
intellectuelen. Hij hoorde ze al:' Schaken dat is pas een spel, dat ziet er zo interessant 
uit. Schaken is het echte leven. Dammen is zo’n dood en plat spelletje, met stukjes hout 
die slechts een veldje mogen opschuiven. Criminelen in spe zijn het, met hun slaan is 
verplicht'. Vuur spoot uit zijn ogen bij dit soort gedachten. Hij zou ze wel willen 
onderfluimen, verwenskaarten sturen met de kerst. 
Kortzichtige ijverzuchtige angsthazen, dat zijn het. Zeker te weten. Bang dat hun, naar 
eigen zeggen, edele spel overtroffen zal worden door dat simplistische schuiven.  
Via de buis dus naar het volk in de wijken, maar dan moet ik het wel goed doordacht 
brengen, besefte hij, anders valt dadelijk heel het land over me heen, zoals bij die aan 
leukemie overleden dammer die bekend werd door in een praatshow bij ‘s lands 
bekendste presentatrice in het geheel niets te zeggen, zelfs niet toen naar zijn leeftijd 
werd geïnformeerd en de door de wol geverfde televisievrouw derhalve met de mond 
vol tanden liet. Of zich te verslapen in een trein, op weg naar het nationaal 
damkampioenschap, en niet door zijn briljante dammen, waardoor Men het juist als een 
simpel spelletje blijft zien.  
Het is mijn land op zijn smalst, maar toch, somberde hij.  
Oppassen was het devies want Men leeft in een beeldcultuur: hoe  je overkomt is 
belangrijker dan het te berde gebrachte. Voor hem was het wel duidelijk dat zijn spel 
een hoger abstractieniveau, meer diepgang heeft: een dammer leert vlot schaken en 
bridgen, doch andersom wordt vaak als moeilijk ervaren. Maar hoe leg je dit uit aan 
Men, die zich bij het schaken al terugtrekt omdat de beginregels moeilijk zijn. Minder 
regels en minder onderscheid in de speelstukken eist juist meer van het abstracte 
denkvermogen en de creativiteit wist hij.  ‘Ik dwing Men de inleiding te lezen van een 
geniaal detectiveverhaal van de zeer erudiet schrijver en vader van de detective, of de 
verhandeling van de hand van de enige wereldkampioen schaken van het land,’ dacht 
hij. Beiden kwamen tot de conclusie dat dammen moeilijker is. Misschien moest hij dan 
wel zijn mooiste dubbelcombinatie van veertien zetten diep, waarbij er drieëntwintig 
schijven van het bord gaan, laten zien, dan snapte Men misschien waarom dammers 
het gevoel krijgen dat het aardse bijkans wordt ontstegen bij dit soort hersenspinsels. 
Nee, hij kon zich daar gruwelijk over opwinden, terwijl het nog zo is, stelde  hij monter 
vast, dat wat voor sport Men ook bedreef, je gewoon beter moet proberen te zijn dan je 
tegenstander. Telkens komt Men op deze vergelijking met het schaken terug, omdat je 
hier praat over de geest, en dan kom je aan de gehele menselijke waardigheid. Hoe kan 
het anders, sprak hij tot zichzelf, dat vandaag de dag de denksporter zich zo opwindt 
over het feit dat de door de menselijke intelligentie bedachte computer dezelfde mens 
kan verslaan. Een atleet raakt toch ook niet gefrustreerd als fietsers hem voorbij 
zoeven. Nee, hij wist wel hoe het zat, doch hoe maak je het ‘s lands zappers en andere 
stoelzitters dan wel bankhangers duidelijk dat zijn spel zich tevens leent voor het 
slimmer worden- de dendrieten, het ‘wortelstelsel’ van de hersenen, wordt omvangrijker 
door deze hersengym -, het nemen van beslissingen, het beheersen van jezelf -wil je 
slaan, ga dan dammen- , leren slagvaardig zijn. Het wond hem vooral op dat de 
mensen elkaar zo gemakkelijk gedachteloos volgen, zeg napraten.  
Vol ergernis zat hij ook als Men sprak over schaakvoetbal, want Koning Voetbal kan 
immers beter met het strategische dammen worden vergeleken: het gaat om de 
samenwerking tussen gelijkwaardige spelers, het anticiperen bij het naar elkaar 
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toeschuiven van hun geliefde knikker. Opmerkingen als ‘De bal ging over veel schijven; 
elkaar de bal toeschuiven; hier wordt goed combinatievoetbal gespeeld, want elke schijf 
wordt gebruikt,’ klonken als droommuziek. Wanneer gaat Men beseffen dat veel 
kijksporten noch het publiek, noch zichzelf kunnen onderhouden, dacht hij wensvol. 
 
Jeugdtrauma 
 
Nog zie ik onze dorpspastoor mijn klas van de lagere school binnentreden voor het 
geven van zijn godsdienstles. Deze geestelijke was een zware buikdrager, waardoor de 
rij zwarte knoopjes op zijn eveneens gitzwarte rok mij telkenmale deden denken aan de 
tepels van een moedervarken. Ik zat in de derde rij aan het tweede tafeltje. Zoals zo 
vaak begon hij ook nu met een inleidend voorbeeld. Hij schreed daartoe in mijn 
gangpad en bleef schuin achter mijn tafeltje stil staan. Hij haalde flink uit en zwaaide 
met zijn dikke arm richting mijn hoofd en sprak: ‘Als ik nu zonder enige aanleiding een 
willekeurig iemand hier in de klas plots een draai om zijn oren geef, dan is dat niet 
eerlijk.’ Mijn hoofd sloeg zo hard op het tafeltje dat het een fikse knal gaf. Iedereen 
schrok op terwijl ik versuft, ingehouden huilend, zijn dreun compleet verbouwereerd, zat 
te verwerken. Mijn meester, alwaar ik vertwijfeld oogcontact zocht, boog zich alleen 
maar dieper over zijn correctiewerk. ‘Of wel dan?,’ vervolgde hij zelfingenomen zijn flut 
–inleiding. ‘Nee…,’ stamelde ik trillend, onderwijl wat tranen zo onopvallend mogelijk 
wegvegend. ‘ Dit voelt als zwaar onrecht hè … jongmens,’ zei hij bijna triomfantelijk, 
alsof hij ik weet niet wat voor gigantisch voorbeeld te berde had gebracht. ‘ Ja…heel erg 
mijnheer pastoor, ’ bracht ik met moeite uit mijn strot naar buiten. 
Het hele stichtend bedoelde verhaal over het om zich heen grijpende onrecht in de 
grote bozenmensenwereld is mij toen vrijwel geheel ontgaan. Ik zat me te verbijten en 
zoude hem toen het liefst tegen zijn botten hebben geschopt of, bij het naar buiten 
gaan, willen onderfluimen en dan hard wegrennen en dus niks ‘ de andere wang 
toekeren’.  
Nu ik dit, na zesenveertig jaar, opschrijf voel ik nog de intense kinderpijn en komt er een 
nooit verwerkte woede in mij op. Ik roep dan ook eenieder die dit leest op om, zodra hij 
of zij bij de hemelpoort aanklopt, meteen te vragen naar het kamernummer van deze 
machtsmisbruiker om hem eens flink de waarheid te brengen. Ik kan zelf bijna niet 
wachten het aan ons Opperwezen te verklappen, zodat de beroepsbedotter misschien 
alsnog naar het hellevuur kan worden verbannen; als hij aldaar inmiddels niet vertoeft 
tenminste, want de Allerhoogste ziet toch alles? 
 
Verkeerde zuinigheid 
 
Op een middag werd ik gebeld door een schoonzus. Of ik bereid was in de grote 
lichtstad een vouwfiets voor mijn broer op te halen. Ze had namelijk op het roemruchte 
marktplaats.nl een fantastische aanbieding zien staan. Het moest wel snel gebeuren 
want het zou om een koopje gaan en de man had aan de telefoon zelfs gezegd dat er 
zich al meerdere kopers hadden gemeld.  
Ik had het adres vluchtig op een briefje geschreven en spoedde mij naar de stad. Na 
een half uurtje stond ik in een achterbuurt van deze stad voor de juiste deur en belde 
aan. In de deuropening verscheen een schriel, trillerig vrouwtje met lang, vettig 
donkerblond haar. ‘Jij komt zeker voor de vouwfiets,’ sprak zij schuin naar de grond 
kijkend. Mijn bevestiging niet afwachtend draaide zij zich en struikelde bijna over haar 
koddig uitziende kind met snottebel. Ik volgde gedwee. Haar partner was juist een 
nieuwe band op het buitenkansje aan het leggen, want dat was nog met de mevrouw 
aan de telefoon afgesproken. Toen hij zich oprichtte en naar me toedraaide zag ik op 
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zijn ontblote bovenlijf een ritssluiting lopen. Ja, sinds zijn hartoperatie moest hij zich 
rustig houden, en daarom doodde hij zijn tijd met het opknappen van fietsen. Het waren 
door de politie gevonden en niet teruggevraagde fietsen. Dit verklaarde de rij verroeste 
exemplaren tegen een vervallen schutting. Nadat hij ook mij te kennen had gegeven dit 
soort vouwfiets altijd meteen kwijt te zijn, duwde hij de fiets door de gang, op de stoep 
in de richting van mijn auto. De fiets paste echter niet in de kofferbak. Teruglopend naar 
zijn ‘werkplaats’ stak zijn schrepele vrouw haar hoofd in het gangpad en vroeg schielijk: 
‘Is hij niet verkocht?’  
Op mijn vraag of de versnelling wel werkte gaf hij wat vinnige rukjes aan de vastzittende 
versnellinghandel en mompelde: ’ Ja natuurlijk’. Nadat hij een verroest schroefje aan de 
kunststof kettingkast had losgedraaid en een zwenking aan een vergrendelend 
buisstukje had gegeven, kon de fiets in gevouwen toestand in de achterbak worden 
vastgebonden. Na het overhandigen van de vijftig euro toog ik met het kostbare bezit 
terug naar huis.  
De fietsenhersteller in mijn buurt heeft voor een twintig euro alsnog de versnelling en 
het licht gemaakt, zodat het geheel nog enigszins fietsbaar is. 
Bij het ophalen van de fiets bij mij thuis wist mijn broer mij toe te vertrouwen dat hij zich 
had vergist. Deze quickstepfiets kon wel worden gevouwen maar was veel te groot, dus 
niet handzaam.  
Tot overmaat van alles brak, toen ik de fiets wilde vouwen voor het thuisvervoer, de 
kettingkast in tweeën. Beiden zagen we inmiddels, gierend van het lachen, het 
komische van de mislukte onderneming in.  
Och ja: een bon voor te hard rijden is ook al vlug vijftig euro en dan heb je helemaal 
niets. 
 
Rustgevende momenten 
 
Zodra druilregens zich aan mij opdringen, of des nachts de slagregen tegen het 
slaapkamerraam striemt, word ik immer overmand door een opperst gevoel van 
gelukzaligheid. Evenzo bij het onder een paraplu lopen tijdens een loodrecht 
nedergutsende regen heb ik dat geluksgevoel. Vaak ben ik dan in gedachten bij een 
meesterlijk stukje schepping. Hoe zoude het er nu zijn, waar houdt het gevogelte zich 
schuil en hebben die net zo’n gelukkig gevoel als ik, of is het vooral een 
overlevingsgevoel? Wat zoude het fijn zijn aldaar, vanuit een beschuttende schrijfhut 
turend, al het moois wat Ma Natuur aanbiedt neder te schrijven.  
Met al dat dromen en gemijmer kwam ik echter geen steek verder, dus besloot ik tijdens 
een voorspelde regendag me met de automobiel naar de zoom van een staatsbos te 
begeven om te gaan proefschouwen. Mijn schrijfblok en pen had ik klaarliggen op de 
autostoel naast me. Met mijn hoofd ver naar voren spiedde ik tussen de ruitenwissers 
door om het zandspoor op het bospad niet kwijt te geraken. De steeds grote wordende 
plassen maakten me eerlijk gezegd lichtelijk bang. Je zou maar vast komen te zitten in 
dat bos. Weg gevoel van geluk. 
De automobiel kreeg een plaats onder een boom met laaghangende looftakken van 
waaruit ik een prachtzicht had op de weilanden, maar vooral op een meanderend 
riviertje dat een vijftigtal meter van me vandaan het bos indraait. ‘Al trekt er vanaf nu 
geen enkel levend wezen aan mij voorbij zal ik toch supertevreden zijn,’ bedacht ik me 
toen. Wat een vredige, tot rust brengende omgeving had ik daar voor me. Een rij  
weipalen met schrikdraad markeerden de grens tussen een gemaaid weiland en een 
akker met maïsstoppels.  Vanuit de verte, boven een landelijk gelegen boerderij, 
verscheen er een grote vogel met een trage wiekslag richting waterkant. Het bleek de 
blauwe reiger die, direct na zijn elegante landing, loerend en parmantig stappend de 
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waterrand afging. Enkele nog spartelende kikkers verdwenen in zijn ranke, bobbelde 
hals. Tevreden ging hij zich nog enkele minuten in het slijk vertreden en vloog daarna 
uit mijn blikveld. Een levend, deels luguber schilderijtje was weder verdwenen.  
De volgende uren gebeurde er, gelukkig, niets. Behalve dan het nedersappelende, want 
door het gebladerte gebroken hemelwater. Al die tijd legde ik me op om, achterover 
tegen de hoofdsteun, voor me uit te staren en alle natuurschoon in me op te nemen. Ik 
gunde me alleen het opschrijven van wat steekwoorden over hoe ik me gevoelde en 
welke gedachten er spontaan in me opwelden.  
Ik kan u zeggen dat er voordien nimmer in mijn leven momenten zijn geweest die me 
het diepere ontspannende gevoel gebracht hebben. Wel moest ik me regelmatig uit 
zwaarwegende, aan me opdringende gedachten halen en wederom fixeren op Ma’s 
rustgevende plaatje.  
Nu ik deze regels vastleg valt me op dat, door de teruggeroepen herinneringen middels 
de steekwoorden, alles weer als een droomgezicht voorbijtrekt en deze me opnieuw het 
gelukbrengende gevoel geven. Beter is misschien te zeggen: een innigere tevredenheid 
is mij niet denkbaar.  
 
 
Onderstaand het verhaal dat in het boek ‘Delfts blind’ staat n.a.v. het wereldrecord blind 
simultaandammen van Erno Prosman op 4 en 5 juli 2008. 
 

  Nachtelijke opsluiting 
 
Goed gemutst en met veel aplomb betreed ik rond vier uur, 
nadat de auto een plek voor de bouwhekken heeft 
gekregen, de rode loper van het bouwvallige 
conferentiecentrum van DUWO-studentenhuisvesting. Ik 
voel me groeien als ik me bedenk aan welk een 
imponerend wereldevenement ik ga deelnemen. Dat gevoel 
wordt alleen maar intenser bij het zien van de grote pers- 
en publieksruimte op de tweede etage alwaar op 
zevenentwintig monitoren de beginstanden staan 
geprojecteerd. Lekker wereldwijd. Zoude het vandaag 
gelukken mijn variant van de korte vleugel opsluiting te 
promoten? De eerste kriebels voel ik opkomen.  

 
In een belendende zaal staan een aantal grote demonstratieborden op hun ezels klaar 
evenals enkele stoelrijen voor de toeschouwers en hun explicateurs Rob Clerc, Wouter 
Ludwig en Dik de Voogd. Even verder het kleine, sober ingerichte kamertje, bestemd 
voor parttime-kluizenaar Erno: een tafel met microfoon en webcam alsook een 
makkelijk zittende stoel. Verder nog een lijstje met de zevenentwintig tegenstanders. 
Aan de toog van een kleine bar hangen de eerste toeschouwers babbelend over hun 
bakkie leut heen. Afgezakt naar de eerste bouwlaag steek ik heel voorzichtig mijn hoofd 
tussen twee versperrende zwarte doeken met het opschrift ‘Alleen toegang voor spelers 
en organisatie.’ In de prachtig ingerichte speelzaal word ik overmand door een opperst 
gevoel van gelukzaligheid: hier moet het gebeuren, krijg ik hopelijk de kans om de 
damwereld een vette KVO -partij te laten zien. De elektrieksnoertjes die aan de zijkant 
uit de damborden steken, maken me nog bewuster van het weidse karakter. Er hangt 
wel een benauwende lucht. De kantelramen blijken slecht te openen.    
In het cateringkamertje krijg ik de eerste koffie aangeboden. Deelnemers druppelen 
binnen en weldra ontspinnen zich geanimeerde, kennismakende gesprekjes. 
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‘Erno gaat, vanaf bord een openen met 31-26, dan 31-27 enzovoort en na negen 
borden begint hij van voren af aan,’ zegt de damclubvoorzitter van Scheveningen. Ik ga 
het allemaal wel zien. De een meldt dat hij ter voorbereiding al een gat in de ochtend 
heeft geslapen, de ander zegt al om acht uur ‘s ochtends uit bed te zijn getuimeld. Dat 
ben ik zelf. Een gezellig uitje met de collegae, dat ik halverwege heb verlaten, luidt 
jaarlijks de schoolvakantie in, laat ik weten. 
 
Iemand van de organisatie verzoekt ons een kleine tijdspanne later naar de pers- en 
ontvangstruimte te gaan voor de officiële opening. Wij volgen gedwee. Charmante 
dames voorzien ons van drankjes. Zelfs het alcoholhoudende natje krijgen de 
deelnemers aangeboden. Erno kijkt naar ons en zegt gniffelend: ‘ Ik heb doorgegeven 
dat de alcoholhoudende drankjes voor de spelers gratis zijn, maar de rest vijf euro per 
consumptie moet kosten.’  
Kartrekker Henk de Witt verricht het openingswoordje en dankt de hoofdsponsor zeer 
terecht voor zijn gulheid. Dan volgt een aanstekelijke voordracht van schrijver, 
columnist èn dammer Arie Storm. Hij leest eerst een dambrief voor uit  zijn roman De 
Ongeborene en brengt daarna een speciaal voor deze dag geschreven prozapareltje de 
ruimte in. Met ironie prikkelt hij zijn gehoor door te zeggen dat dammers in het geheel 
geen lezers zijn en dat sommige deelnemers, waaronder ik, wel erg dom zijn door de te 
volgen tactiek in het evenementenboek al te openbaren. Ik zie er het ludieke wel van in. 
Als reviaan ben ik wel wat gewend: het kan altijd nog erger. Hopelijk heeft dit alles een 
positieve uitwerking op zijn schrijfwinkel.  
Nadat de hoofdarbiter Frank Teer de blind simultaanregels heeft voorgelezen volgt de 
individuele voorstelling van de deelnemers. Telkenmale begeleid door een vluchtig 
applausje. Bij het rondkijken ontwaar ik tussen het publiek wereldkampioen Alexander 
Schwarzman alsook oud- wereldkampioen Alexander Gergiev. Het wordt wel voor den 
donder toch serieus allemaal. Maar beter geen KVO misschien…. Vriendelijk komt het 
verzoek richting speelkamer te gaan.    
 
Erno komt nog even iedereen persoonlijk succes en een prettige partij wensen en trekt 
zich vervolgens terug om in trans te geraken. Een spelletjespsycholoog verklaart de 
aanwezigheid van vaste camera’s in de speelruimte: dit is om het gedrag van spelers 
vast te leggen als deze niet aan zet zijn. Leuk voer. Dat ook het NOS-journaal en TV 
West Sport opnames maken en interviews gaan afnemen is dan inmiddels bekend.  
 
In een noodgang trekt Frank Teer eerste arbiter langs de borden. Wat zal de eerste zet 
van Erno worden? Ik hoop op 34-29, dan kan ik meteen 16-21 doen en duimen voor 31-
26. Zijn 32-28 ligt me ook wel. Na een rondje van enkele minuten is ook het ijs voor mij 
gebroken middels 17-21. Binnen enkele zetten prijkt er al een KVO – motief op het 
bord. Zelfs de fanatieke thuisblijvers weten nu via internet dat ik me als de bekende vis 
in het even bekende zwemwater voel. Ja, die Erno zal zich ook niet misselijk voelen. 
Die denkt waarschijnlijk aan gewillig kanonnenvoer. Het zal me een worst wezen. Zo 
ben ik toch maar mooi op mijn sterkst. Zo is dat.   
 
Op weg naar het privaat vraagt een vriendelijke dame aan de inschrijftafel om een 
handtekening te plaatsen op een passe-partout van de in te lijsten damaffiche; een 
aandenken voor de grootmeester. 
 
Naarmate de tijd voortgaat duren de rondjes langer en ga ik regelmatig aan de wandel. 
‘Wat zal de zielenknijper er van gaan vinden?,’ speelt door mijn hoofd als ik richting 
camera tuur die vlak bij me staat opgesteld. Ook werp ik steels een blik op de monitor 
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die recht achter mijn speelbord staat. De gever draait zich in allerlei zitstanden, vaak 
zijn denkhoofd ondersteunend. Wat is het toch knap. 
 
Denken kost ook energie dus ga ik me maar weer eens voeden. Aan het voortreffelijk 
verzorgde en vriendelijk aangeboden eten zal het niet gaan liggen.  
 
De nacht begint net als het eerste slachtoffer valt. ‘Hé… gelukkig ben ik niet de eerste,’ 
fluistert mijn buurdammer opgelucht. Ik knik instemmend en maak een grimas. Een 
enkeling vecht al tegen de zakkende oogleden. 
In de vroege morgen, als de dag zich begint te verheffen, hoor ik door de kantelramen 
kwinkelerende vogelkens. Een jeugdige deelnemer vlakbij dit raam mist de aangeboden 
vrolijkheid: hij is  in een diepe slaap. Een opengeslagen boek ligt omgekeerd op z’n 
schoot. Daar de dienstdoende arbiter nadert krijgt hij een duwtje. Zichtbaar schrikt hij 
wakker en moet zich duidelijk hernemen. Zijn uit te voeren zet staat alreeds op het 
notatiebiljet, dat wel. 
 
Tegen zevenen wenkt voornoemde jeugdspeler om even uit het raam te komen kijken. 
Een geheel in het wit gestoken hoofdbanddragende vroege Indische vogel is op het 
binnenplein geheimzinnige ontspanningsoefeningen aan het doen. Nee, dammers zijn 
zo gek nog niet. 
Niet lang nadat de andere buurdammer mij weet te melden dat ik er in het geheel niet 
vermoeid uitzie, twijfel ik in een duidelijk mindere stand voor mij tussen 8-13 en 9-13. 
De eerste staat me positioneel niet aan, want dan kan sterk 40-34 vind ik, maar met 9-
13 verzwak ik mijn linkervleugel. Na twee keer de zet op het biljet te hebben veranderd, 
beslis ik: 9-13. Dunnetjes vul ik al 33-28 in. Mijns inziens de beste voor wit. Vol trots ben 
ik als grootmeester Rob Clerc enkele minuten geïnteresseerd naar mijn stand staat te 
kijken. Omdat de arbiter, met micro en draadoortjes, dichterbij komt, ga ik zitten. Juist 
na het spelen van 9-13 valt plots mijn oog weer op 27-22, die bij 8-13 geen problemen 
gaf maar nu winst voor wit lijkt te betekenen. Vertwijfeld en verbouwereerd maak ik 
wanhopende gebaren en zoek oogcontact met de scheids. Medevoelend maakt hij 
kenbaar het te hebben gezien. Potverdorie nog eens aan toe zeg. Geen zetcontrole 
gedaan. Wat een lomperd ben ik toch. Even meen ik dat er een tegencombinatie achter 
zit, maar helaas. Een minuutje later valt de hakbijl. Na 27-22 en twee slagen verdwijnt 
de arbiter weer. Ik vul 2-0 in op mijn formulier en wacht tot de scheidsrechter zich weer 
bij me meldt. Mijn keuzeslag maak ik niet meer af. Welk een weedom. Omdat KVO -
spelers doorgaans zelfkastijders zijn, hebben verdere zelfschrobberingen geen zin. Een 
reis van ruim anderhalf uur, een hele nacht wakker blijven en nog met lege handen. 
Misschien kan ik ook maar beter schrijver worden. 
Een lang wachten kan beginnen. Voorzichtig begeef ik mij naar de demonstratieruimte, 
doch daar is gelukkig vrijwel niemand aanwezig. Dan maar wat lekkers gaan eten, dan 
heb ik tenminste nog iets. 
Ik denk geen slaap te hebben, maar leg me toch even te rusten in het 
matrassenkamertje. Binnen een minuut vertoef ik in een veilige wereld. Enkele uurtjes 
later ben ik wakker en beslis huiswaarts te keren. Het ziet er naar uit dat hij, na een 
verliespartij en een vette blunder, het toch niet gaat halen. Bovendien heb ik ‘s avonds 
nog een geslaagdenfeestje in mijn vriendenkring. Een gedienstige dame geeft me nog 
een ingelijste actiefoto van mezelf met onderschrift en handtekening van de 
simultaangever.  
Thuisgekomen kijk ik meteen op teletekst en zie verheugd dat het Erno op het nippertje 
is gelukt. Het wereldrecord is een feit. Is mijn nederlaag toch nog ergens goed voor 
geweest. 
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Jules Martens ( E.A.D. 1) -  J. Matheeuwsen (B.D.V.),  
15-10-1984  
 
Jules berekende de 14 zetten diepe winnende combinatie 
en vervolgde met 24-19! (23-28) 38-33 (14x23) 26-21 
(27x16) 31-27 (22x42) 33x02 (42-47) 34-30 (25x34) 40x07 
(09-13) 02x05 (11x02) 44-40 (47-20) 48-42 (20x47) 40-34 
(47-20) 43-38 (20x47) 39-33 (47x40) 45x34. 
 
 

 
 
Herman Clevis – Jules Martens 1983 
 
Zwart maakt gebruik van de Valluikslag  
(20-25) 29x20 (35-30) 35x24 (14x25) 23x14 (09x29) 33x24 
(26-31) 37x17 (11x35 en zwart staat een schijf voor. 
 
 
 
 
 

 
 

Jules Martens – Antoon v.d. Moosdijk 
Onderlinge competitie 1982 
 

Zwart speelde het schijnbaar logische (07-11) met als 
gevolg 26x17 (12x21) verplicht 28-22 (18x27) 32-28 
(23x32) 36-31 (27x36) 38x07 (08-12) verplicht 07x18 
(13x22) 47-41 (36x47) 43-39 (47x29) 34x23 (19x28) 30x19 
(14x23) 25x14 (10x19) of (09x20) 39-33 (28x39 (40-34 
(39x30) 35x4. Het lijkt wel een record met zo veel 
verplichte zetten en slagen. 
 

 
 
Jules Martens – R. de Rijke Open NK 26-07-2009 
 
Jules neemt zijn tegenstander te grazen 33-29 (26x28)   
30-24 (19x30) 35x24 (23x34) 39x30 (20x29) 38-33 (29x38) 
43x01. 
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 Patrick Adriaans 
    
 
     Woonachtig in Rotterdam 
 

     Geboren op 20-07-1984 te Geldrop 
 

     Relatie met Joke Blokzijl 
 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-1996 
 

     222 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-07-1996 
 
     Beste prestatie: 
 

     Clubkampioen in 2008 
     Peelkampioen in 2005 
     Jeugdkampioen van Noord-Brabant 
     Remise tegen Ton Sijbrands in  

    W.R.  blinddammen 
      
 
     Beroep:  
     Ingenieur in de chemische industrie 
      
 
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     poolen, literatuur, gitaar en reizen 
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Mijn favoriete vakantieland is Zuid-Afrika. Voor m’n 
stage heb ik hier vier maanden met veel plezier 
gewoond. Mooi weer, mooie natuur, interessante 
steden.  

 
Mijn favoriete muziek is  jaren ’60 
rock/pop (Beatles, Kinks, Rolling 
Stones, enz.). Ook later is er nog veel 
goede muziek gemaakt, maar deze 
kwaliteit is nooit meer geëvenaard 
mijns inziens.  

 
Als ik 1 miljoen euro win zou ik E.A.D. kopen en de 
naam veranderen in Adriaans Dam- en Toepclub Asten 
  
Ik heb de damregels geleerd van mijn opa. Vervolgens meegedaan aan schooldammen 
op de basisschool (Deken van Houtschool), waar al snel bleek dat ik hier meer talent 
voor had dan voor andere sporten. Via het schooldamtoernooi, dat door E.A.D. (destijds 
Hans Berkers en Piet van Rens) werd georganiseerd ben ik in contact gekomen met 
E.A.D. Ik speel op dit moment ook bij C.C.R. in Rotterdam  
 
Beste prestatie:   
Winnaar Peelkampioenschap 2005 
Clubkampioen EAD 2007-2008  
Gelijkspel tegen Sijbrands in WR blindsimultaan 
Aspiranten kampioen van Noord-Brabant in 2000 
Aspiranten sneldamkampioen van Noord-Brabant in 2000 
Junioren kampioen van Noord-Brabant in 2003 
Junioren sneldamkampioen van Noord-Brabant in 2003 
 
  
Ik kijk vooral sport en films. Als ik een programma moet kiezen dan Voetbal 
International, omdat de humor in dit programma elke keer weer een lach op mijn gezicht 
weet te toveren.  
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 Ton Sijbrands              

    Patrick Adriaans              

    4 en 5 okt. 2007            

    W.R. Blinddammen  

          

  01.31-26 17-21    

  02.26x17 11x22    

  03.37-31 12-17    

  04.31-26 06-11    

  05.36-31 08-12 

  06.32-27 16-21    

  07.27x16 22-28    

  08.33x22 18x36    

  09.41-37 19-23   

  10.37-32 14-19 

  11.32-27 12-18   

  12.27-21 02-08   

  13.21x12 08x17   

  14.39-33 01-06   

  15.44-39 07-12 

  16.16x07 12x01   

  17.38-32 17-22   

  18.34-29 23x34   

  19.40x29 10-14   

  20.50-44 05-10 

  21.46-41 03-08   

  22.41-37 19-23   

  23.44-40 23x34   

  24.40x29 14-19   

  25.32-28 10-14 

  26.28x17 18-23   

  27.29x18 13x11   

  28.45-40 09-13   

  29.40-34 19-23   

  30.37-32 11-17 

  31.32-27 08-12   

  32.42-38 01-07   

  3.38-32 13-18   

  34.34-30 07-11   

  35.43-38 17-22 

  36.30-25 22x31   

  37.26x37 20-24   

  38.33-28 14-19   

  39.28-22 18x27   

  40.32x21 04-09 

  41.37-32 09-13   

  42.21-16 13-18   

  43.16x07 12x01   

  44.39-34 15-20   

  45.25x14 19x10 

          Remise 
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Nirain Ghoerai – Patrick Adriaans  
Onderlinge Competitie C.C.R.   5 september 2012 
 
Niet heel diep, wel verrassend. Zwart plaatst een lokzet: 
32. ... (6-11) ?! Wit neemt de damcombinatie 33. 26-21 
(17x26)  34. 37-31 (26x28)  35. 33x4 waarna de coupe 
turc volgt: 35. ...  (3-9)!  36. 4x20 (14x32) en wit geeft op.  
 
 
 
 

 
 

Hans Berkers – Patrick Adriaans  
Onderlinge competitie EAD, 15 december 2006 
 
Deze positie is bekend uit de Keller opening   (1. 34-29 
(17-22)  2. 40-34 (11-17)  3. 45-40 (6-11)  4. 50-45 (1-6)   
5. 32-28 (19-23)  6. 28x19 (14x23)  7. 35-30 (10-14)         
8. 30-24 (5-10)  9. 31-27 (22x31) 10. 36x27.  
In deze partij kwam de stand via een andere opening op 
het bord: 1. 32-28 (18-22)  2. 34-29 (12-18)  3. 40-34      
(7-12)  4. 45-40 (19-23)  5. 28x19 (14x23)  6. 31-27 
(22x31)  7. 36x27 (1-7)  8. 35-30 (10-14)  9. 30-24 (5-10)  

10. 50-45 en de diagramstand staat op het bord. Zwart speelt nu 10. ... (17-22)           
11. 41-36 (22x31)  12. 36x27? En nu een zeer verrassend (maar wel bekend uit de 
theorie) dubbeloffer: 12. ... (23-28)!  13. 33x22 (18-23)  14. 29x18 (20x29)  15. 34x23 
(13-19)! Zwart heeft twee schijven geïnvesteerd maar wint er drie terug en zal later ook 
de partij winnen. 
 
 

Patrick Adriaans – Auke Zijlstra  
EAD – Ons Genoegen, 10 februari 2008 
 
Toen Zijlstra zich in bovenstaande stand aan 20. ... (21-
26)? vergreep was wit er als de kippen bij om de winst te 
grijpen: 21. 24-19! (13x24) (14x23 gaat nog sneller: 28x19 
(13x24) 36-31 (26x28) 33x4) 22. 28-22 (17x37)  23. 42x31 
(26x37)  24. 38-32 (37x28)  25. 33x4 
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Patrick Adriaans - Ben Spoelder  
TDV 3 - EAD 1, kampioenswedstrijd landelijke 2e klasse, 
16 februari 2013 
 
In een stand waar nog niet heel veel aan de hand lijkt, 
doet zwart een ruil waar op het eerste ogenblik ook nog 
niet zoveel mis mee lijkt: 
16. ... (17-22)  17. 28x17 (11x22)?  Nu wint wit geforceerd 
een schijf: 18. 32-27! En wat zwart ook speelt, hij gaat 
een schijf verliezen: 
A. 18. ... (12-17)  19. 27-21! (16x27)  20. 34-30 (of meteen 

33-28, maar 34-30 wint nog afgetekender) (35x24)  21. 29-23 (18x29)  22. 33-28 
(22x33)  23. 31x2! 
B. 18. ... (13-19)  19. 37-32! (26x28)  20. 47-41 (22x31)  21. 33x11! 
C. 18. ... (20-24)  19. 29x20 (15x24)  20. 33-28! (22x33)  21. 38x20 (10-15)  22. 34-30 
en hoe zwart ook slaat, hij komt een schijf achter. 
D. 18. ... (6-11): varianten overeenkomstig met partij. 
 
Partij: 18. ... (7-11)  19. 45-40! Wit dreigt met 29-23 en op (12-17) volgt 27-21 en 29-24, 
dus: 19. ... (20-24)  20. 29x20 (15x24)  21. 33-28 (22x33)  22. 38x20 (10-15)  23. 34-30 
(35x24) ook (15x24) helpt niet. 24. 20x29 en met een schijf meer won wit later de partij.  
 

 

 
 

P. Adriaans- - P. van Rens   
Onderlinge competitie EAD, 14-02-2003. 
 
Een kijkje bij “circus Rens”. Weliswaar werd de mooiste en 
tevens beste act achterwege gelaten. Er had kunnen volgen 
(17-21) 25x34 (18-23) 29x18 (19-23) 28x30 (22-27) 33x22 
(20-24) 30x19 (14x34) 40x29 (07-12) 
A: 31-27 (12-17) 42-37 (17x28) 37-31 (11-17)! 
B: 44-39 (12-17) 42-38 (17x28) 38-33 (28-32) 49-43(13-18)  

47-42 (11-17)! I.p.v. de laatste zet is (32-37) verhinderd 
wegens 42-38 (37x26) 36-31 (26x37) 38-32 (37x28)   

            33x02. 
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Walther Boot 
    
 
 Woonachtig in Asten 
 

 Geboren op 22-05-1948 te Asten 
 

 Samenwonend met Marian van  
 Doremalen. Marian heeft 2 kinderen  
 Jennifer en Marco, 2 kleinkinderen 
en de derde op komst 
 
 Lid van E.A.D. Asten sinds 01-10-1977 
 

 232 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

 K.N.D.B lid  sinds 01-07-1968 
 
 Beste prestatie: 
 

 Brabants kampioen 1e klasse in 1995 
 
 Beroep: Casemanager bij een sociale  
 dienst gemeente Asten  (met pensioen) 
           
 Naast dammen andere hobby’s: 
 

 tourfietsen, badminton en wandelen 
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Liefhebber van de natuur, met name vlinders en vogels. 
 
Favoriet vakantieland: Griekenland  
(cultuur, klimaat en mensen). 
 
Van een miljoen zou ik een vakantiehuis in Griekenland  
kopen. 
 
Ik kwam met dammen in contact via familie. 
 
Beste prestatie: Brabants kampioen eerste klasse 1995. 
 
 
 
                                     

Iser Koeperman - Walther Boot 
Simultaan 23-09-1995 
 
Partijverloop: (19-23) 38-33? 
Nu volgt een leuk dammetje van Walther.  
Helaas ging de partij alsnog verloren. 
 
(23x34) 30x39 (16-21) 26x28, 
(14-20) 25x05 (13-19) 05x23  
en (18x47). 
 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



382 
 

Pierre Janssen – Walther Boot 
Interne competitie seizoen 1981-1982 
 
Walther Boot had het seizoen 1981-1982 al een aantal 
opmerkelijke resultaten bereikt en stond erg hoog inde 
interne competitie. Tegen Pierre Janssen won hij met 
zwart erg fraai; (28-33) 39x19 (15-20) 24x15 (13x31) 
36x27 (05-10) 15x04 (12-17) 04x22 (17x46). 
 
 
 
 

                      
Walther Boot – Jan van de Mortel 
Onderlinge competitie 16-11-2011 
 
Jan speelde (02-08)? en gaf op na 
27-21 (16x18) 33-29 (23x34) en 28-22. 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
Walther Boot – Herman Lamberts (T.D.V.) 
Brabantse kampioenschappen 08-04-1995 
 
Partijverloop: (13-19) 15-10 (19-24) 10-05 waarop 
Herman door de zaal jubelde: “Nou heb ik je!” en  
(23-29)?  speelde. 
 
Na 5-32 werd het erg stil in de zaal. 
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               Ruud Arts 
    

     Woonachtig in Helmond 
 

     Geboren op 03-10-1954 te Mierlo 
 

     Gehuwd met Ida Arts-Benders; 
     heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen 
 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-2003 
 

     108 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-07-1968 
 
     Beste prestatie: 
 

     Clubsneldamkampioen E.A.D. in 2013 en 2014 
     Met Brabants jeugdtiental 2x kampioen van 
     Nederland 
 
    
     Beroep: Assistant accountant 
     
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     fietsen, wandelen, muziek uit de Jaren 60-70 
     en alles wat met sport en spel te maken heeft 
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Favoriet vakantieland: Frankrijk,  
vanwege de vele gevarieerde landschappen. 

 
Favoriete muziek: jaren 60-70 muziek. 

 
Huisdieren: kanaries.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruud begon zijn damcarriëre in 1968 bij M.D.C. uit Mierlo, net als broer Peter. Via de in 
1976 ingevoerde dispensatieregel konden de 3 gebroeders Arts in het seizoen 1978-
1979 De Schuivers versterken bij hun 3e optreden op nationaal niveau. Omdat ook dit 
avontuur eindigde in degradatie viel Ruud weer terug op M.D.C. waar broers Peter en 
Sjaak inmiddels waren vertrokken naar resp. D.V.D. en Philips D.C.Omdat Ruud ook 
wel eens tegen anderen wilde spelen zegde hij in 1984 zijn Mierlose clubgenoten 
vaarwel en werd lid van De Schuivers. In zijn kielzog nam hij Luciën van der Sanden en 
Jan Broekhuis mee.In zijn aanvangsjaar werd bij De Schuivers het 
sneldamkampioenschap ingevoerd en in 1987-1988 de prestatieprijs die oorspronkelijk 
in Mierlo het levenslicht heeft gezien. Al in zijn 2e seizoen wist hij kampioen te worden 
door de ongenaakbare "James" Wuytenburg een punt voor te blijven. Ook het jaar 
daarop werd Ruud kampioen.De drukte van zijn eigen bedrijfje begon daarna zijn tol te 
heffen. In 1988-1989 liet hij helemaal verstek gaan en vanaf 1991 trad hij nog slechts 
sporadisch op. Op aandringen van broer Peter ging hij er vanaf 1997 weer serieus 
dammen en is fanatiek als nooit tevoren. Dat laatste resulteerde in 2002 in een 
heroptreden op nationaal niveau bij EAD Asten.Clubtitels: 1986, 1987, 1990, 1999, 
2001-2003, 2007, 2008 Topscorer 1e team: 1990 Sneldamkampioen: 1985-1988, 1991, 
1993, 1997, 2000, 2001, 2004-2007, 2009-2012 Prestatiebeker: 2002 Op 25-08-2012 
ontving ik een bondsonderscheiding. 
 
E.A.D. ken ik al zolang als ik dam, maar op een gegeven moment had ik toch wel weer 
interesse om op een hoger niveau te spelen en heb me toen aangemeld. 
 
Prestaties:     Clubkampioen ca 6x bij M.D.C. en 9x bij de Schuivers. 
                      Sneldamkampioen ca 10x bij M.D.C. en 16x bij de Schuivers en 

 2x bij E.A.D. 
            Peelkampioen 1984 gewoon dammen  sneldamkampioen van 

De Peel in 1981. 
                     Met Brabants jeugdtiental 2x kampioen van Nederland. 
                     1x Rayonwedstrijden bereikt bij de jeugd. 
                     3x simultaan tegen Wiersma 1e verloren, 2e remise, 3e gewonnen. 
 
Ik was eerder lid van M.D.C. in Mierlo van 1967 tot 1984 en van 1985 tot 2012 van De 
Schuivers in Bakel 
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Ik heb zoveel interesses / hobby's dat ik eigenlijk  
altijd tijd tekort kom.  
Ik ben ook altijd bezig met van alles en nog wat. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

    Ergens in Spanje met  
        de kleinkinderen 

 

 

Herman Clevis - Ruud Arts 
De Schuivers - E.A.D.  gespeeld 2 december 2003 
Stand is na de 43e zet van zwart (18-23). 
 
Wit kan nu heel verrassend winnen door: 
44. 28-22  (17x28) 
45. 25-20 !!! 
Zwart kan nu op 3 manieren slaan maar verliest altijd. 
A: (26x17)  20x16. 
B: (24x15)  38-33  (28x30)  35x02  (26x17)  02x16. 
C: (14x25)  37-32  (28x48)  21-16  (48x30)  16x20    
     (25x14)  35x02. 

 
 

Er werd gespeeld: 
44. 25-20  (18x43)  45. 20x09  (43-49)  46. 09-04  
(49x16)  47. 04-13 
Zie volgend diagram, Witte dam op veld 13 en een 
zwarte dam op veld 16. 
 
Nu kan zwart winnen door (17-22)  13x02 (verplicht)  
(19-23) 02x30 (23-29) 34x23 (22-28) 23x32 (16x25) 
 
Zwart speelde  (12-18) 13x02 (19-23) 02x30 (23-29) 
34x21 16x25 en won later alsnog. 
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K. v.d. Broek (Davo 2) - Ruud Arts (M.D.C.)    
08-11-1973 
 
27-22 (18x27) 29x07 (02x11) 37-31 (26x37)  
42x22 (17x28) 39-33 (28x30) 35x04. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bert Berkers - Ruud Arts   
Onderlinge competitie 31-01-2014 
 
Wit speelde 49-44. Zwart kan nu verrassend (22-27) 
gevolgd door met 5 fraaie varianten: 
A: 37-32 (17-22) 28x08 (03x12)  
     26x08 (24-30) 32x21 (30x46) z+! 
B: 37-31 (24-30) of (18-23) zwart wint. 
C: 43-29 (25-30) 34x25 (27-31)  
     36x27 (21x34) zwart wint. 
D: 44-39 (27-32) 38x27 (21x23) 34-29 (23x34) 
     39x19 (03-09) 43-39 (09-13) 19x08 (12x03) 

            met een gelijke stand. 
        E: We hebben de stand laten analyseren door  

           Truus en zij komt met een verrassende offervariant 
36-31 (27x36) 43-39 (03-09) 34-29 (18-22) 29x20 (25x14) 28-23 (14-20)   33-29 (21-27) 
37-31 (09-13) 39-34 (13-18) 44-40 {verhinderd was 34-30} (37-32) 38x27 (22-28) 23x32 
(18-22) {Na 18-23) komt zwart onder grotere druk te staan} 27x18 (36x38) 42x33 
(12x23) 29x18 (17-21) 26x17 (11x33) 34-30 (13-19) met een voordeeltje voor wit. 
 
Terug naar de diagramstand. We vragen Truus wat de beste zet en zij gaf het volgende 
antwoord: 37-32 (21-27) 32x21 (16x27) 49-44 (03-08) 44-40 (11-16) 28-23 (18x29) 
34x23 (16-21) 41-37 (07-11) 37-32 (24-30) 43-39 (08-13) 42-37 (11-16)  
37-31 (06-11) 40-34 (30-35) 33-29 (13-18) verplicht 23-19 (25-30) 34x25 (34-40)  
19-14 (40-45) 25-20 en zwart mag nog even door ploeteren. 
 
Partijverloop:  
(03-09) 37-32 (21-27) 32x21 (16x27) 43-39 (24-30) 44-40 (30-35) 34-29  
(35x44) 39x50 (18-23) 28x19 (27-32) 38x18 (12x34) 36-31 (25-30) 42-38  
(30-35) 31-27 (11-16) 33-28 en er werd remise overeen gekomen. 
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    Frank Nielen 
    
 
     Woonachtig in Asten 
 

     Geboren op 17-05-1965 te Geldrop 
 

     Vrijgezel  
 
 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-02-2012 
              Eerder lid 01-07-1979 / 01-10-1982 
              Eerder lid 01-07-1990 / 01-07-1994 
 

     33 bondspartijen gespeeld voor E.A.D.  
 

     K.N.D.B lid  sinds 01-07-2014 
 
 
 
     Beroep: Heftruckchauffeur 
 
 
      
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     lezen en internet 
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Ik ben vroeger in aanraking gekomen met dammen via 
een schooldamtoernooi, waar Ad Boot en Jules Martens 
bij aanwezig waren. Volgens mij deden Paul Peters, 
Jackie Madou en Gerald van Gool ook mee met dat 
damtoernooi. Ik ben er toen ook gaan dammen. E.A.D. 
had de clubavond donderdagsavond bij De Peer waar ik 
jeugdlid werd. Ik speelde partijen van maximaal twee 
uur, ieder een uur bedenktijd en dan moest de partij 
afgelopen zijn. Na een tijdje ben ik er mee gestopt omdat 
ik het niet kon combineren met mijn werk. maar dat is al 
een lange tijd terug. Een paar jaar geleden kwam ik 
toevallig Ad Boot weer tegen op de parkeerplaats bij de 
Aldi. Hij sprak mij aan en zodoende ben ik weer lid 
geworden van E.A.D.  
 
Ik was eerder lid van E.A.D. van 1979-1982 en van 
1990-1994. 
In 2012 begon ik aan mijn derde termijn bij E.A.D.  

 
Frank Nielen was een van de deelnemers in de finale 
om het aspirantenkampioenschap van Noord Brabant 
1980. 
 
Frank met zwart zag wel iets schemeren en speelde 
(24-30) 35x24 (20x29) 34x23 (18x29) 33x24 maar 
raakte daarna de draad kwijt en zette voort met (09-14) 
i.p.v. met (16-21) 27x16 (07-11) 16x18 (13x44). 
 

 

 

Ik ben al een kleine 15 jaar werkzaam bij Bavaria als heftruckchauffeur in het 
warehouse (expeditie) in 3 ploegendienst, waar ik en mijn collega’s ervoor moeten 
zorgen dat de pallets die van de productie afkomen op 
de goede locatie neergezet worden en de vrachtwagens 
voor binnen en buitenland geladen worden. In de 
zomertijd (april tot juli) is het bij Bavaria zeer druk.  
Gemiddeld verplaatst een heftruckchauffeur 280 pallets 
per dienst van 8 uur. Alles gebeurt met behulp van 
scansysteem en een computer op iedere heftruck die 
ons de opdrachten doorgeeft.  
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Mieke Jansen Basten 

    
 
     Woonachtig in Someren 
 

     Geboren te Neerkant 
 

     Weduwe van  Herman Jansen 
     heeft 2 kinderen 
 
 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-2009 
 

      
 
     Beste prestatie: 
 

     Clubkampioen damesklasse  
                 in 2014 en 2015 
 
 
 
     Beroep: Kantoorfunctie bij Vlisco 
   (met pensioen) 
 
      
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     Schilderen en voorheen thuis  
     naailes gegeven aan cursisten 
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Ik kwam met dammen in contact via Joost Retera uit 
Someren, die schaakt. Later ben ik in contact gekomen 
met Piet van Rens en heb ik de clubavond van E.A.D. 
bezocht. En zo ben ik lid geworden van E.A.D. 
 
Met een miljoen zou ik een heerlijke vakantie met de 
hele familie doorbrengen in mijn favoriete vakantieland 
Portugal en een schenking geven aan de CF 
(taaislijmziekte).   
 
Een goede herinnering heb ik aan onze eerste vakantie 
in Portugal in de jaren tachtig. We kwamen na een 
aantal dagen rijden aan op de camping. De Portugezen 
vonden het wel interessant en we hadden dan ook veel 
bekijks. Blijkbaar vonden ze ons wel wat mager, want ze 

kwamen steeds aandragen met schalen vol fruit, lekkernijen en wijn. 
Wat een gastvrijheid. Dit typeert de bevolking en ik denk er nog vaak 
met een warm gevoel aan terug. Heerlijk ’s avonds bij het kampvuur 
zitten met de Portugese mannen. De vrouwen zaten er niet bij; die 
kwamen rond tien uur hun mannen weer halen !  
Deze reis hadden we vooral het noorden van het land bezocht, waar 
nog  veel armoede heerste. Een aantal jaren later zijn we met de 
auto en caravan gaan rondtrekken in het zuiden van het land en op 
plaatsen gekomen, waar normaal gesproken geen toeristen komen. Het was wederom 
prachtig. De tijd had niet stil gestaan en de ezel was al grotendeels vervangen door de 
auto, maar het land heeft voor altijd mijn hart gestolen. 
                                                                                                                               
Vakantie Griekenland 
 
Na een dag of 4 rijden waren we aangekomen in Griekenland om daar voor een maand 
het land te gaan verkennen. Zo waren we op een dag verder getrokken en kwamen we 
na een dag rijden stil te staan voor een diep ravijn met een zeer oude gevaarlijke brug 
met gaten erin. Ja en wat doe je dan na vele kilometers rijden en geen andere weg 
voorhanden? Voor ons moest er ook nog een vrachtwagen de brug over. Er zat een 
jongetje met een stok op de brug die de automobilisten erover heen moest leiden door 
de gaten aan te wijzen. Herman, mijn man zei “Als die vrachtwagen de overkant haalt 
dan kunnen wij dat ook”. Achteraf gezien niet verantwoord maar we hebben de overkant 
bereikt. Wij en de kinderen zijn nog nooit zo stil geweest in de auto. 
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Jessie Klerx 

 
     Woonachtig in Asten 
 

     Geboren op 18-12-1981 te Geldrop 
 

     Vrijgezel 
 
 
 
     Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-2010 
    Eeerder lid van 01-04-194/01-07-1995 
 

     Beste prestatie: 
 

     Dames clubkampioen E.A.D.  2012+2013 
 
 
 
     Beroep: Vrijwilliger in Woonzorg  
     centrum Sonnehove te Someren.  
 
 
      
     Naast dammen andere hobby’s: 
 

     TV kijken, dierentuin bezoeken, 
     puzzelen. 
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Jessie Klerx vindt het leuk om te puzzelen 
(legpuzzels), naar de dieren en dierentuin te gaan, 
naar engelstalige muziek te luisteren (Mariah Carey, 
Celine Dion), tv te kijken (gtst, brugklas) en houdt van 
zwemmen. Jessie heeft een groot aquarium en vindt 
vooral dolfijnen prachtig. Daarnaast gaat Jessie met 
haar ouders graag naar zee en fietsen op haar 
elektrische fiets. En natuurlijk vind ze het dammen 
leuk. Jessie is 2 keer clubkampioen van E.A.D. 
geweest in de damesklasse. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jessie Klerx - Frank Nielen 
Onderlinge competitie 
26-10-2012 
 
Wit had zwart kunnen  
verrassen met:              Verjaardagscadeau van ouders, 2 zussen en 
28-22 (19x26) 22x02.            1 broer toen Jessie 30 jaar werd 
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 Rini van Oosterwijk 
    
Woonachtig in Asten-Heusden 
 

Geboren op 07-01-1948 te Molenschot 
(Gilze-Rijen) 
Gehuwd met Truus Hikspoors,  
heeft 4 kinderen Angela, Corina,  
Hans en Mark en 2 kleinkinderen 
 
Lid van E.A.D. Asten sinds 01-07-1982 
 

262 partijen gespeeld in E.A.D.  
 

K.N.D.B lid  sinds 01-07-1982 
 
Beste prestatie: 
 

Kampioen van de Peel 1e klasse in 1998 
Winstpartij op Hans Berkers begin  
      van het seizoen 2001-2002 
 
 Werkzaam als komkommer-teler  
      
 Naast dammen andere hobby’s: 
 

 Rikken 
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Dammen is een sport om de hersenen geprikkeld te houden. In de vorige eeuw vroeg 
Martien Madou of ik mee ging dammen. Ik zei dat kan ik wel doen. Het was een 
sneldamtoernooi van de Peel en dat was goed bevallen. Zo doende ben ik nog steeds 
lid van E.A.D. Geen kampioen geweest bij E.A.D. maar wel in mijn vak, komkommers 
telen. Daar heb ik in 1991 de 1e prijs gehaald. Mijn beste prestatie is de winstpartij op 
Hans Berkers in het seizoen 2001-2002. 
Ik heb vele jaren het rikconcours mee georganiseerd voor E.A.D. Een mooie belevenis 
waren ook de damtoernooien in Huize Padua. 
 

 
  1e prijs komkommers 
  V.K.C.-Keuring 1991 
  Veiling Veldhoven 
   

 
   

 
 
 
     
  
              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rini van Oosterwijk - J. Naaykens (De Schuivers) 
Peelkampioenschap 
 
22-17 (11x22) 28x17 (12x21) 39-34 (30x28) 
32x01 (21x32) 37x28 (26x46) 01x34 (46x23) 
34x33 (19-24) 33x20 (25x14) en wit heeft  
twee schijven winst. 
 
 
 

 
Rini van Oosterwijk - Bert Berkers  
Onderlinge competitie 1999-2000 
 

Zwart heeft zojuist via een ruil het kerkhofveld ingenomen. 
Speelt wit nu 30-25? Dan kan wit volgen met (29-33) 38x29 
(23x34) 39x30 (14-20) 25x21 (16x49). Wit speelde echter 39-
33? waarna zwart won met een kaatsingszetje(07-12) 33x24 
(17-21) 26x17 (11x33) 38x29 (23x25). Vanuit de 
diagramstand had wit als volgt kunnen winnen 26-21 (16x36) 
37-31 (36x27) 32x21 (08x17) 39-34 (23x32) 34x21. 
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Rini van Oosterwijk - R. Corsten  
E.A.D. 2 – Heijmans Excelsior 4,  14-12-2000  
 
Zwart meende remise te forceren via (41-47) 23x05  
(47-33)? Hierop had wit heel fraai kunnen winnen met het 
verrassende 5-32 (33x50) 32-38 (34x44) 38-49! 
 
 
 
 
 

 
R. van Oosterwijk (EAD 2) - W. Goossens (DOG) 
Provinciale competitie 2006-2007 
 
Wit liet zich niet verleiden tot de damzet cq lokzet van 
zwart: 34-30 (20-24) 22-18 (13x31) 26x37 (24x35)  
25-20 (14x25) 33-29 (23x34) 39x30 (25x34) 28-22 (17x28) 
32x03 (34-39) 03x44 (11-17) 44x11 (06x17) 38-33 (35-40) 
33-29 (40-44) 29-23 (44-49) 43-39 (49-35) 23-18 (16-21) 
37-32 (21-26) 32-27 (35-08) en zwart wint. 
 

 
 

Wit forceerde in de diagramstand een fantastische winst: 33-29 (12-18) 39-33!  
 

A: Zwart kan dam halen via (16-21) 27x07 (18x27) 32x12 
    (23x32) 38x27 (13-18) 12x23 (19x48) maar de zwarte dam 
    komt direct in een vangstelling. 
B:  Partijverloop, (19-24) 28x10 (17x48)? 25x03  
 (24x42) 03-25 (48x30) 25x37! 
C:  Wonderschoon is het spelverloop na de slagkeuze  
    (19-24) 28x10 (17x30)! 25x03 (24x42) 43-38  
    (42x33) 03-20. 
    Op (30-34) 20x38 (34-40) volgt 27-22 (18x27)  
 32x21 (16x27) 38x44.  

Verplicht is dus (33-39) 20-38!  
    c1:  (13-19) 27-22 (18x27) 32x21 (16x27) 38x35  
         (39-43) 35-49 (43-48) 10-05 (48-25) 49-43  
         (25x48) 10-37 (48x31) 26x37 (06-11) 37-31  
          en wit wint door de oppositie. 
    c2:  (11-17) 27-21 (16x27) 32x23  

(39-44) 38-29 (44-50) 10-04 en wit wint 
door overmacht.  
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E.A.D. 

 

Statistieken 
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E.A.D. 1 
 

Eind jaren 50 wist E.A.D. na een lange periode in de provinciale competitie actief te zijn 
geweest, voor het eerst te promoveren naar de provinciale hoofdklasse. E.A.D. 1 
promoveerde voor de eerste keer in 1980 naar de nationale competitie. Meerdere 
malen promoveerde en degradeerde E.A.D. Vanaf 2001 verblijft E.A.D. onafgebroken 
op nationaal niveau, waarvan de eerste vier jaar in de tweede klasse, om vervolgens 8 
jaar in de eerste klasse te mogen vertoeven. Na de degradatie in 2012 wist E.A.D. weer 
direct te promoveren naar de landelijke eerste klasse. Toch bleek deze stap te hoog 
gegrepen, want E.A.D ging net zo snel terug naar de landelijke tweede klasse.  
Dat Hans Berkers de meeste punten voor E.A.D. 1 behaalde zal niemand verrassen. Hij 
is en blijft immers de beste E.A.D.-er. Maar Hans Berkers is niet de speler die de 
meeste partijen over alle teams te samen speelden. Dat is Jan van de Mortel die 564 
keer plaats nam achter een bord van E.A.D. 
 
 
 
 
Eindstanden E.A.D. 1 
 

Seizoen BondKlasse 
Aantal 
teams 

Plaats AW W G V Pnt Bordsaldo 

          

1947-'48 PNDB / 1e Klasse B 10 (10-tallen) 8 8 1 0 7 2 59-101 

1948-'49 PNDB / 1e Klasse D 6 (10-tallen) 2 8 5 1 2 11 85-75 

1949-'50 PNDB / 1e Klasse C 7 (10-tallen) 2 6 5 1 0 11 76-44 

1949-'50 PNDB / 1e Klasse C 2 (10-tallen) 2 1 0 0 1 0 8-12 

          

 
Beslissingswedstrijd om 1e en 2e plaats ging verloren, E.A.D. – E.H.D.C. 8-12 
 

1950-'51 PNDB / 1e Klasse A 6 (10-tallen) 3 5 3 0 2 6 61-39 

1951-'52 PNDB / 1e Klasse A 5 (10-tallen) 1 8 8 0 0 16 101-59 

1951-'52 PNDB / 1e Klasse NC1 2 (10-tallen) 2 2 0 0 2 0 14-26 

          

 

E.A.D. was kampioen geworden in de 1e klasse A. Er volgde een wedstrijd om het 
algeheel kampioenschap van de eerste klasse die tevens ook recht gaf op promotie. 
De eerste promotiewedstrijd tegen DAVO uit Tilburg ging verloren met 6-14 en ook 
de uitwedstrijd werd verloren, 8-12. 

          

1952-'53 PNDB / 1e Klasse A 5 (10-tallen) 1 8 6 1 1 13 103-57 

1952-'53 PNDB / 1e Klasse NC2 2 (10-tallen) 2 3 1 0 2 2 24-36 

          

 

E.A.D. was voor het tweede jaar op rij kampioen in de eerste klasse A. Ook dit jaar 
volgde er een algeheel kampioenswedstrijd en ook nu zou de kampioen recht hebben 
om te promoveren. De eerste promotiewedstrijd tegen D.V.S. ging in Asten kansloos 
verloren met de alles zeggende cijfers 4-16. E.A.D. revancheerde zich in de beruchte 
uitwedstrijd en won in het hol van de leeuw met 12-8 en dwong een 3e 
beslissingswedstrijd af. Helaas voor E.A.D. bleek dat  D.V.S. uit Schijndel in de derde 
promotiewedstrijd de sterkste was 8-12.  

          

1953-'54 PNDB / 1e Klasse A 6 (10-tallen) 3 10 6 1 3 13 103-97 

1954-'55 PNDB / 1e Klasse A 6 (10-tallen) 4 5 1 2 2 4 49-51 

1955-'56 PNDB / 1e Klasse A 6 (10-tallen) 4 5 2 0 3 4 58-42 
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Seizoen BondKlasse 

Aantal 
teams Plaats AW W G V Pnt Bordsaldo 

          

1956-'57 PNDB / 1e Klasse A 5 (10-tallen) 1 4 4 0 0 8 64-16 

1956-'57 PNDB / 1e Klasse NC1 2 (10-tallen) 1 2 2 0 0 4 24-16 

1956-'57 PNDB / 1e Klasse NC2 2 (10-tallen) 1 2 2 0 0 4 27-13 

          

 

E.A.D. speelde twee wedstrijden om het algeheel kampioenschap in de eerste 
klasse. Beide wedstrijden tegen De Schijf uit Roosendaal werden met 12-8 
gewonnen. Vervolgens won E.A.D. ook overtuigend de promotiewedstrijd tegen 
A.D.A. 15-5. De tweede wedstrijd werd niet meer gespeeld en werd reglementair 
gewonnen met 12-8. 
E.A.D. promoveerde voor de eerste keer in haar korte historie naar de hoofdklasse. 

          

1957-'58 PNDB / Hoofdklasse A 8 (10-tallen) 3 7 4 1 2 9 74-66 

1958-'59 PNDB / Hoofdklasse A 7 (10-tallen) 5 6 2 1 3 5 56-64 

1959-'60 PNDB / Hoofdklasse A 7 (10-tallen) 5 6 2 0 4 4 55-65 

1960-'61 PNDB / Hoofdklasse A 8 (10-tallen) 7 7 2 0 5 4 59-81 

1961-'62 PNDB / Hoofdklasse A 7 (10-tallen) 6 6 1 1 4 3 54-66 

          

 E.A.D. degradeerde naar de 1e klasse. 

          

1962-'63 PNDB / 1e Klasse 8 (10-tallen) 1 7 7 0 0 14 85-55 

          

 E.A.D. werd kampioen en promoveerde naar de hoofdklasse. 

          

1963-'64 PNDB / Hoofdklasse 8 (10-tallen) 5 6 2 1 3 5 53-67 

1964-'65 PNDB / Hoofdklasse  8 (10-tallen) 8 7 1 1 5 3 54-86 

1964-'65 PNDB / 1e Klasse NC 2 (10-tallen) 1 1 0 0 1 0 7-13 

1964-'65 PNDB / 1e Klasse PO1 2 (10-tallen) 1 1 1 0 0 2 16-4 

          

 
E.A.D. verloor de wedstrijd om de 7e en 8e plaats tegen V.D. met 7-13. De promotie-
degradatiewedstrijd die daardoor volgde tegen D.C. Tivoli, de nummer 2 van de             
1e klasse werd met 16-4 gewonnen. E.A.D. bleef daardoor in de hoofdklasse. 

          

1965-'66 PNDB / Hoofdklasse 8 (10-tallen) 4 7 3 1 3 7 64-76 

1966-'67 PNDB / Hoofdklasse 8 (10-tallen) 4 7 3 1 3 7 64-76 

1967-'68 PNDB / Hoofdklasse 9 (10-tallen) 8 8 1 2 5 4 71-89 

          

 E.A.D. degradeerde naar de 1e klasse. 

          

1968-'69 PNDB / 1e Klasse 8 (10-tallen) 1 7 5 2 0 12 85-55 

1968-'69 PNDB / 1e Klasse NC 2 (10-tallen) 1 1 1 0 0 2 13-7 

          

 
E.A.D. promoveerde naar de hoofdklasse nadat de beslissingswedstrijd tegen D.V.O 
met 13-7 gewonnen werd. 

          

1969-'70 PNDB / Hoofdklasse 8 (10-tallen) 3 7 4 1 2 9 76-64 

1970-'71 PNDB / Hoofdklasse 8 (10-tallen) 4 7 2 2 3 6 69-71 

1971-'72 PNDB / Hoofdklasse 8 (10-tallen) 2 7 4 2 1 10 77-63 

1972-'73 PNDB / Hoofdklasse 7 (10-tallen) 3 6 4 0 2 8 68-52 
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Seizoen BondKlasse 

Aantal 
teams Plaats AW W G V Pnt Bordsaldo 

          

1973-'74 PNDB / Hoofdklasse 8 (10-tallen) 3 7 5 0 2 10 81-59 

1974-'75 PNDB / Hoofdklasse 8 (10-tallen) 1 7 6 1 0 13 96-44 

1974-'75 KNDB / Nat. 2e klasse PO 2 (10-tallen) 2 1 0 0 1 0 8-12 

          

 Promotiewedstrijd D.V.S. – E.A.D. 12-8. E.A.D. blijft in de hoofdklasse. 

          

1975-'76 PNDB / Hoofdklasse 9 (10-tallen) 2 8 7 0 1 14 97-63 

1976-'77 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 2 9 7 0 2 14 121-59 

1977-'78 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 4 9 6 0 3 12 97-83 

1978-'79 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 3 9 7 0 2 14 109-71 

1979-'80 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 1 9 7 1 1 15 107-73 

          

 
E.A.D. werd kampioen in de hoofdklasse en promoveerde voor het eerst in haar 
bestaan naar de landelijke competitie. 

          

1980-'81 KNDB / Nat. 2e Klasse B 10 (10-tallen) 8 9 2 1 6 5 72-108 

          

 E.A.D. degradeerde naar de provinciale hoofdklasse. 

          

1981-'82 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 7 9 4 1 4 9 91-89 

1982-'83 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 3 9 5 2 2 12 103-77 

1983-'84 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 5 9 4 1 4 9 93-87 

1984-'85 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 3 9 6 0 3 12 101-79 

1985-'86 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 3 9 5 1 3 11 96-84 

1986-'87 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 2 9 5 3 1 13 100-80 

1987-'88 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 1 9 7 1 1 15 105-75 

          

 
E.A.D. werd kampioen in de hoofdklasse en promoveerde voor de tweede keer in 
haar bestaan naar de landelijke competitie. 

          

1988-'89 KNDB / Nat. 2e Klasse D 12 (10-tallen) 11 11 2 1 8 5 95-125 

          

 
Wederom was het verblijf in de nationale competitie van korte duur. E.A.D. 
degradeerde naar de provinciale hoofdklasse. 

          

1989-'90 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 4 9 6 0 3 12 106-74 

1989-'90 PNDB / Hoofdklasse NC 2 (10-tallen) 2 1 0 0 1 2 8-12 

          

 
De nummers 1 en 2 zagen af van promotie waardoor E.A.D. en P.S.V. 2 mochten 
strijden om deze plaats. De Eindhovenaren waren met 12-8 te sterk en 
promoveerden. E.A.D. eindigde uiteindelijk als vierde in de hoofdklasse. 

          

1990-'91 PNDB / Hoofdklasse 10 (10-tallen) 3 9 7 0 2 14 110-70 

          

 

De nummers 1 en 2 zagen af van promotie waardoor E.A.D. promoveerde naar de 
nationale competitie. 
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Seizoen BondKlasse 
Aantal 
teams Plaats AW W G V Pnt Bordsaldo 

          

1991-'92 KNDB / Nat. 2e Klasse D 12 (10-tallen) 12 11 0 2 9 2 83-137 

          

 E.A.D. degradeerde naar de provinciale hoofdklasse. 

          

1992-'93 PNDB / Hoofdklasse 10 (8-tallen) 4 8 4 1 3 9 69-59 

1993-'94 PNDB / Hoofdklasse 10 (8-tallen) 2 9 5 4 0 14 84-60 

1993-'94 PNDB / Hoofdklasse NC 2 (8-tallen) 2 1 0 1 0 1 8-8 

1993-'94 KNDB / Nat. 2e Klasse PO 2 (8-tallen) 1 1 1 0 0 2 10-6 

          

 

De beslissingswedstrijd tussen B.D.O. en E.A.D. eindigde gelijk waardoor B.D.O. op 
1 bordpunt kampioen werd. B.D.O. zag echter af van een promotiewedstrijd naar de 
landelijke competitie. E.A.D. kreeg de kans en greep deze door een 10-6 overwinning 
op P.W.G ’s-Gravenpolder 3. 

          

1994-'95 KNDB / Nat. 2e Klasse D 12 (10-tallen) 6 11 4 1 6 9 108-112 

1995-'96 KNDB / Nat. 2e Klasse D 12 (10-tallen) 6 11 6 1 4 13 116-104 

1996-'97 KNDB / Nat. 2e Klasse D 12 (10-tallen) 9 11 2 4 5 8 95-125 

1997-'98 KNDB / Nat. 2e Klasse D 12 (10-tallen) 11 10 0 1 9 1 70-130 

          

 E.A.D. degradeerde naar de provinciale hoofdklasse.  

          

1998-'99 PNDB / Hoofdklasse 10 (8-tallen) 2 9 6 1 2 13 85-59 

1999-'00 PNDB / Hoofdklasse 10 (8-tallen) 1 9 9 0 0 18 94-50 

          

 
E.A.D. was ongeslagen kampioen van Noord-Brabant en promoveerde naar de 
nationale competitie. 

          

2000-'01 KNDB / Nat. 2e Klasse D 12 (10-tallen) 3 11 5 2 4 12 115-105 

2001-'02 KNDB / Nat. 2e Klasse D 12 (10-tallen) 5 11 6 2 3 14 150-129 

2002-'03 KNDB / Nat. 2e Klasse E 10 (10-tallen) 2 9 6 1 2 13 140-92 

2002-'03 KNDB / Nat. 2e Klasse NC 2 (10-tallen) 2 1 0 1 0 1 10-10 

2003-'04 KNDB / Nat. 2e Klasse F 10 (10-tallen) 4 9 4 1 4 9 97-83 

          

 
E.A.D. promoveerde naar de nationale 1e klasse wegens uitbreiding van alle 
nationale competitie klassen. 

          

2004-'05 KNDB / Nat. 1e Klasse C 12 (10-tallen) 7 11 4 3 4 11 108-112 

2005-'06 KNDB / Nat. 1e Klasse C 12 (10-tallen) 7 11 3 4 4 10 105-115 

2006-'07 KNDB / Nat. 1e Klasse C 12 (10-tallen) 7 10 4 1 5 9 98-102 

2007-'08 KNDB / Nat. 1e Klasse C 12 (10-tallen) 8 11 3 3 5 9 99-121 

2008-'09 KNDB / Nat. 1e Klasse C 12 (10-tallen) 10 11 3 1 7 7 102-118 

2008-'09 KNDB / Nat. 1e Klasse NC 2 (10-tallen) 1 1 1 0 0 2 17-3 

          

 
E.A.D. wist zich door een overtuigende promotie-degradatie wedstrijd tegen D.O.S. te 
handhaven in de landelijke 1e klasse, uitslag 17-3. 

          

2009-'10 KNDB / Nat. 1e Klasse C 12 (10-tallen) 5 11 4 4 3 12 113-107 

2010-'11 KNDB / Nat. 1e Klasse C 12 (10-tallen) 6 11 6 0 5 12 114-106 
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Seizoen BondKlasse 
Aantal 
teams Plaats AW W G V Pnt Bordsaldo 

          

2011-'12 KNDB / Nat. 1e Klasse C 12 (10-tallen) 11 11 2 1 8 5 84-136 

          

 
E.A.D. degradeerde na een acht-jarig verblijf in de nationale 1e klasse naar de 2e 
klasse.  

          

2012-'13 KNDB / Nat. 2e Klasse E 10 (10-tallen) 1 9 7 1 1 15 108-72 

          

 
E.A.D. maakte de titelsaspiraties waar en promoveerde weer naar de nationale 1e 
klasse. 

          

2013-'14 KNDB / Nat. 1e Klasse C 12 (10-tallen) 12 11 1 1 9 3 93-127 

          

 E.A.D. degradeerde naar de nationale 2e klasse. 

          

2014-'15 KNDB / Nat. 2e Klasse E 9 (10-tallen) 2 9 6 2 1 14 111-69 

2014-'15 KNDB / Nat. 2e Klasse NC 2 (10-tallen) 1 1 0 0 1 0        8-12 

          

 
De promotie-degradatie wedstrijd tegen Dammers Uit Oost 2 verd verloren met 8-12. 
E.A.D. blijft in de nationale 2e klasse. 
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Topscorers E.A.D. 1 
 

1948 Onbekend  1981 Hans Berkers 

1949 Harrie Knaapen  1982 Hans Berkers 

1950 Harrie Knaapen  1983 Hans Berkers 

1951 Johan Thielen  1984 Hans Berkers 

1952 Harrie Knaapen  1985 Geert-Jan Loomans 

1953 Johan Thielen  1986 Hans Berkers 

1954 Wout van Dalen  1987 Paul Peters 

1955 Antoon Sukkel  1988 Hans Berkers 

1956 Wout van Dalen  1989 Hans Berkers 

1957 Harrie Berkers  1990 Geert-Jan Loomans 

1958 Willy Bosch  1991 Hans Berkers 

1959 Antoon Sukkel  1992 Hans Berkers 

 Johan Thielen  1993 Hans Berkers 

1960 Harrie van de Boomen  1994 Paul Peters 

1961 Cor Clevis  1995 Bert Berkers 

1962 Johan Thielen  1996 Bert Berkers 

1963 Hans Berkers  1997 Bert Berkers 

1964 Hans Berkers  1998 Herman Clevis 

1965 Jan van Esch  1999 Bert Berkers 

1966 Hendrik Gijsbers  2000 Hans Berkers 

 Johan Thielen   Paul Peters 

1967 Jan van Esch  2001 Paul Peters 

1968 Hans Berkers  2002 Bert Berkers 

1969 Harrie van de Boomen  2003 Roep Bhawanibhiek 

1970 Hans Berkers  2004 Dirk Vankan 

1971 Hans Berkers  2005 Jules Martens 

1972 Hans Berkers  2006 Ruud Arts 

1973 Hans Berkers  2007 Dirk Vankan 

 Jan van de Mortel  2008 Peter Arts 

1974 Arie Sips  2009 Hans Berkers 

1975 Gerard Martens  2010 Adrie van Outheusden 

1976 Jan van de Mortel  2011 Patrick Adriaans 

1977 Hans Berkers  2012 Ruud Arts 

1978 Jan van de Mortel  2013 Adrie van Outheusden 

1979 Hans Berkers  2014 Hans Berkers 

1980 Hans Berkers  2015 Hans Berkers 
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Topscorerslijst aller tijden E.A.D. 1 
 

  Partijen Winst Remise Verlies Punten 

1 Hans Berkers 471 226 189 56 641 

2 Jan van de Mortel 449 130 201 118 461 

3 Jules Martens 384 121 168 95 410 

4 Ad Boot 355 109 166 80 384 

5 Herman Clevis 329 73 192 64 338 

6 Harrie v.d. Boomen * 259 87 98 74 272 

7 Antoon Sukkel *  267 88 91 88 267 

8 Paul Peters 218 69 114 35 252 

9 Bert Berkers 190 66 101 23 233 

10 Cor Clevis * 198 58 90 50 206 

11 Geert-Jan Loomans 194 40 93 61 173 

12 Martien Madou 208 33 104 71 170 

13 Jo Peeters * 152 56 55 41 167 

14 Johan Thielen * 154 59 42 53 160 

15 Peter Arts 152 36 80 36 152 

16 Adrie van Outheusden 127 34 68 25 136 

17 Patrick Adriaans 117 30 60 27 120 

18 Ruud Arts 105 26 56 23 108 

19 Jan van Esch 92 24 42 26 90 

20 Hendrik Gijsbers 80 16 43 21 75 

21 Karel Wijlaars * 78 24 26 28 74 

22 Wout van Dalen * 62 23 20 19 66 

23 Dirk Vankan 59 18 29 12 65 

24 Nico Geven 67 16 29 22 61 

25 Lei Janssen 86 12 36 38 60 

26 Caspar Warnar * 47 19 20 8 58 

27 Willy Bosch 51 20 18 13 58 

28 Harrie Knaapen * 38 25 7 6 57 

29 Antoon v.d. Moosdijk 60 18 19 23 55 

30 Gerard Martens 33 20 8 5 48 

31 Piet Paulissen * 43 18 8 17 44 

32 Jan Thielen * 37 16 10 11 42 

33 Karel Verhaeg * 39 15 11 13 41 

34 Frank van Thiel 41 11 15 15 37 

35 Thijs Huijs 33 11 14 8 36 

36 Arie Sips 25 15 5 5 35 

37 Roep Bhawanibhiek 24 14 6 4 34 

38 Harrie Berkers 23 12 7 4 31 

39 Kees Tel 50 5 19 26 29 

40 Piet Berkers 32 9 10 13 28 

41 Paul van den Bercken 41 5 11 25 21 

42 Theo van Brussel 19 6 8 5 20 

43 Gerrit Peters * 19 7 6 6 20 

44 Piet Bosch 28 5 10 13 20 

45 Jan Verberne 15 6 7 2 19 
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  Partijen Winst Remise Verlies Punten 

46 Evert Manders 26 7 5 14 19 

47 Gerald van Gool 15 5 6 4 16 

48 Piet Cox * 16 4 7 5 15 

49 Piet Fingerhuth 8 6 1 1 13 

50 Ceel Stevens * 11 6 1 4 13 

51 Henk Meeuwis 14 5 3 6 13 

52 Ad Bosch 5 4 1 0 9 

53 Frans van Bussel 8 2 5 1 9 

54 Walther Boot 8 2 4 2 8 

55 Fons Huybrechts 10 2 4 4 8 

56 A. van Meeuwen 8 3 1 4 7 

57 Harrie v.d. Bercken 8 2 1 5 5 

58 Werner Heunen 3 1 2 0 4 

59 Jacky Madou 4 2 0 2 4 

60 Jan van de Meerakker 5 1 2 2 4 

61 Wim Vloet 6 0 4 2 4 

62 Frank van der Zanden 6 1 2 3 4 

63 Antoon Berkers 2 1 1 0 3 

64 Erik Blokland 3 1 1 1 3 

65 Christ van der Zand * 3 1 1 1 3 

66 Jan Willems 6 0 3 3 3 

67 Piet van Rens 12 0 3 9 3 

68 Silvester Ottenheim 1 1 0 0 2 

69 Jan van Hertrooy 4 1 0 3 2 

70 Hub Welten 3 0 1 2 1 

71 Wim Beekman 1 0 0 1 0 

72 Stefan de Groot 1 0 0 1 0 

73 John Knapen 1 0 0 1 0 

74 Martin van Roy 1 0 0 1 0 

75 Frans van der Steen 1 0 0 1 0 

76 Joop Trommelen 1 0 0 1 0 

77 Mark Adriaans 2 0 0 2 0 

78 Louis van Oosterhout 3 0 0 3 0 

79 Niet opgekomen 6 0 0 6 0 
 
               * Exacte aantal partijen niet precies te achterhalen 
 
 
 
 

De doorgaans doordenkende dammer die diepgaande damproblemen 

doorziet, doet drommen damleken dikwijls denken dat deze dammers 

doodsimpel, dus dom, doorschuiven. 

                   Jules Martens 
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Fragmenten uit bondscompetitie wedstrijden van E.A.D. 1 
 

 

 
Linker diagram: Harrie van den Boomen (E.A.D. 1) - P. Klerkx (V.D. Heusden), 
   seizoen 1964-1965. Zwart won door (23-28) 32x23 (14-19) 23x14 
   (03-08) 14x03 (12-17) 03x21 (26x48) 25x14 (48-25. 
 
Middelste diagram: Frank van Thiel ( E.A.D. 1) - Piet Mastbroek ( De Schuivers). 
   01-11-1983. Wit combineerde via 32-27 (21x23) 29x07 (01x12) 
   37-31 (26x46) 33-28 (46x23) 34-30 (25x34) 40x07. 
 
Rechter diagram: J. Vink ( WSDV) - Fons Huybrechts 29-11-1997 
   Zwart zette met (16-21)? het bord in vuur en vlam, waarna wit de  
   kans miste om voor wat vuurwerk te zorgen middels: 24-19! 
   (13x24) 33-28 (24x42) 47x38 (22x42) 31x04 (42x31) 36x18 
   (03-09) 04x13 (08x28) met winst voor wit. 
 

 
Linker diagram: Fons Huybrechts - H. van Mourik (Gorichem DC), 10-01-1988. 
   Wit wint door de Valluikslag 30-24 (19x30) 25-20 (15x24) 34x25 
   (23x34) 39x17 
 
Middelste diagram: N. Verkaik (G.D.C. Gorinchem) - Adrie van Outheusden 

26-02-2005 
 

Zwart wint door een Coup Royal; (14-20) 25x14 (19x10) 30x08  
(03x12) 28x19 (07-11) 33x24 (09-13) 19x17 (11x44)! 
 

Rechter diagram: Richard van den Boomen (D.C. Mensfort) – Jan van de Mortel 
19-01-2004 

   27-22 (18x27) 32x21 (23x32) 38x27 (29x49) 21-16 (49x21) 16x09. 
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Linker diagram: Hans Berkers - Kobus Koster E.A.D. 1 - Philips D.C. 1, 1965. 
Wit lijkt een schijf te winnen, maar krijgt een fraaie combinatie 
voorgeschoteld 49-44 (23x32) 43-39 (32x43)  
25-20 (14x25) 36-31 (27x47) 48-42 (47x29) 34x01. 

 
Middelste diagram: Geert-Jan Loomans - Ruud Arts  

Provinciale bondscompetitie E.A.D. – De Schuivers 1988  
De zwartspeler meende na 33-28! te kunnen vereenvoudigen met 
(25-30), maar na 28x08 (30x19) liet wit heel fraai 27-22 volgen! Na 
het gedwongen (18x27) combineerde hij via 32-28 (02x13) 28-23 
(19x28) 38-32 (27x38) 42x02 naar dam op bezet veld. 

 
Rechter diagram: Paul Hellings (PSV Dammen) - Hans Berkers KNDB  

1e klasse C 06-02-2010 
34-29 (24x42) 31-27 (25x34) 27x20 (15x24) 43-38 (42x33) 28x30. 

 

Linker diagram: Carlo Koorendijk (Micone 2) - Patrick Adriaans 
KNDB 1e klasse C 09-01-2010 
Zwart werd het slachtoffer van een Coup Royal 27-22 (18x27) 
32x21 (23x43) 34-30 (43x34) 40x18 (25x34) 48-43 (12x23) 21x03. 

 
Middelste diagram: Ad Boot - Adrie van Outheusden (Davo 2) 14-12-1991 
   Wit werd verrast door een slagzetje (24-29) 33x35 (22x33) 38x29 
   (25-30) 35x24 (13-19) 24x11 (07x47). 
 
Rechter diagram: Bert Berkers – R. Claes (Roderland/Wouters) 30-09-2000 
   Zwart mistte na 41-37 een damzet (18-22) 28x06 (26-31) 37x17  

(19-23) 29x18 (13x11) 06x17 (14-20) 25x14 (09x49) 32-28 (49-44)  
en nu bijvoorbeeld nog 17-12 (44x08) 30-24 (08x30) 35x24 (15-20) 
24x15 (03-08) met winst door oppositie. 
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Linker diagram: Hans Berkers - Ton v.d. Meerendonk E.A.D. 1 - H.D.R. 1 1973. 
   Zwart speelde (07-11) waarop wit meende een schijfwinst te  
   kunnen forceren met 28-23? (19x28) 32x32. Zwart viel de witte  
   voorpost een keer aan met (13-19) en na 38-32 (19x28) 32x23  
   volgde de zeer fraaie ontknoping met: (14-19) 23x14 (22-28) 33x22 
   (24x33) 39x28 (25-30) 35x15 (09x20) 15x24 (12-18) 22x13  

(08x50) 28-22 (17x28) 26x17 (11x22) 36-31 (22-27) 31x33 
(50x22) 43-39 (22x35) 45-40 (35x44) 49x40 z+1! 

 
Middelste diagram: Dirk Vankan - G. Kos (Deventer D.C.), 24-11-2007 
 

   Wit dreigt met een damzet: 28-22 (17x30) 29-23 (18x29) 40-34 
   (29x40) 45x05. 
   Om de damzet te vermijden speelde zwart (18-22)? waarna wit 
   simpel toesloeg met de plakker 36-31! 
 
Rechter diagram: Adrie van Outheusden - Ad Boot 
   Nationale competitie Info Engineering 2 - E.A.D.,  29-10-1988 

Zwart speelde (14-19) waarop wit een prachtige combinatie liet 
volgen met 41-37 (19x30) 36-31 (27x36) 26-21 (17x26) 28x17 
(12x21) 29-24! (30x19) 37-31 (36x27) 38-32 (27x29) 34x01. 
Na (14-19)? Had wit ook kunnen volgen met 34-30 (25x32) 33-29 
(19x30) 29-23 (18x29) 40-34 (29x40) 45x05. 

 
 
 

Gedicht 
 

Sport is iets wat je graag doet, 
sport is ook iets dat eigenlijk wel moet. 

Anders krijg je buikje, 
en lig je voor een luikje. 

Judo of karate het hoort erbij, 
dansen is echt een sport karwij. 

Paardrijden zonder paard, 
of zingen bij het openhaard. 

Ja, sport is leuk en lollig, 
zo word je niet gauw mollig. 
Sporten is een heel karwei, 

Maar dammen is echt voor mij. 
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E.A.D. 2 
 
Het hoogtepunt van het tweede team dateert van het seizoen 1973-1974. E.A.D. 2 was 
gepromoveerd en kwam voor een jaar te spelen in de provinciale hoofdklasse. De 
historische wedstrijd tussen E.A.D. 1 en E.A.D. 2 mag dan ook het hoogtepunt uit de 
geschiedenis van E.A.D. genoemd worden. 
 
Vanaf het seizoen 2004-2005 is de nationale- en provinciale bondscompetitie 
losgekoppeld van elkaar, waardoor er een verandering is ontstaan in de 
teamaanduiding. Het hoogst spelende team per klasse wordt aangeduid als het eerste 
team. Voor E.A.D. 2 betekent dat het volgende: E.A.D. 2 is in de provinciale 
bondscompetitie het hoogst spelende team van E.A.D. omdat het eerste team in de 
nationale competitie uitkomt. E.A.D. 2 wordt in de provinciale klasse dus ook gezien als  
het eerste team van E.A.D. In de statistiek hebben we de werkelijke aanduiding 
aangehouden om verwarringen te voorkomen. E.A.D. 2 is en blijft E.A.D. 2. De 
teamaanduiding van de tegenstanders zijn echter aangehouden volgens de nieuwe 
regels van de P.N.D.B.  
 
 
 
 
Eindstanden E.A.D. 2 
 

Seizoen BondKlasse 
Aantal 
teams 

Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten BS 

1953-'54 PNDB / 2e Klasse 6 (10-tallen) 5 5 1 1 3 3 43-57 

1954-'55 PNDB / 2e Klasse 4 (10-tallen) 2 3 2 0 1 4 30-30 

1954-'55 PNDB / 2e Klasse NC 2 (10-tallen) 2 1 1 0 1 0 9-11 

          

 Beslissingswedstrijd om 1e en 2e plaats, M.D.C. – E.A.D. 2  11-9. 

          

1962-'63 PNDB / 2e Klasse B 5 (10-tallen) 4 4 1 0 3 2 41-39 

1963-'64 PNDB / 2e Klasse B 6 (10-tallen) 4 5 2 0 3 4 45-55 

1964-'65 PNDB / 2e Klasse B 7 (10-tallen) 3 6 3 0 3 6 59-61 

1965-'66 PNDB / 2e Klasse B 5 (10-tallen) 5 8 0 1 7 1 52-108 

1966-'67 PNDB / 2e Klasse C 5 (10-tallen) 3 8 3 1 4 7 75-85 

1967-'68 PNDB / 2e Klasse B 6 (10-tallen) 4 10 3 0 7 6 90-110 

1968-'69 PNDB / 2e Klasse C 5 (10-tallen) 2 8 4 0 4 8 80-80 

1969-'70 PNDB / 2e Klasse C 5 (10-tallen) 4 8 3 0 5 6 75-85 

1970-'71 PNDB / 2e Klasse C 4 (10-tallen) 1 6 5 1 0 11 78-42 

1970-'71 PNDB / 2e Klasse NC2 3 (10-tallen) 3 2 0 0 2 0 15-25 

          

 

E.A.D. speelde 2 promotiewedstrijden. Tegen H.D.R. werd met 14-6 verloren, terwijl de kleinste 
club uit Tilburg, Tilburg ’50 met 11-9 verslagen werd. Alle drie de teams promoveerden alsnog  
naar de provinciale 1e klasse. 

          

1971-'72 PNDB / 1e Klasse 8 (10-tallen) 6 7 2 1 4 5 63-77 

1972-'73 PNDB / 1e Klasse 8 (10-tallen) 2 7 5 1 1 11 76-64 

          

 E.A.D. 2 promoveert naar de hoofdklasse.  
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Seizoen BondKlasse 
Aantal 
teams 

Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten BS 

          

1973-'74 PNDB / Hoofdklasse 8 (10-tallen) 8 7 1 0 6 2 51-89 

1973-'74 PNDB / Hoofdklasse NC 8 (10-tallen) 2 1 0 0 1 0 5-15 

  

 
Nadat de beslissingswedstrijd om de 7e en 8e plaats met 15-5 verloren ging tegen D.V. Breda 
degradeerde E.A.D. 2 na 1 historisch jaar weer naar de provinciale 1e klasse. 

          

1974-'75 PNDB / 1e Klasse 8 (10-tallen) 8 7 1 1 5 3 66-74 

          

 Het waren mindere jaren voor E.A.D. 2. Wederom kon men degradatie niet voorkomen. 

          

1975-'76 PNDB / 2e Klasse C 7 (8-tallen) 2 6 5 0 1 10 64-32 

1975-'76 PNDB / 2e Klasse NC 3 (8-tallen) 2 3 1 1 1 3 25-23 

1975-'76 PNDB / 2e Klasse NC3 4 (8-tallen) 3 4 1 1 2 3 31-33 

          

 

E.A.D. 2 speelde dit jaar de meeste beslissingswedstrijden ooit. Omdat er drie teams op de 
eerste plaats eindigden werden er beslissingswedstrijden gespeeld. E.A.D. speelde gelijk tegen 
E.D.G. 2 en verloor met 9-7 van Excelsior 3. Excelsior werd kampioen. De beslissingswedstrijd 
om plaats 2 en 3  werd vervolgens met 10-6 gewonnen van E.D.G. 2. Er volgde een strijd om 
promotie waar E.A.D. net mis greep. De uitslagen waren als volgt: E.A.D. 2 – D.V. Tempo 11-5, 
De Kroonschijf – E.A.D. 2 8-8 en E.A.D 2 - D.V.S. 5-11. D.V.S. was na deze reeks van 
wedstrijden gepromoveerd en E.A.D. 2 en De Kroonschijf moesten op herhaling. E.A.D. verloor 
uiteindelijk met 7-9. 

          

1976-'77 PNDB / 2e Klasse C 6 (8-tallen) 1 10 8 1 1 17 104-56 

1976-'77 PNDB / 2e Klasse NC2 3 (8-tallen) 3 2 0 1 1 1 15-17 

          

 
Nacompetitie om het algeheel kampioenschap van de 1e klasse, E.A.D. 2 – D.V. Dongen 8-8 en 
E.D.G. 2 – E.A.D. 2 9-7. D.V. Dongen werd kampioen en promoveerde naar de 1e klasse. 

          

1977-'78 PNDB / 2e Klasse C 7 (8-tallen) 2 12 10 1 1 21 129-63 

1977-'78 PNDB / 2e Klasse NC3 3 (8-tallen) 1 2 1 1 0 3 17-15 

1977-'78 PNDB / 2e Klasse PO2 2 (8-tallen) 1 1 1 0 0 2 9-7 

          

 

De nummers 2 van de 2e klasse streden in een nacompetitie, waarna de winnaar een promotie-
degradatiewedstrijd zou spelen tegen de nummer 10 uit de 1e klasse De Schijf. De uitslagen van 
de nacompetitie waren als volgt: E.D.G. 2 – E.A.D. 2 8-8 en E.A.D. 2 – T.D.V. 3 9-7. De 
promotiewedstrijd tegen De Schijf werd door E.A.D. 2 gewonnen met 9-7 en dus promoveerde 
E.A.D. 2 naar de 1e klasse. 

          

1978-'79 PNDB / 1e Klasse B 6 (9-tallen) 6 10 1 0 9 2 70-110 

          

 E.A.D. 2 degradeerde naar de provinciale 2e klasse. 

          

1979-'80 PNDB / 2e Klasse C 7 (8-tallen) 1 6 5 1 0 11 71-25 

1979-'80 PNDB / 2e Klasse NC2 3 (8-tallen) 1 1 1 0 0 2 10-6 

          

 
E.A.D. 2 won de beslissingswedstrijd om de 1e en 2e plaats tegen H.D.R. 2 met 10-6 en 
promoveerde naar de 1e klasse. 

          

1980-'81 PNDB / 1e Klasse B 8 (9-tallen) 5 7 2 1 4 5 43-83 

1981-'82 PNDB / 1e Klasse B 9 (9-tallen) 6 8 3 1 4 7 67-77 
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Seizoen BondKlasse 
Aantal 
teams 

Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten BS 

1982-'83 PNDB / 1e Klasse B 10 (9-tallen) 5 9 5 1 3 11 87-75 

1983-'84 PNDB / 1e Klasse B 10 (9-tallen) 3 8 4 2 2 10 72-72 

1984-'85 PNDB / 1e Klasse B 9 (9-tallen) 6 8 3 1 4 7 62-82 

1985-'86 PNDB / 1e Klasse B 9 (9-tallen) 4 8 2 5 1 9 74-70 

1986-'87 PNDB / 1e Klasse B 8 (9-tallen) 5 7 3 1 3 7 60-66 

1987-'88 PNDB / 1e Klasse B 8 (9-tallen) 6 7 2 1 4 5 61-65 

1988-'89 PNDB / 1e Klasse B 8 (9-tallen) 7 7 1 1 5 3 56-70 

          

 E.A.D. 2 degradeerde naar de 2e klasse. 

          

1989-'90 PNDB / 2e Klasse B 5 (8-tallen) 2 8 6 0 2 12 80-48 

1990-'91 PNDB / 2e Klasse B 6 (8-tallen) 2 10 5 2 3 12 88-72 

1990-'91 PNDB / 2e Klasse NC 3 (8-tallen) 2 1 1 0 0 2 11-5 

          

 
D.C. Venray zag af van promotie waardoor H.D.R. 3 en E.A.D. 2 een beslissingswedstrijd 
moesten spelen om  de 2e en 3e plaats die tevens promotie betekende. H.D.R. 3 – E.A.D. 2 5-11. 

          

1991-'92 PNDB / 1e Klasse B 6 (9-tallen) 6 10 1 1 8 3 67-113 

          

 E.A.D. 2 degradeerde naar de 2e klasse. 

          

1992-'93 PNDB / 2e Klasse B 4 (8-tallen) 1 6 5 0 1 10 59-37 

          

 E.A.D. 2 promoveerde als kampioen naar de 1e klasse. 

          

1993-'94 PNDB / 1e Klasse B 6 (8-tallen) 5 10 4 0 6 8 73-87 

1994-'95 PNDB / 1e Klasse B 7 (8-tallen) 4 12 5 1 6 11 89-103 

1995-'96 PNDB / 1e Klasse B 5 (8-tallen) 5 8 1 1 6 3 48-80 

1995-'96 PNDB / 1e Klasse PO1 2 (8-tallen) 2 1 0 0 1 0 3-13 

          

 
De beslissingswedstrijd tegen de nummer 5 van de 1e klasse A Heijmans Excelsior 4 ging 
kansloos met 13-3 verloren. Er degradeerde echter niemand. 

          

1996-'97 PNDB / 1e Klasse B 7 (8-tallen) 5 6 1 1 4 3 42-54 

1996-'97 PNDB / 1e Klasse NC1 13 (8-tallen) 10 2 1 0 1 2 12-20 

          

 
Beslissingswedstrijden om de 9e en 10 plaats in de totale 1e klasse. Heijmans Excelsior - E.A.D. 
2 eindigde in 13-3 terwijl de wedstrijd in Asten in 9-7 eindigde in het voordeel van E.A.D. 2. 

          

1997-'98 PNDB / 1e Klasse B 7 (8-tallen) 3 6 4 0 2 8 50-46 

1998-'99 PNDB / 1e Klasse B 5 (8-tallen) 2 8 4 2 2 10 72-56 

1999-'00 PNDB / 1e Klasse B 5 (8-tallen) 5 8 1 1 6 3 56-72 

2000-'01 PNDB / 1e Klasse 8 (8-tallen) 5 7 2 2 3 6 51-61 

2001-'02 PNDB / 1e Klasse 7 (8-tallen) 3 6 4 0 2 8 73-55 

2001-'02 PNDB / 1e Klasse NC1 5 (8-tallen) 4 1 0 0 1 0 8-11 

          

 

Play-off wedstrijd om 3e en 4e plaats, E.A.D. 2 – D.C. Mensfort 8-11. 
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Seizoen BondKlasse 
Aantal 
teams 

Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten BS 

          

2002-'03 PNDB / Hoofdklasse B 7 (8-tallen) 3 6 2 2 2 6 63-63 

2002-'03 PNDB / Hoofd kl. NC2 10 (8-tallen) 6 1 0 0 1 0 6-15 

          

 Play-off om 5e en 6e plaats in de hoofdklasse A + B, De Schijf – E.A.D. 2 15-6. 

          

2003-'04 PNDB / Hoofdklasse B 7 (8-tallen) 5 6 2 1 3 5 45-51 

2003-'04 PNDB / Hoofd kl. NC3 5 (8-tallen) 9 4 4 0 0 8 48-16 

          

 

Uitslagen play-offs om 9e – 13e plaats in hoofdklase A+B: D.C. Mensfort - E.A.D. 2  3-13, 
Heijmans Excelsior 4 - E.A.D. 2  1-15, E.A.D. 2 - Heijmans Excelsior 3  10-6 en E.A.D. - R.D.S. 
10-6. 

          

2004-'05 PNDB / Hoofdklasse 12 (8-tallen) 10 11 1 2 8 4 73-103 

2005-'06 PNDB / Hoofdklasse 10 (8-tallen) 8 9 2 0 7 4 59-85 

          
2006-'07 PNDB / 1e Klasse  In 2006-2007 startte de provinciale bondscompetitie met een nieuw 

wedstrijdsysteem. Er werden twee voor- en een finale ronde 
gespeeld. Na de eerste voorronde werden nieuwe poules gecreëerd 
d.m.v. behaalde punten in de eerste voorronde. Na de tweede 
voorronde werden de finalepoules gecreëerd d.m.v. behaalde punten 
uit beide voorrondes. Het systeem hield niet lang stand omdat het 
problemen opleverde bij een oneven aantal deelnemende teams.  
 
E.A.D. 2 werd kampioen in de 1e klasse.  
   

2006-'07 PNDB / 1e Klasse 1A 4 (4-tallen) 2 3 2 0 1 4 15-9 

2006-'07 PNDB / 1e Klasse 2A 4 (4-tallen) 1 3 3 0 0 6 19-5 

2006-'07 PNDB / 1e Klasse NC0 12 (4-tallen) 1 6 5 0 1 10 34-14 

2006-'07 PNDB / 1e Klasse NC1 6 (4-tallen) 1 5 5 0 0 10 33-7 

          

2007-'08 PNDB / 1e Klasse 8 (4-tallen) 2 7 5 2 0 12 36-20 

2007-'08 PNDB / 1e Klasse NC1 4 (4-tallen) 3 3 1 1 1 3 15-9 

          

 Play-ofs om de plaatsen 1 t/m 4.  

          

2008-'09 PNDB / 1e Klasse 8 (4-tallen) 5 7 3 1 3 7 29-27 

2008-'09 PNDB / 1e Klasse NC2 4 (4-tallen) 7 3 1 0 2 2 10-14 

          

 Play-ofs om de plaatsen 5 t/m 8. 

          

2009-'10 PNDB / 1e Klasse 13 (4-tallen) 5 12 7 1 4 15 53-43 

2010-'11 PNDB / 1e Klasse 9 (4-tallen) 2 8 4 3 1 11 38-26 

2011-'12 PNDB / 1e Klasse 11 (4-tallen) 10 10 0 4 6 4 28-52 

2012-'13 PNDB / 2e Klasse 7 (4-tallen) 3 6 3 2 1 8 27-21 

2013-'14 PNDB / 1e Klasse 12 (4-tallen) 8 11 4 1 6 9 41-47 

2014-'15 PNDB / 2e Klasse 7 (4-tallen) 3 7 4 0 3 8 30-26 
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Topscorers E.A.D. 2  
 

1954 Johan Bloemers  1987 Gerald van Gool 

1955 Jan Thielen  1988 Jo Peeters 

1963 Gerard Compiet  1989 Walter Boot 

1964 Gerard Compiet  1990 Antoon v.d. Moosdijk 

 Louis van Oosterhout  1991 Jo Peeters 

 Gerrit Peters  1992 Jo Peeters 

1965 Willy Bosch  1993 Paul van den Bercken 

1966 Willy Bosch  1994 Harrie van de Boomen 

1967 Hub Welten  1995 Jo Peeters 

1968 Antoon v.d. Moosdijk  1996 Jo Peeters 

1969 Antoon v.d. Moosdijk  1997 Walter Boot 

 Ad Boot  1998 Jo Peeters 

1970 Theo van Horssen  1999 Geert-Jan Loomans 

1971 Ad Boot  2000 Rini van Oosterwijk 

1972 Gerard Martens  2001 Walter Boot 

1973 Arie Sips  2002 Jo Peeters 

1974 Herman Clevis  2003 Jo Peeters 

1975 Frank van Thiel  2004 Jo Peeters 

1976 Jo Peeters  2005 Jo Peeters 

1977 Cor Clevis  2006 Patrick Adriaans 

1978 Jo Peeters  2007 Patrick Adriaans 

1979 Theo van Brussel  2008 Herman Clevis 

1980 Jo Peeters  2009 Martien Madou 

1981 Walter Boot  2010 Patrick Adriaans 

1982 Evert Manders  2011 Herman Clevis 

1983 Paul Peters  2012 Herman Clevis 

1984 Jo Peeters  2013 Herman Clevis 

1985 Jo Peeters  2014 Herman Clevis 

1986 Jo Peeters  2015 Herman Clevis 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 

        Burg. Ruttenplein 8 5721 DX Asten 

            T. 0493 691289 info@debloemenkrans.nl 
 

mailto:info@debloemenkrans.nl
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Topscorerslijst aller tijden E.A.D. 2 
 

  Partijen Winst Remise Verlies Punten 

1 Jo Peeters 210 105 74 31 284 

2 Paul van den Bercken 269 81 77 111 239 

3 Walther Boot 194 52 88 54 192 

4 Martien Madou 202 59 68 75 186 

5 Henk Meeuwis 191 64 57 70 185 

6 Rini van Oosterwijk 215 54 63 98 171 

7 Herman Clevis     126 51 52 23 154 

8 Kees Tel 134 32 49 53 113 

9 Antoon van de Moosdijk 106 34 41 31 109 

10 Piet van Rens 106 26 44 36 96 

11 Jan van de Meerakker 89 35 25 29 95 

12 Patrick Adriaans 72 33 22 17 88 

13 Theo van Brussel 75 31 22 22 84 

14 Jan Willems 90 27 30 33 84 

15 Cor Clevis 73 24 33 16 81 

16 Frank van Thiel 67 31 17 19 79 

17 Frans van Bussel 76 26 26 24 78 

18 Harrie van den Boomen 62 28 19 15 75 

19 Willy Bosch 75 24 26 25 74 

20 Evert Manders 69 19 30 20 68 

21 Jan van de Mortel 45 17 17 11 51 

22 Lei Janssen 46 13 16 17 42 

23 Antoon Sukkel 43 10 20 13 40 

24 Christ van der Zand  39 14 10 15 38 

25 Piet Paulissen 47 15 8 24 38 

26 Ad Boot       26 12 11 3 35 

27 Jan van Esch 34 9 13 12 31 

28 Louis van Oosterhout 34 13 4 17 30 

29 Bert Berkers 21 11 7 3 29 

30 Pierre Janssen    28 11 6 11 28 

31 Theo van Horssen 29 9 10 10 28 

32 Geert-Jan Loomans 21 11 5 5 27 

33 Jules Martens 25 8 11 6 27 

34 Gerald van Gool 22 11 4 7 26 

35 Piet Fingerhuth 28 12 2 14 26 

36 Wim Beekman 31 10 5 16 25 

37 Rini Clevis 26 9 6 11 24 

38 Johan Thielen          31 9 5 17 23 

39 Paul Peters 15 7 7 1 21 

40 Jan Verberne 15 8 5 2 21 

41 Gerard Martens 13 8 4 1 20 

42 Gerrit Peters 18 8 4 6 20 

43 Hub Welten 20 8 4 8 20 

44 Jan Madou 27 7 6 14 20 

45 Joop Trommelen 25 6 7 12 19 
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  Partijen Winst Remise Verlies Punten 

46 Piet Bosch 26 6 4 16 16 

47 Mark Adriaans 11 5 5 1 15 

48 Gerard Compiet 13 4 7 2 15 

49 Antoon Berkers 23 1 13 9 15 

50 Wim Ketelaars 35 3 9 23 15 

51 J. v.d. Boogaard 14 4 6 4 14 

52 Frank van der Zanden 17 4 5 8 13 

53 Karel Verhaeg 14 5 2 7 12 

54 Piet Berkers 20 4 4 12 12 

55 Arie Sips 7 5 1 1 11 

56 Jacky Madou 10 4 2 4 10 

57 Frank Nielen 12 3 4 5 10 

58 Harrie van den Bercken 7 3 3 1 9 

59 Johan Bloemers 4 4 0 0 8 

60 Frans van der Steen 6 3 2 1 8 

61 Joop Boot 9 3 2 4 8 

62 Ad Bosch 8 2 3 3 7 

63 Aard Daanen     4 2 2 0 6 

64 Jan Thielen 4 3 0 1 6 

65 Nico Geven 6 2 2 2 6 

66 Hans Berkers  3 2 1 0 5 

67 Jan Berkers 4 2 1 1 5 

68 Stefan de Groot 6 2 1 3 5 

69 Piet Cox 8 2 1 5 5 

70 Martin van Roy 9 1 3 5 5 

71 Wim Vloet 2 2 0 0 4 

72 Albert Janssen 3 2 0 1 4 

73 H. Kooystra 3 2 0 1 4 

74 A. Verhees 3 2 0 1 4 

75 W. v.d. Vleuten 6 1 2 3 4 

76 Nico Grubben 2 1 1 0 3 

77 Hendrik Gijsbers 3 0 3 0 3 

78 Ton Noyens 3 1 1 1 3 

79 Willy Fleuren 1 1 0 0 2 

80 Arjan de Gouw 1 1 0 0 2 

81 Zoë van de Kerkhof 1 1 0 0 2 

82 Adrie van Outheusden 1 1 0 0 2 

83 Antoon van Bussel 2 1 0 1 2 

84 Karel Wijlaars 2 1 0 1 2 

85 Harrie Verdeuzeldonk 3 1 0 2 2 

86 Bram Muijen 23 0 2 21 2 

87 Niet opgekomen 13 0 2 11 2 

88 Jan van Hertrooy 2 0 1 1 1 

89 Wiel Stevens 3 0 1 2 1 

90 Albert ten Bruggencate 9 0 1 8 1 
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  Partijen Winst Remise Verlies Punten 
 
91 Tim Arts 1 0 0 1 0 

92 Fritz Gause 1 0 0 1 0 

93 G. de Greef 1 0 0 1 0 

94 Jeroen Driessen 1 0 0 1 0 

95 Patrick van Grimbergen 1 0 0 1 0 

96 Frans Olmanst 1 0 0 1 0 

97 Marcel van Bussel 2 0 0 2 0 

98 André van Diepen 2 0 0 2 0 

99 H. v.d. Helm 2 0 0 2 0 

100 Martin van de Vorst 2 0 0 2 0 

101 Niek Boot 3 0 0 3 0 

102 Rudy Strik 3 0 0 3 0 
 
 
Fragmenten uit bondscompetitie wedstrijden van E.A.D. 2 

 
Linker diagram: Pierre Jansen - Roep Bhawanibhiek (D.V. Tempo Veghel) 
 

In hevige tijdnood, 20 zetten met nog maar 5 minuten op de klok 
combineerde wit naar dam 29-23 (18x29)   24-19 (14x23) 25x14 
(10x19) 33x02. 

 
Middelste diagram: Jos van Wezel (T.D.V.) - Harrie v.d. Boomen  

Bondscompetitie 1989 
 

Wit speelde 27-22 (12-17) 45-40 (20-25) 40-34 (03-09). Wit had nu 
als enige zet 31-27 moeten spelen, maar dan ziet het er ook niet uit 
voor wit. 
Wit ging echter verder met: 34-30 (25x34) 39x30 en zag na (24-29) 
33x24 (23-29) 24x33 (19-23) 28x19 (17x48) een dam op het bord 
verschijnen en gaf de partij dus op. 

 
Rechter diagram: H. Roodenburg (De Schijf) - Patrick Adriaans  

EAD 2 - De Schijf  2001 
 

Gemist: (22-28) 33x22 (13-19) 22x24 (03-08) 31x22 (12-18) 22x13 
(08x50). 
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Linker diagram: Willie Loeffen (Philips D.C. 2) - Frans van Bussel 1980 
 

Enkele omstanders zagen een damzet schitteren die uiteindelijk 
niet werd uitgevoerd. De verrassende afloop bleek pas later toen de 
schijven van het bord gingen. 
Zwart kan dam halen door (14-20) 25x14 (19x10) 28x30 (29-33) 
38x27 (16-21) 27x07 (18x47) 07x09 en de rondslag naar veld 4,   
31-27 (04x31) 36x27. Of de schijfwinst die zwart aan dit avontuur 
overhoudt voldoende is voor de winst is twijfelachtig. 

 
Middelste diagram: Kees Tel – Ine van Bakel (E.D.G. 2)  1980 
    

   Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn; (19-24) 30x10 (15x04) 
   25x14 (13-19) 14x23 (18x49). 
 
Rechter diagram: Herman Clevis - Ruud Arts (De Schuivers) seizoen 2003-2004. 
 

   Deze partij kende een krankzinnige slotfase. Het begint allemaal in  
   de rechterdiagramstand nadat de zet (18-23)? is gespeeld. 
 

Wit miste de winst door een fantastisch mooie combinatie via 28-22 
(17x28) en nu zeer verrassend de zet 25-20! met drie slagkeuzes, 
A: (26x17) 20x16! 
B: (24x15) 38-33 (28x30) 35x02 (26x17) 02x16! 
C: (14x25) 37-32 (28x48) 21-16 (48x30) 16x20  
   (25x14) 35x02! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gratis oogmeting zonder afspraak* 

Bij aankoop van een zonnebril het 2e glas gratis.* 
*Vraag naar de voorwaarden 
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E.A.D. 3 
 
In betere tijden, met meer in de bond actieve leden, beschikte E.A.D. nog over een 
derde team. Voor het eerst was dat in 1983 en voor het laatst in 2008. In 1990 wist 
E.A.D. 3 het kampioenschap van de derde klasse te bemachtigen.  
 
Opmerkelijk was de competitie van 2001. H.S.D.V. uit Helden-Panningen zou niet aan 
de bondscompetitie kunnen deelnemen als gevolg van bedankingen van enkele 
dammers binnen de club. En ook E.A.D. had moeite om een derde team op de been te 
krijgen. Via een samenwerking tussen beide teams werd besloten dat de leden van 
H.S.D.V. lid werden van E.A.D (voor de provinciale competitie), waardoor het mogelijk 
werd om een derde team samen te stellen.  
 
 

Seizoen BondKlasse 
Aantal 
teams 

Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten BS 

1982-'83 PNDB / 3e Klasse C 6 (4-tallen) 2 8 6 1 1 13 39-25 

1982-'83 PNDB / 3e Klasse NC 2 (4-tallen) 2 1 0 1 0 1 4-4 

          

 
Beslissingswedstrijd om het kampioenschap  in de derde klasse C,    
E.A.D. 3 - De Schuivers 2,   4-4. E.A.D. 3 eindigde op de 2e plaats door bordpunten. 

          

1983-'84 PNDB / 3e Klasse B 6 (4-tallen) 4 10 4 2 4 8 42-38 

1988-'89 PNDB / 3e Klasse C 4 (4-tallen) 3 6 2 0 4 4 18-30 

1989-'90 PNDB / 3e Klasse B 5 (4-tallen) 1 8 6 0 2 12 41-23 

1989-'90 PNDB / 3e Klasse NC3 2 (4-tallen) 1 1 1 0 0 2 6-2 

          

 
E.A.D. 3 werd algeheel kampioen van de derde klasse na een beslissingswedstrijd. 
De Variant 2 – E.A.D. 3, 2-6.  

          

1990-'91 PNDB / 3e Klasse 6 (4-tallen) 3 10 4 2 4 10 38-42 

1991-'92 PNDB / 3e Klasse 4 (4-tallen) 2 6 3 1 2 7 23-25 

1992-'93 PNDB / 3e Klasse 6 (4-tallen) 4 10 2 5 3 9 37-43 

2000-'01 PNDB / 2e Klasse  6 (4-tallen) 4 10 4 1 5 9 39-41 

          
2006-'07 PNDB / 1e Klasse  In 2006-2007 startte de provinciale bondscompetitie met een nieuw 

wedstrijdsysteem. Er werden twee voor- en een finale ronde gespeeld. 
Na de eerste voorronde werden nieuwe poules gecreëerd d.m.v. 
behaalde punten in de eerste voorronde. Na de tweede voorronde 
werden de finalepoules gecreëerd d.m.v. behaalde punten uit beide 
voorrondes. Het systeem hield niet lang stand omdat het problemen 
opleverde bij een oneven aantal deelnemende teams. E.A.D. 3 
eindigde in de tweede finale poule op de tweede plaats. 

          

2006-'07 PNDB / 1e Klasse 1B 4 (4-tallen) 2 3 2 0 1 4 12-12 

2006-'07 PNDB / 1e Klasse 2B 4 (4-tallen) 3 3 1 0 2 2 9-15 

2006-'07 PNDB / 1e Klasse NC0 12 (4-tallen) 7 6 3 0 3 6 21-27 

2006-'07 PNDB / 1e Klasse NC2 6 (4-tallen) 7 4 3 0 1 6 22-10 

          

2007-'08 PNDB / 1e Klasse 8 (4-tallen) 7 7 2 0 5 4 21-35 

2007-'08 PNDB / 1e Klasse NC2 4 (4-tallen) 6 2 0 1 1 1 6-10 
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Topscorers E.A.D. 3 
 

1983 Henk Meeuwis 

 Rini van Oosterwijk    1992 Piet van Rens 

1984 Henk Meeuwis    1993 Piet van Rens 

1989 Henk Meeuwis    2001 Nico Grubben 

1990 Joop Trommelen    2007 Walter Boot 

1991 Piet van Rens    2008 Walter Boot 

 
 
 
Topscorerslijst aller tijden E.A.D. 3 
 

  Partijen Winst Remise Verlies Punten 

1 Piet van Rens 39 19 6 14 44 

2 Joop Trommelen 37 12 9 16 33 

3 Wim Ketelaars 46 9 14 23 32 

4 Henk Meeuwis 26 10 10 6 30 

5 Jan van de Meerakker 24 12 5 7 29 

6 Rini van Oosterwijk 25 10 8 7 28 

7 Walther Boot 16 9 3 4 21 

8 Jan Willems 16 9 1 6 19 

9 Bram Muijen 15 6 2 7 14 

10 Nico Grubben 10 5 2 3 12 

11 Paul van den Bercken 11 6 0 5 12 

12 Aard Daanen 13 5 2 6 12 

13 Frank Nielen 13 3 6 4 12 

14 Bert Berkers 6 5 0 1 10 

15 Albert Janssen 8 2 4 2 8 

16 Lei Janssen 6 2 3 1 7 

17 Ton Noyens 6 2 3 1 7 

18 Ad Boot 3 2 1 0 5 

19 Jan van de Mortel 6 1 2 3 4 

20 Oscar Hoefnagels 3 1 1 1 3 

21 Wiel Stevens 4 1 1 2 3 

22 Willy Bosch 1 1 0 0 2 

23 Arjan de Gouw 1 1 0 0 2 

24 Jeroen Driessen 2 1 0 1 2 

25 Jules Martens 2 0 2 0 2 

26 Martin van de Vorst 5 1 0 4 2 

27 Mario van Boven 2 0 1 1 1 

28 Fritz Gause 1 0 0 1 0 

29 Patrick v. Grimbergen 1 0 0 1 0 

30 Jeroen Hoefnagels 1 0 0 1 0 

31 Geert-Jan Loomans 1 0 0 1 0 

32 Dennis Tullemans 3 0 0 3 0 
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De jeugd van Asten en E.A.D. 
 
E.A.D. heeft in haar historie ook enkele jeugdteams gekend die uitkwamen in de 
provinciale bondscompetitie en of in de Brabant cup. Het pupillenteam van 1996 
behaalde het beste resultaat. Zij werden namelijk kampioen van Noord-Brabant. Met 
zowel een juniorenteam als met een pupillenteam mocht E.A.D. zelfs een keer uitkomen 
in de halve finales van Nederland. Het aspirantenteam uit het seizoen 1981-1982 was 
heel dicht bij een kampioenschap van Noord-Brabant. 
De jeugd speelde zelden in de Branbant cup mee. De junioren speelden in 1982 een 
keer mee en de pupillen deden dat een keer in het seizoen 1993-1994. Nooit speelde 
een E.A.D. jeugdteam in de aspiranten klasse van een Brabant cup.  
 
Eind jaren 80 was er een jeugddamclub opgericht door Ad Boot en Jules Martens. Elke 
zondag ochtend waren zij actief op het C.A.S. De jeugd was ook actief in de Noord-
Brabantse jeugdcompetities. Maar na een aantal goede jaren kwam er een einde aan 
de jeugddamclub. Deze werd vervolgens begin jaren 90 weer opgepakt. Onder leiding 
van Piet van Rens die later geassisteerd werd door Patrick Adriaans is er jarenlang een 
succesvolle E.A.D. jeugddamclub geweest. Deze jeugd speelde veel wedstrijden in 
Noord-Brabant maar niet altijd met een viertal. De tijden waren inmiddels veranderd. Er 
werden veel individuele toernooien en of schooldamtoernooien gespeeld en 
georganiseerd door E.A.D. Daarnaast was er veel plezier onder de E.A.D.-ertjes.  
 
Zoals gezegd stond Piet van Rens aan het roer van de jeugddamclub en hij schreef 
daarover het volgende verslag: 
  
Schooldammen Asten en Someren 
 
In de vergadering van najaar 1991 was Piet van Rens  een jaartje lid van E.A.D. Er 
kwam aan de orde dat er geen jeugd meer was bij E.A.D. omdat er geen 
jeugddamleider meer te vinden zou zijn. Jules Martens heeft dan een heleboel jaren 
een groepje jeugd begeleid . Een van die jeugdleden, Bert Berkers viel in tegen 
Heijmans bij E.A.D. 3 in een uitwedstrijd waarin Piet zijn eerste partij meespeelde. Als ik 
me goed herinner werd zijn wedstrijd 1-1 tegen de 80 jarige meneer SIP.  Een pakweg 
14 jarige Bert liet zien dat Piet met een offertje straal gewonnen had gestaan in de 
voorlaatste zet. Dit voorval leidde bij Piet tot het inzicht dat jeugd bij E.A.D. de toekomst 
had. Een jeugddamclub zou de toekomst veilig stellen was de mening van de 
vergadering. Om aan jeugd te komen zou een schooldamtoernooi wel erg gewenst zijn. 
De kinderen van Piet zitten op de Horizon, een van de bassisscholen in Asten. Piet zegt 
toe het schooldammen te organiseren en de vergadering zegt hulp toe als er 
onverhoopt een jeugdgroepje zou ontstaan. Het eerste toernooi is dan in Januari 1992. 
Om het dammen op de basisscholen te bevorderen  wordt het toernooi vroegtijdig 
aangekondigd via een brief. In die tijd is e-mail voor basisscholen nog geen optie. De 
brief wordt ondertekend door Piet en medeondertekend door Hans Berkers en Jan van 
de Mortel, beide vertrouwde namen bij de collegaonderwijzers in Asten. Op de Horizon 
wordt op twee woensdagmiddagen een voorbereidend toernooi georganiseerd door 
Piet. Dit voorbereiden leidt tot een kleine voorselectie en dus ook tot de beker in het 
school-damtoernooi van Asten. Om Het dammen te stimuleren en ook de deelname aan 
de Brabantse kampioenschappen is er de mogelijkheid om op de damavond van E.A.D. 
te komen oefenen. Door dit oefenen komt het eerste jeugddamgroepje tot stand.  
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Allengs wordt het schooldammen in Asten erg populair en alle scholen doen na enkele 
jaren mee. De deelname is gratis, alle spelers krijgen een medaille en de beste 3 
spelers krijgen een beker en ook de beste schoolprestaties worden 
met drie bekers beloond. Maar de beste teams mogen ook 
meedoen met de Brabantse kampioenschappen. Scholen gaan het 
leuk vinden, meestal gestimuleerd door een van de onderwijzers. 
Individuele spelers worden, door reportages in de pers, en vaak 
door opa’s of ouders  gestimuleerd .  Na de Horizon is de St. 
Pieterschool van Ommel,  de St.  Antonius uit Heusden en de 
Deken van Hout uit Asten.  beurtelings de favoriet.  Meestal 
aanwijsbaar door de bijdragen van enkele damminnende  
leerkrachten. Nadat alle scholen in Asten meededen is het toernooi 

uitgebreid naar Someren.  Dit leidde tot grotere 
aantallen deelnemers want ook de scholen in 
Someren doen jarenlang massaal mee. De 
keuze om met zestallen te spelen is erop gericht 
om na het behalen van resultaat in het lokale 
toernooi  (op woensdagmiddag) voldoende 
spelers te hebben om op een zondag de Brabantse 
kampioenschappen te kunnen spelen. Er zijn altijd leerlingen die 
moeten voetballen. En bij de Brabantse kampioenschappen mogen 
altijd twee reservespelers invallen. Alle jaren is Hans Berkers 
opgetreden op de speelmiddag als scheidsrechter, ordebewaker en 
controleur. Piet van Rens beperkte zich tot het berekenen van 
uitslagen en het uitrekenen van de nieuwe tegenstanders in het 
toernooi.  Het schooldamkampioenschap wordt als een  individuele 
kampioenschap Zwitsers toernooi gespeeld. Uiteindelijk is er maar 
één van de spelers die zonder punten naar huis gaat. Goed 
presterende scholen kregen aan het eind tegenstanders van ook 
goed presterende scholen. Vaak ook kwamen de cracks van een 
school ook schoolgenoten tegen . Slechts een enkele keer leidt dit tot 
klachten van begeleidende ouders of leerkrachten. Jan van de 
Mortel, Geert-Jan Loomans,  en Martien Madou offeren vele 
woensdagmiddagen op om uitslagen te notuleren en voorkwamen 
het verplichte slaan op het bord goed te keuren en om het  buiten het 

spel tegen te gaan. In de eerste jaren speelden we op een van de scholen. Later was 
Guido Donkers onze gastheer in de Klepel. Opvallend is dat er nog steeds twee 
deelnemers uit dat schooldammen nu actief zijn nl Jessie Klerx en Patrick Adriaans  en 
daarnaast natuurlijk ook Piet, Hans, Jan en Martien.  Ook kinderen van Jules, Ad, Rini 
en Piet zijn in die tijd lid geweest van het jeugddammen. Het aantal medailles en bekers 
hebben op  duizend kinderkamers gehangen en gestaan en hebben zeker zoveel Opa’s 
en Oma’s trots gemaakt.  De provinciale resultaten waren vele jaren goed tot Dongen, 
Den Bosch en Tilburg ook gingen jeugddammen en er moest steeds vaker de eer 
gedeeld worden met Dongen en Tilburg.  Ook het deelnemen aan het landelijke KNDB 
schooldammen was leuk om te doen maar ook erg kansarm. De bijbelse scholen blijken 
heel vaak goed opgeleide schoolteams te hebben. Veel steun bij het jeugddammen 
komt van enkele ouders. Meestal zijn het ouders die fanatiek hun kinderen en het team 
van hun kinderen steunen. De laatste jaren blijken scholen het niet langer nodig te 
vinden om dit soort toernooien te steunen met enthousiasme. Het aantal deelnemende 
scholen neemt af en steeds vaker komt een schoolteam niet opdagen.  De motivatie bij 
Piet van Rens zakte en enkele jaren geleden heeft  Peter Arts het schooldammen  weer 
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met enthousiasme overgenomen en meer regionaal  op de kaart gezet. Maar het zijn 
vooral de scholen uit Dierdonk en Helmond die hoge ogen gooien nu de deelname 
vanuit Asten en Someren minimaal is. 

 
 
  Brabantse kampioenschappen Unitas             Geert-Jan Loomans reikt de prijzen uit  
               in Heusden 2006                                   bij het schooldammen 1996 voor  
            pupillen terwijl Piet van Rens de  

        jeugd een woordje toespreekt. 
 
 
 
 

        Piet van Rens 
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De eindstanden van de E.A.D. jeugdteams op een rij:  
 
 
E.A.D. Junioren 
 

Seizoen 
Bond / Junioren 
klasse 

Aantal 
teams Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten Bordsaldo 

1979-'80 PNDB / Junioren  6 (4-tallen) 5 8 0 5 3 5 25-39 

1980-'81 
PNDB / Junioren 
poule B 

4 (4-tallen) 3 6 1 2 3 4 16-32 

1981-'82 
PNDB / Junioren  
Poule B 

4 (4-tallen) 4 6 0 1 5 1 10-38 

1981-'82 Brab.Cup  Jun. EAD A 7 (4-tallen) 2 3 2 0 1 4 14-10 

1981-'82 Brab.Cup  Jun. EAD B 7 (4-tallen) 3 2 1 0 1 2 9-7 

1982-'83 
KNDB / Halve finale 
Nederland 4 (4-tallen) 3 3 0 1 2 1 7-17 

1982-'83 
PNDB / Junioren  
poule B 5 (4-tallen) 2 4 3 0 1 6 23-9 

 
 
Topscorers Junioren 
 
1979-1980   Jacky Madou      
1980-1981   John Knapen / Jacky Madou   
1981-1982   Maarten van Oosterhout 

1982-1983   Gerald van Gool / Jacky Madou 
 

 

Topscorerslijst aller tijden Junioren 

  Partijen Winst Remise Verlies Punten 

1 Jacky Madou 18 8 5 5 21 

2 Paul Peters 15 5 4 6 14 

3 Gerald van Gool 22 5 2 15 12 

4 Frans Olmanst 11 4 0 7 8 

5 Maarten van Oosterhout 4 3 0 1 6 

6 Geert-Jan Loomans 7 3 0 4 6 

7 John Knapen 9 2 2 5 6 

8 Pierre Martens 5 1 1 3 3 

9 Frank Nielen 8 1 1 6 3 

10 Twan van Bommel 5 1 0 4 2 

11 Eric Stuve 4 0 0 4 0 
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E.A.D. Aspiranten 
 

Seizoen 
Bond / Aspiranten 
klasse 

Aantal 
teams Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten Bordsaldo 

          

1980-'81     PNDB / Aspiranten 7 (4-tallen) 3 6 3 2 1 8 28-20 

1981-'82 
PNDB / Aspiranten X 
poul A  

3 (4-tallen) 3 4 0 0 4 0 8-24 

1981-'82 
PNDB / Aspiranten Y 
poule B 

4 (4-tallen) 1 6 5 1 0 11 36-12 

1981-'82 
PNDB / Aspirant Y 
NC nrs 1 poule A - B  
 

2 (4-tallen) 2 1 0 1 0 1 4-4 

 

Het aspriantenteam werd kampioen van Noord-Brabant in poule B. 
In de finale wedstrijd werd er met 4-4 gelijk gespeeld tegen TDV. 
TDV werd algemeen kampioen omdat zij in de finalepartij aan bord 1 hadden gewonnen. 

          

1986-'87 PNDB / Aspiranten 9 (4-tallen) 7 8 3 0 5 6 26-38 

1988-'89 PNDB / Aspiranten 8 (4-tallen) 6 7 2 0 5 4 15-41 

1989-'90 PNDB / Aspiranten 5 (4-tallen) 3 4 2 0 2 4 16-16 

1990-'91 PNDB / Aspiranten 6 (4-tallen) 3 4 2 0 2 4 19-13 

1995-'96 PNDB / Aspiranten 4 (4-tallen) 2 6 3 2 1 8 28-20 

1998-'99 PNDB / Aspiranten 3 (4-tallen) 2 4 3 0 1 6 23-9 

          

 
 
Mark Adriaans - Frank van Dongen (S&A DAM Dongen) 
06-06-1999  PNDB aspiranten competitie voor 4-tallen. 
 
Het E.A.D. aspirantenteam bestond uit 2 aspiranten, 
Frank van der Zanden en Patrick Adriaans  en 2 
pupillenspelers, Mark Adriaans en Tim Arts.  
 
Wit speelde zonder argwaan 21-17?  
Met een glimlach volgde zwart heel verrassend met  
(29-34) 40x27 (11x44) over alle witte schijven heen.  
 
 
 
Topscorers Aspiranten X    Topscorers Aspiranten Y 
 
1980-1981 Eric Stuve     1981-1982 Laurens Hurkmans 
1981-1952 Peter Rutte 
1986-1987 Arjan de Gouw en Oscar Hoefnagels 
1988-1989 John van den Heuvel 
1989-1990 Elwin Berlijn 
1990-1991 John van den Heuvel 
1995-1996 Frank van der Zanden 
1998-1999 Patrick Adriaans 
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Topscorerslijst aller tijden Aspiranten Y 

  Partijen     Winst 
  
Remise    Verlies 

   
Punten 

1 Laurens Hurkmans 3        1        1        1       3 
2 Harrie Rutte 3        1        0        2       2 
3 John Verspeek 3        0        1        2       1 
4 Henk Martens 3        0        0        3       0 
 
 
 
Topscorerslijst aller tijden Aspiranten X 

  Partijen     Winst 
  
Remise    Verlies 

   
Punten 

1 Frank van der Zanden 10 8 1 1 17 
2 Geert-Jan Loomans 11 7 2 2 16 
3 John van den Heuvel 13 6 3 4 15 
4 Peter Rutte 7 5 1 1 11 
5 Bert Berkers 13 4 3 6 11 
6 Paul Peters 7 5 0 2 10 
7 Ruud Martens 5 4 1 0 9 
8 Arjan de Gouw 8 4 1 3 9 
9 Oscar Hoefnagels 9 4 1 4 9 
10 Renzo Hoefnagels 16 4 1 11 9 
11 Mark Adriaans 5 4 0 1 8 
12 Eric Stuve  5 4 0 1 8 
13 Jacky Madou 6 3 2 1 8 
14 Patrick Adriaans 5 3 1 1 7 
13 Maarten van Oosterhout 5 3 1 1 7 
16 Elwin Berlijn 3 2 1 0 5 
17 Zoë van de Kerkhof 3 2 0 1 4 
18 Tim Arts  4 2 0 2 4 
19 Mario van Boven 7 1 2 4 4 
20 Mirjam Madou 3 1 1 1 3 
21 Stan Kuunders 1 1 0 0 2 
22 Bas de Gouw 2 1 0 1 2 
23 Frans Olmanst 2 1 0 1 2 
24 Imre van Gastel 3 1 0 2 2 
25 Hans Berkers (2) 4 1 0 3 2 
26 Jeroen Roijackers 6 1 0 5 2 
27 Michai Ramakers 6 1 0 5 2 
28 John Verspeek 1 0 1 0 1 
29 Niet opgekomen 2 0 0 2 0 
30 Marloes van der Zanden 2 0 0 2 0 
31 Stan Beekman 5 0 0 5 0 
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Verslag geschreven door de jeugdspelers van het aspirantentean van 1982 
 

 
 
 
 

Kampioenswedstrijd aspiranten 
10 januari 1982  T.D.V. - E.A.D. 

 
 

Nadat we in Boxtel waren aangekomen, moesten we nog naar de 
bestemming zoeken, want we hadden een niet-bekend adres 
opgekregen. Bij nader inzien was het wel goed, want er waren twee 
huizen met huisnummer 3 in die straat. Toen we uiteindelijk op de 
bestemming aankwamen liepen onze klokken al ongeveer een 
kwartier. Daar waren we het niet mee eens en door het verklaren van 
Ad (waarom we zo laat waren) werden de klokken teruggezet en met 
volle moed begonnen we aan de wedstrijd. Jacky, Geert-Jan en Paul 
zaten al vlug in tijdnood. Peter die tegen Oscar Chaman uitstekend 
speelde, sloot hem tenslotte geheel op en zo moest Oscar veel tijd 
opofferen om uit de opsluiting te komen, maar Peter hield hem zéér 
goed vast. Peter won uiteindelijk op tijd, maar als hij doorgespeeld 
had, had hij óók gewonnen. Paul moest het onderspit delven tegen 
Danny Waterloo omdat hij in de tijdnoorfase een “verkeerde” zet deed 
die Danny een dam opleverde en daardoor, als mede de tijd ging hij 
eraan, stand 2-2. Geert-Jan zat in tijdnood maar hij haalde de 
tijdcontrole omdat de tegenstander ook ging afruilen. Hij kon met een 
schijf winst doorbreken, maar hij kon deze niet tot uiting brengen in de 
stand. Hij moest deze schijf weer teruggeven in het middenspel en 
daardoor werd het remise, 3-3. Jacky speelde tegen Willy van de 
Braak een partij waarin hij in het middenspel een schijf verlies kreeg. 
Willy kon in het eindspel naar dam doorlopen maar Jacky kon deze 
dam “goed” verwerken. Na een enerverende partij werd het uiteindelijk 
remise en daardoor was de stand 4-4. Dit betekende dat T.D.V. de 
nieuwe aspirantenkampioen van Noord-Brabant was omdat zij op het 
eerste bord hadden gewonnen en wij op het vierde. Wij waren toch 
wel een beetje teleurgesteld maar we proberen het het volgend jaar 
gewoon weer opnieuw. Wij vonden het fijn dat Ad Boot en Jules 
Martens ons geweldig gestimuleerd hadden dit jaar en wij hopen dat 
ze dat voor ons weer doen volgend jaar. Hartelijk bedankt, Ad en 
Jules. 
 

 
Paul Peters  
Jacky Madou,  
Geert-Jan Loomans  
Peter Rutte 
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E.A.D. Pupillen 
 

Seizoen 
Bond / Pupillen 
klasse 

Aantal 
teams Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten Bordsaldo 

1993-'94 PNDB / Pupillen 4 (4-tallen) 4 3 0 1 2 1 10-14 

1993-'94 Brab.Cup Pupillen 2 (4-tallen) 2 2 0 0 2 0 5-11 

1995-'96 PNDB / Pupillen 2 (4-tallen) 1 6 2 3 1 7 25-23 

1996 
KNDB / Halve finale 
Nederland 11 (4-tallen) 9 5 1 0 4 2 6-34 

  

 Het pupillenteam werd in het seizoen 1995-1996 kampioen van Noord-Brabant. 
 
 
Topscorers Pupillen 
 
1993-1994 Emile van Engelen 
1995-1996  Patrick Adriaans 

 

Topscorerslijst aller tijden Pupillen 

  Partijen     Winst 
  
Remise    Verlies 

   
Punten 

1 Patrick Adriaans 6         4        0         2        8 
2 Mark Adriaans 6         3        0         3        6 
3 Wouter Boot 6         3        0         3        6 
4 Giel Berkers 6         2        1         3        5 
5 Emile van Engelen 3         2        0         1        4 
6 Zoë van de Kerkhof 3         1        1         1        3 
7 Ruud Martens 3         1        1         1        3 
8 Frank van der Zanden 3         0        0         3        0 
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E.A.D. in de Brabant cup 
 

Team Seizoen Aantal teams   Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten Bordsaldo 

EAD 1 1973-'74 10 (10-tallen)   4 5 3 0 2 6 52-48 

EAD 1 1974-'75 9 (10-tallen)   4 3 2 0 1 4 33-27 

EAD 1 1975-'76 12 (10-tallen)   11 2 0 1 1 1 19-21 

EAD 1 1976-'77 12 (10-tallen)   7 4 2 0 2 4 34-46 

EAD 1 1977-'78 7 (10-tallen)   4 4 1 0 3 2 37-43 

EAD 1 1978-'79 27 (4-tallen)   7 3 1 1 1 3 11-13 

EAD 3 1978-'79 27 (4-tallen)   13 2 0 1 1 1 6-10 

EAD 2 1978-'79 27 (4-tallen)   16 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 2 1979-'80 30 (4-tallen)   19 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 1 1979-'80 30 (4-tallen)   22 1 0 0 1 0 2-6 

EAD 3 1979-'80 30 (4-tallen)   29 1 0 0 1 0 0-8 

EAD 2 1980-'81 28 (4-tallen)   11 2 1 0 1 2 9-7 

EAD 1 1980-'81 28 (4-tallen)   19 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 1 1981-'82 38 (4-tallen)   8 3 1 1 1 3 15-9 

EAD 2 1981-'82 38 (4-tallen)   15 2 1 0 1 2 5-11 

EAD 3 1981-'82 38 (4-tallen)   33 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 1 1982-'83 32 (4-tallen)   9 2 1 1 0 3 10-6 

EAD 3 1982-'83 32 (4-tallen)   14 2 1 0 1 2 9-7 

EAD 2 1982-'83 32 (4-tallen)   17 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 1 1983-'84 34 (4-tallen)   11 3 1 1 1 3 11-13 

EAD 2 1983-'84 34 (4-tallen)   18 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 3 1983-'84 34 (4-tallen)   23 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 2 1984-'85 32 (4-tallen)   17 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 1 1984-'85 32 (4-tallen)   19 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 3 1984-'85 32 (4-tallen)   20 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 1 1985-'86 30 (4-tallen)   4 3 1 1 1 3 12-12 

EAD 3 1985-'86 30 (4-tallen)   17 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 2 1985-'86 30 (4-tallen)   18 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 1 1986-'87 29 (4-tallen)   22 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 2 1986-'87 29 (4-tallen)   27 1 0 0 1 0 1-7 

EAD 1 1987-'88 34 (4-tallen)   13 2 1 0 1 2 8-8 

EAD 3 1987-'88 34 (4-tallen)   17 2 1 0 1 2 10-6 

EAD 2 1987-'88 34 (4-tallen)   20 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 1 1988-'89 35 (4-tallen)   5 3 2 0 1 4 15-9 

EAD 2 1988-'89 35 (4-tallen)   6 3 2 0 1 4 13-11 

EAD 3 1988-'89 35 (4-tallen)   19 2 0 1 1 1 7-9 

EAD 3 1989-'90 32 (4-tallen)   9 2 1 1 0 3 10-6 

EAD 2 1989-'90 32 (4-tallen)   15 2 1 0 1 2 7-9 

EAD 1 1989-'90 32 (4-tallen)   17 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 2 1990-'91 32 (4-tallen)   9 2 1 0 1 2 10-6 

EAD 3 1990-'91 32 (4-tallen)   14 2 1 0 1 2 6-10 

EAD 1 1990-'91 32 (4-tallen)   15 2 0 1 1 1 7-9 

EAD 1 1991-'92 32 (4-tallen)   2 6 2 3 1 7 25-23 

EAD 2 1991-'92 32 (4-tallen)   15 2 0 1 1 1 7-9 

EAD 3 1991-'92 32 (4-tallen)   19 1 0 1 0 1 4-4 
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Team Seizoen Aantal teams   Plaats AW Winst Gelijk Verlies Punten Bordsaldo 

EAD 2 1992-'93 32 (4-tallen)   6 3 2 0 1 4 13-11 

EAD 1 1992-'93 32 (4-tallen)   14 2 0 1 1 1 7-9 

EAD 3 1992-'93 32 (4-tallen)   25 1 0 0 1 0 2-6 

EAD 1 1993-'94 30 (4-tallen)   5 3 2 0 1 4 15-9 

EAD 2 1993-'94 30 (4-tallen)   13 2 1 0 1 2 8-8 

EAD 3 1993-'94 30 (4-tallen)   24 1 0 0 1 0 2-6 

EAD 1 1994-'95 32 (4-tallen)   3 5 2 2 1 6 26-14 

EAD 2 1994-'95 32 (4-tallen)   8 3 2 0 1 4 12-12 

EAD 4 1994-'95 32 (4-tallen)   23 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 3 1994-'95 32 (4-tallen)   26 1 0 0 1 0 2-6 

EAD 3 1995-'96 32 (4-tallen)   17 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 1 1995-'96 32 (4-tallen)   18 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 2 1995-'96 32 (4-tallen)   31 1 0 0 1 0 0-8 

EAD 1 1996-'97 28 (4-tallen)   16 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 2 1996-'97 28 (4-tallen)   20 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 3 1996-'97 28 (4-tallen)   24 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 1 1997-'98 29 (4-tallen)   3 5 3 1 1 7 26-14 

EAD 2 1997-'98 29 (4-tallen)   17 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 1 1998-'99 24 (4-tallen)   5 3 1 1 1 3 13-11 

EAD 2 1998-'99 24 (4-tallen)   7 2 1 1 0 3 10-6 

EAD 1 1999-'00 24 (4-tallen)   8 2 1 0 1 2 8-8 

EAD 2 1999-'00 24 (4-tallen)   11 2 0 1 1 1 7-9 

EAD 1 2000-'01 20 (4-tallen)   3 4 2 1 1 5 20-12 

EAD 2 2000-'01 20 (4-tallen)   15 1 0 0 1 0 1-7 

EAD 3 2000-'01 20 (4-tallen)   17 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 1 2001-'02 26 (4-tallen)   3 4 3 0 1 6 24-18 

EAD 2 2001-'02 26 (4-tallen)   17 1 0 1 0 1 5-5 

EAD 2 2002-'03 21 (4-tallen)   5 3 2 1 0 5 19-10 

EAD 1 2002-'03 21 (4-tallen)   6 2 1 0 1 2 13-10 

EAD 2 2003-'04 22 (4-tallen)   12 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 1 2003-'04 22 (4-tallen)   16 1 0 0 1 0 0-8 

EAD 3 2003-'04 22 (4-tallen)   20 1 0 0 1 0 0-8 

EAD 2 2004-'05 19 (4-tallen)   6 2 1 0 1 2 10-6 

EAD 1 2004-'05 19 (4-tallen)   18 1 0 0 1 0 2-6 

EAD 2 2005-'06 14 (4-tallen)   10 1 0 1 0 1 4-4 

EAD 1 2005-'06 14 (4-tallen)   11 1 0 0 1 0 3-5 

EAD 2 2006-'07 12 (4-tallen)   11 1 0 0 1 0 2-6 

EAD 1 2006-'07 12 (4-tallen)   12 1 0 0 1 0 0-8 

EAD 1 2007-'08 11 (4-tallen)   5 2 1 0 1 2 11-5 

EAD 1 2010-'11 4 (4-tallen)   3 3 1 1 1 3 9-15 

EAD 1 2013-'14 20 (4-tallen)   7 9 1 5 3 7 33-39 

EAD 1 2014-'15 16 (4-tallen)   4 9 6 1 2 13 47-25 

EAD 2 2014-'15 16 (4-tallen)   9 3 1 1 1 3 14-10 

EAD 3 2014-'15 16 (4-tallen)   9 3 1 0 2 2 9-15 

EAD 4 2014-'15 16 (4-tallen)   9 3 0 0 3 0 20-4 
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Topscorerslijsten aller tijden E.A.D. in Brabant cup en K.N.D.B. beker 
 
 
E.A.D. 1   

  
  
Partijen 

   
Winst  Remise   Verlies 

   
Punten 

1 Hans Berkers 68 32 29 7 93 
2 Jules Martens 49 19 20 10 58 
3 Bert Berkers 49 19 19 11 57 
4 Paul Peters 43 13 25 5 51 
5 Jan van de Mortel 39 10 21 8 41 
6 Ad Boot  45 12 15 18 39 
7 Herman Clevis 33 8 15 10 31 
8 Martien Madou 43 2 24 17 28 
9 Patrick Adriaans 16 6 7 3 19 
10 Harrie van den Boomen 18 6 3 9 15 
11 Adrie van Outheusden 10 4 5 1 13 
12 Antoon van de Moosdijk 15 3 7 5 13 
13 Jo Peeters 12 3 6 3 12 
14 Geert-Jan Loomans 13 4 4 5 12 
15 Antoon Sukkel 13 2 7 4 11 
16 Peter Arts  9 1 6 2 8 
17 Cor Clevis  9 2 4 3 8 
18 Gerard Martens 4 2 2 0 6 
19 Willy Bosch 4 2 0 2 4 
20 Jan van de Meerakker 5 2 0 3 4 
21 Thijs Huijs 6 0 4 2 4 
22 Frans van Bussel 2 1 1 0 3 
23 Theo van Brussel 3 1 1 1 3 
24 Paul van den Bercken 6 1 1 4 3 
25 Rini van Oosterwijk 6 0 3 3 3 
26 Arie Sips  8 0 3 5 3 
27 Walther Boot 1 1 0 0 2 
28 Jan Willems 1 1 0 0 2 
29 Henk Meeuwis 2 0 2 0 2 
30 Frank van Thiel 2 1 0 1 2 
31 Wim Ketelaars 1 0 1 0 1 
32 Evert Manders 2 0 1 1 1 
33 Lei Janssen 1 0 0 1 0 
34 Jan Madou 1 0 0 1 0 
35 Piet van Rens 1 0 0 1 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



430 
 

E.A.D. 2 
 

  
  
Partijen    Winst  Remise   Verlies 

   
Punten 

1 Martien Madou 31 9 13 9 31 
2 Harrie van den Boomen 17 10 5 2 25 
3 Herman Clevis 25 7 11 7 25 
4 Jan van de Mortel 25 7 10 8 24 
5 Geert-Jan Loomans 11 4 4 3 12 
6 Ad Boot  16 6 6 4 18 
7 Antoon Sukkel 8 4 2 2 10 
8 Jo Peeters 5 2 3 0 7 
9 Jules Martens 6 1 5 0 7 
10 Patrick Adriaans 6 1 2 3 4 
11 Paul van den Bercken 7 1 2 4 4 
12 Ruud Arts 3 1 1 1 3 
13 Gerald van Gool 3 0 3 0 3 
14 Kees Tel  3 1 1 1 3 
15 Piet van Rens 1 1 0 0 2 
16 Peter Arts 3 1 0 2 2 
17 Evert Manders 4 1 0 3 2 
18 Walther Boot 1 0 1 0 1 
19 Paul Peters 1 0 1 0 1 
20 Frank van Thiel 1 0 1 0 1 
21 Frank van der Zanden 1 0 1 0 1 
22 Hans Berkers 2 0 1 1 1 
23 Willy Bosch 1 0 0 1 0 
24 Cor Clevis  1 0 0 1 0 
25 Rini van Oosterwijk 1 0 0 1 0 
26 Jan Willems 1 0 0 1 0 
27 Lei Janssen 2 0 0 2 0 
28 Antoon van de Moosdijk 2 0 0 2 0 
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E.A.D. 3 

  
  
Partijen    Winst  Remise   Verlies 

   
Punten 

1 Rini van Oosterwijk 15 8 5 2 21 
2 Jan Willems 9 4 1 4 9 
3 Walther Boot 8 1 5 2 7 
4 Paul van den Bercken 13 1 5 7 7 
5 Jan van de Meerakker 6 2 2 2 6 
6 Kees Tel  12 1 4 7 6 
7 Antoon van de Moosdijk 4 2 1 1 5 
8 Herman Clevis 6 1 2 3 4 
9 Joop Trommelen 3 1 1 1 3 
10 Harrie van den Boomen 4 1 1 2 3 
11 Ton Noyens 1 1 0 0 2 
12 Antoon Sukkel 1 1 0 0 2 
13 Willy Bosch 2 1 0 1 2 
14 Lei Janssen  3 1 0 2 2 
15 Martien Madou  7 0 2 5 2 
16 Albert Janssen 1 0 1 0 1 
17 Pierre Janssen 1 0 1 0 1 
18 Evert Manders 1 0 1 0 1 
19 Wiel Stevens 1 0 1 0 1 
20 Paul Peters 2 0 1 1 1 
21 Bert Berkers 1 0 0 1 0 
22 Albert ten Bruggencate 1 0 0 1 0 
23 Cor Clevis  1 0 0 1 0 
24 Nico Grubben 1 0 0 1 0 
25 Wim Ketelaars 1 0 0 1 0 
26 Bram Muijen 1 0 0 1 0 
27 Piet van Rens 1 0 0 1 0 
28 Frank van Thiel 1 0 0 1 0 
       
 
E.A.D. 4 

  
  
Partijen    Winst  Remise   Verlies 

   
Punten 

1 Walther Boot 4 1 2 1 4 
2 Piet van Rens 4 1 1 2 3 
3 Bram Muijen 1 0 1 0 1 
4 Paul van den Bercken 3 0 1 2 1 
5 Louis van Oosterhout 1 0 0 1 0 
6 Jo Peeters 3 0 0 3 0 
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Junioren A 1982 

  

  
Partijen    Winst  Remise   Verlies 

   
Punten 

1 Peter Rutte 2 2 0 0 4 
2 Paul Peters 2 1 1 0 3 
3 Geert-Jan Loomans 1 1 0 0 2 
4 Pierre Martens 2 1 0 1 2 
5 Frans Olmanst 2 1 0 1 2 
6 Jacky Madou 2 0 1 1 1 
7 John Knapen 1 0 0 1 0 
 
 
Junioren B 1982 
    Partijen    Winst  Remise   Verlies    Punten 

1 Eric Stuve 2 2 0 0 4 
2 John Knapen 1 1 0 0 2 
3 Hans Berkers (2) 2 1 0 1 2 
4 Frank Manders 2 0 1 1 1 
5 Maarten v. Oosterhout 1 0 0 1 0 
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Topscorerslijsten aller tijden E.A.D. in Brabant cup en K.N.D.B. beker, 
alle teams 
 

  Partijen Winst Remise Verlies Punten 

1 Hans Berkers 70 32 30 8 94 

2 Jules Martens 55 20 25 10 65 

3 Jan van de Mortel 64 17 31 16 65 

4 Martien Madou 81 11 39 31 61 

5 Herman Clevis 64 16 28 20 60 

6 Bert Berkers 50 19 19 12 57 

7 Ad Boot 61 18 21 22 57 

8 Paul Peters 48 14 28 6 56 

9 Harrie van den Boomen 39 17 9 13 43 

10 Geert-Jan Loomans 25 9 8 8 26 

11 Rini van Oosterwijk 22 8 8 6 24 

12 Antoon Sukkel 22 7 9 6 23 

13 Patrick Adriaans 22 7 9 6 23 

14 Jo Peeters 20 5 9 6 19 

15 Antoon van de Moosdijk 21 5 8 8 18 

16 Paul van den Bercken 29 3 9 17 15 

17 Walther Boot 14 3 8 3 14 

18 Adrie van Outheusden 10 4 5 1 13 

19 Jan Willems 11 5 1 5 11 

20 Jan van de Meerakker 11 4 2 5 10 

21 Peter Arts 12 2 6 4 10 

22 Kees Tel 15 2 5 8 9 

23 Cor Clevis 11 2 4 5 8 

24 Gerard Martens 4 2 2 0 6 

25 Willy Bosch 7 3 0 4 6 

26 Piet van Rens 7 2 1 4 5 

27 Peter Rutte 2 2 0 0 4 

28 Eric Stuve 2 2 0 0 4 

29 Thijs Huijs 6 0 4 2 4 

30 Evert Manders 7 1 2 4 4 

31 Frans van Bussel 2 1 1 0 3 

32 Ruud Arts 3 1 1 1 3 

33 Theo van Brussel 3 1 1 1 3 

34 Gerald van Gool 3 0 3 0 3 

35 Joop Trommelen 3 1 1 1 3 

36 Frank van Thiel 4 1 1 2 3 

37 Arie Sips 8 0 3 5 3 

38 Ton Noyens 1 1 0 0 2 

39 Hans Berkers (2) 2 1 0 1 2 

40 John Knapen 2 1 0 1 2 

41 Pierre Martens 2 1 0 1 2 

42 Henk Meeuwis 2 0 2 0 2 

43 Frans Olmanst 2 1 0 1 2 

44 Lei Janssen 6 1 0 5 2 
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  Partijen Winst Remise Verlies Punten 

45 Albert Janssen 1 0 1 0 1 

46 Pierre Janssen 1 0 1 0 1 

47 Wiel Stevens 1 0 1 0 1 

48 Frank van der Zanden 1 0 1 0 1 

49 Jacky Madou 2 0 1 1 1 

50 Frank Manders 2 0 1 1 1 

51 Wim Ketelaars 2 0 1 1 1 

52 Bram Muijen 2 0 1 1 1 

53 Albert ten Bruggencate 1 0 0 1 0 

54 Nico Grubben 1 0 0 1 0 

55 Jan Madou 1 0 0 1 0 

56 Maarten van Oosterhout 1 0 0 1 0 

57 Louis van Oosterhout 1 0 0 1 0 

       
 
 
Fragmenten uit de Brabant Cup 
 

Paul Peters (E.A.D. 1) - Jack Arts (Philips D.C.) 
Halve finale Brabant Cup 05-05-1986  
 
35-30 (24x35) 28-23 (19x28) 33x11 (16x07) 29-24 (20x29) 
34x01. 
 
 
 
 
 
 

 
Jules Martens (E.A.D. 1) - Menno Hottinga (PSV Dammen) 
07-04-2005 
 
Wit wint met een slagzetje: 
27-22 (18x27) 32x21 (23x41) 36x47 (16x36) 47-41 (36x47) 
38-33 (47x29) 34x03 
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Topscorerslijst aller tijden (alle klassen samen) 
 

Alhoewel E.A.D. in de bondscompetities het Astense vaandel hoog houdt met 
clubteams, is het toch ook altijd leuk om terug te kijken naar persoonlijke resultaten 
binnen deze teams. Al veel gespecificeerde topscorerslijsten zijn gepubliceerd. Deze 
lijst geeft een totaaltelling van alle gespeelde partijen weer, ongeacht voor welk team 
men is uitgekomen.   
 
In het seizoen 2001-2002 en in 2002-2003 werd er een 3 punten systeem gehanteerd 
bij alle partijen en teamwedstrijden. In alle standenlijsten van E.A.D. zijn deze echter 
volgens de puntentelling van het 2 puntensysteem verwerkt, zodat er een duidelijke 
totaaltelling per speler samen te stellen is.  
 
 
 
 
 
 

   Partijen Winst Remise Verlies Punten 
1  Hans Berkers 544 260 220 64 740 
2  Jan van de Mortel 564 165 251 148 581 
3  Herman Clevis 519 140 272 107 552 
4  Jules Martens 466 149 206 111 504 
5  Ad Boot 445 141 199 105 481 
6  Jo Peeters 382 166 138 78 470 
7  Martien Madou 491 103 211 177 417 
8  Harrie van den Boomen 360 132 126 102 390 
9  Paul Peters 303 100 153 50 353 
10  Bert Berkers 280 105 130 45 340 
11  Antoon Sukkel 332 105 120 107 330 
12  Cor Clevis 282 84 127 71 295 
13  Paul van den Bercken 350 95 97 158 287 
14  Geert-Jan Loomans 259 70 108 81 248 
15  Patrick Adriaans 222 77 92 53 246 
16  Walther Boot 232 66 103 63 235 
17  Henk Meeuwis 233 79 72 82 230 
18  Rini van Oosterwijk 262 72 79 111 223 
19  Johan Thielen 185 68 47 70 183 
20  Antoon van de Moosdijk 187 57 68 62 182 
21  Peter Arts 164 38 86 40 162 
22  Adrie van Outheusden 138 39 73 26 151 
23  Kees Tel 199 39 73 87 151 
24  Piet van Rens 164 47 54 63 148 
25  Willy Bosch 134 48 44 42 140 
26  Jan van de Meerakker 129 52 34 43 138 
27  Jan van Esch 126 33 55 38 121 
28  Frank van Thiel 112 43 33 36 119 
29  Jan Willems 123 41 35 47 117 
30  Ruud Arts 108 27 57 24 111 
31  Lei Janssen 144 28 55 61 111 
32  Theo van Brussel 97 38 31 28 107 
33  Evert Manders 102 27 37 38 91 
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   Partijen Winst Remise Verlies Punten 
34  Frans van Bussel 86 29 32 25 90 
35  Piet Paulissen 90 33 16 41 82 
36  Karel Wijlaars 80 25 26 29 76 
37  Hendrik Gijsbers 83 16 46 21 78 
38  Gerard Martens 50 30 14 6 74 
39  Nico Geven 73 18 31 24 67 
40  Wout van Dalen 62 23 20 19 66 
41  Dirk Vankan 59 18 29 12 65 
42  Caspar Warnar 47 19 20 8 58 
43  Harrie Knaapen 38 25 7 6 57 
44  Gerald van Gool 62 21 15 26 57 
45  Joop Trommelen 66 19 17 30 55 
46  Karel Verhaeg 53 20 13 20 53 
47  Arie Sips 40 20 9 11 49 
48  Jan Thielen 41 19 10 12 48 
49  Wim Ketelaars 83 12 24 47 48 
50  Jacky Madou 40 17 10 13 44 
51  Christ van der Zand 42 15 11 16 41 
52  Jan Verberne 30 14 12 4 40 
53  Gerrit Peters 37 15 10 12 40 
54  Thijs Huijs 39 11 18 10 40 
55  Piet Berkers 52 13 14 25 40 
56  Piet Fingerhuth 36 18 3 15 39 
57  Piet Bosch 54 11 14 29 36 
58  Frank van der Zanden 37 13 9 15 35 
59  Roep Bhawanibhiek 24 14 6 4 34 
60  Harrie Berkers 23 12 7 4 31 
61  Louis van Oosterhout 38 13 4 21 30 
62  Mark Adriaans 24 12 5 7 29 
63  Pierre Janssen 29 11 7 11 29 
64  Theo van Horssen 29 9 10 10 28 
65  Wim Beekman 32 10 5 17 25 
66  Frank Nielen 33 7 11 15 25 
67  Rini Clevis 26 9 6 11 24 
68  Hub Welten 23 8 5 10 21 
69  Piet Cox 24 6 8 10 20 
70  Jan Madou 28 7 6 15 20 
71  Aard Daanen 17 7 4 6 18 
72  Antoon Berkers 25 2 14 9 18 
73  Bram Muijen 40 6 5 29 17 
74  Ad Bosch 13 6 4 3 16 
75  Peter Rutte 9 7 1 1 15 
76  Gerard Compiet 13 4 7 2 15 
77  Nico Grubben 13 6 3 4 15 
78  John van den Heuvel 13 6 3 4 15 
79  J. v.d. Boogaard 14 4 6 4 14 
80  Harrie van den Bercken 15 5 4 6 14 
81  Arjan de Gouw 10 6 1 3 13 
82  Maarten van Oosterhout 10 6 1 3 13 
83  Ceel Stevens 11 6 1 4 13 
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   Partijen Winst Remise Verlies Punten 
84  Albert Janssen 12 4 5 3 13 
85  Ruud Martens 8 5 2 1 12 
86  Ton Noyens 10 4 4 2 12 
87  Eric Stuve 11 6 0 5 12 
88  Oscar Hoefnagels 12 5 2 5 12 
89  Frans Olmanst 16 6 0 10 12 
90  Zoë van de Kerkhof 7 4 1 2 9 
91  Renzo Hoefnagels 16 4 1 11 9 
92  Johan Bloemers 4 4 0 0 8 
93  Frans van der Steen 7 3 2 2 8 
94  Wim Vloet 8 2 4 2 8 
95  Joop Boot 9 3 2 4 8 
96  Fons Huybrechts 10 2 4 4 8 
97  John Knapen 12 3 2 7 8 
98  A. van Meeuwen 8 3 1 4 7 
99  Wouter Boot 6 3 0 3 6 
100  Elwin Berlijn 3 2 1 0 5 
101  Jan Berkers 4 2 1 1 5 
102  Giel Berkers 6 2 1 3 5 
103  Pierre Martens 7 2 1 4 5 
104  Stefan de Groot 7 2 1 4 5 
105  Wiel Stevens 8 1 3 4 5 
106  Mario van Boven 9 1 3 5 5 
107  Martin van Roy 10 1 3 6 5 
108  Emile van Engelen 3 2 0 1 4 
109  Werner Heunen 3 1 2 0 4 
110  H. Kooystra 3 2 0 1 4 
111  A. Verhees 3 2 0 1 4 
112  Tim Arts 5 2 0 3 4 
113  Hans Berkers (2) 6 2 0 4 4 
114  W. v.d. Vleuten 6 1 2 3 4 
115  Erik Blokland 3 1 1 1 3 
116  Laurens Hurkmans 3 1 1 1 3 
117  Mirjam Madou 3 1 1 1 3 
118  Jan van Hertrooy 6 1 1 4 3 
119  Willy Fleuren 1 1 0 0 2 
120  Stan Kuunders 1 1 0 0 2 
121  Silvester Ottenheim 1 1 0 0 2 
122  Antoon van Bussel 2 1 0 1 2 
123  Bas de Gouw 2 1 0 1 2 
124  Jeroen Driessen 3 1 0 2 2 
125  Imre van Gastel 3 1 0 2 2 
126  Harrie Rutte 3 1 0 2 2 
127  Harrie Verdeuzeldonk 3 1 0 2 2 
128  John Verspeek 4 0 2 2 2 
129  Twan van Bommel 5 1 0 4 2 
130  Michai Ramakers 6 1 0 5 2 
131  Jeroen Roijackers 6 1 0 5 2 
132  Martin van de Vorst 7 1 0 6 2 
133  Niet Opgekomen 21 0 2 19 2 
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   Partijen Winst Remise Verlies Punten 
134  Frank Manders 2 0 1 1 1 
135  Albert ten Bruggencate 10 0 1 9 1 
136  G. de Greef 1 0 0 1 0 
137  Jeroen Hoefnagels 1 0 0 1 0 
138  Marcel van Bussel 2 0 0 2 0 
139  André van Diepen 2 0 0 2 0 
140  Fritz Gause 2 0 0 2 0 
141  Patrick van Grimbergen 2 0 0 2 0 
142  H. v.d. Helm 2 0 0 2 0 
143  Marloes van der Zanden 2 0 0 2 0 
144  Niek Boot 3 0 0 3 0 
145  Henk Martens 3 0 0 3 0 
146  Rudy Strik 3 0 0 3 0 
147  Dennis Tullemans 3 0 0 3 0 
148  Stan Beekman 5 0 0 5 0 
 
 
 
Aantal keren topscorer van E.A.D 
 
Hans Berkers grossierde net als bij het clubkampioenschap ook in de topscorerslijst 
allertijden de meeste titels. Jo Peeters volgt op een tweede plaats met 16 titels die 
allemaal werden behaald in het 2e team. 
 
 

 E.A.D. 1 E.A.D. 2 E.A.D. 3  Totaal   
   

Hans Berkers  25 0 0 25 

Jo Peeters  0 16 0 16 

Herman Clevis  1 7 0 8 

Walter Boot  0 4 2 6 

Johan Thielen  5 0 0 5 

Bert Berkers  5 0 0 5 

Paul Peters  4 1 0 5 

Patrick Adriaans  1 3 0 4 

Harrie Knaapen  3 0 0 3 

Jan van de Mortel  3 0 0 3 

Harrie van de Boomen  2 1 0 3 

Geert-Jan Loomans  2 1 0 3 

Willy Bosch  1 2 0 3 

Antoon v.d. Moosdijk  0 3 0 3 

Piet van Rens  0 0 3 3 

Henk Meeuwis  0 0 3 3 

Wout van Dalen  2 0 0 2 

Jan van Esch  2 0 0 2 

Antoon Sukkel  2 0 0 2 

Dirk Vankan  2 0 0 2 

Adrie van Outheusden  2 0 0 2 

Ruud Arts  2 0 0 2 
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Cor Clevis  1 1 0 2 

Gerard Martens  1 1 0 2 

Arie Sips  1 1 0 2 

Ad Boot  0 2 0 2 

Gerard Compiet  0 2 0 2 

Rini van Oosterwijk  0 1 1 2 

Peter Arts  1 0 0 1 

Harrie Berkers  1 0 0 1 

Roep Bhawanibhiek  1 0 0 1 

Hendrik Gijsbers  1 0 0 1 

Jules Martens  1 0 0 1 

Paul van den Bercken  0 1 0 1 

Johan Bloemers  0 1 0 1 

Theo van Brussel  0 1 0 1 

Gerald van Gool  0 1 0 1 

Theo van Horssen  0 1 0 1 

Martien Madou  0 1 0 1 

Evert Manders  0 1 0 1 

Louis van Oosterhout  0 1 0 1 

Gerrit Peters  0 1 0 1 

Frank van Thiel  0 1 0 1 

Jan Thielen  0 1 0 1 

Hub Welten  0 1 0 1 

Nico Grubben  0 0 1 1 

Joop Trommelen  0 0 1 1 
 
 
 

 
         
 
 

 
 
  
            

       
  
             
 
               
       

Kerkstraat 8 
 

5721 GV Asten 
 

Telefoon: 0493-691249 
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Jeugd kampioenschappen van Noord Brabant 
 
Klasse Jaar Klassering Naam 
 

Junioren 1962 1e plaats Hans Berkers 
Junioren 1972 3e plaats Ruud Arts (Mierlo DC) 
Junioren 1973 3e plaats Jan Verberne  
Junioren 1974 3e plaats Jan Verberne  
Junioren 1986 2e plaats Adrie van Outheusden  
           (Tilburg ’50) 
Junioren 2001 2e plaats Patrick Adriaans 
Junioren 2001 3e plaats Frank van der Zanden 
Junioren 2002 2e plaats Patrick Adriaans 
Junioren 2003 1e plaats Patrick Adriaans 
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Klasse Jaar  Klassering Naam  
 

Aspiranten 1990  3e plaats Bert Berkers  
Aspiranten 1997  2e plaats Frank van der Zanden 
Aspiranten 1997  3e plaats Zoë van de Kerkhof 
Aspiranten 2000  1e plaats Patrick Adriaans 
Aspiranten 2000  3e plaats Mark Adriaans 
Aspiranten 2001  3e plaats Mark Adriaans 
Aspiranten 2002  1e plaats Mark Adriaans 
Aspiranten 2008  3e plaats Jeroen Driessen 
 
       Foto 2000:   Rechts Patrick Adriaans   1e plaats 
         Links Alexander Berk        2e plaats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse Jaar  Klassering Naam  
 

Pupillen 1981  2e plaats  Miriam Madou  
Pupillen  1995  3e plaats  Frank van der Zanden 
Pupillen  1996  1e plaats  Ruud Martens  
Pupillen  1998  1e plaats  Mark Adriaans  
Pupillen  1998  2e plaats  Tim Arts   
Pupillen  1999  1e plaats  Mark Adriaans  
Pupillen  2005  2e plaats  Jeroen Driessen   
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Klasse: Welpen 
Jaar:  2007 
Klassering: 1e plaats 
Naam: Bas Ramaekers    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toversleutel.nl 
 

Al uw snoep online 
 

Makkelijk, snel en goedkoop 
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Jeugdkampioenschappen van Noord Brabant sneldammen 
 
Klasse Jaar  Klassering Naam 
 

Junioren  1985  3e plaats Adrie van Outheusden (Tilburg ’50) 
Junioren  1991  3e plaats Bert Berkers 
Junioren  2000  3e plaats Frank van der Zanden 
Junioren  2001  2e plaats Patrick Adriaans 
Junioren  2001  3e plaats Frank van der Zanden 
Junioren  2002  3e plaats Patrick Adriaans 
Junioren  2003  1e plaats Patrick Adriaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse Jaar  Klassering Naam 
 

Aspiranten 1997  2e plaats Frank van der Zanden 
Aspiranten  1999  2e plaats Patrick Adriaans 
Aspiranten  2000  1e plaats Patrick Adriaans 
Aspiranten  2000  2e plaats Mark Adriaans 
Aspiranten  2001  3e plaats Mark Adriaans 
Aspiranten  2002  1e plaats Mark Adriaans 
Aspiranten  2007  3e plaats Jeroen Driessen 
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Klasse Jaar  Klassering Naam 
 

Pupillen 1994  2e plaats Zoe van de Kerkhof 
Pupillen  1995  2e plaats Frank van der Zanden 
Pupillen  1996  1e plaats Ruud Martens 
Pupillen  1996  3e plaats Patrick Adriaans 
Pupillen  1997  2e plaats Giel Berkers 
Pupillen  1999  1e plaats Mark Adriaans 
Pupillen  2000  2e plaats Tim Arts 
Pupillen  2005  3e plaats Jeroen Driessen 

 

 
 
Klasse  Jaar  Klassering Naam  
 

Welpen 2007  2e plaats Bas Ramaekers 
 
 
 
 
 
Jeugd kampioenschappen club-teams van Noord-Brabant 
 
Klasse Jaar  Klassering   
             
Welpen 2006  2e plaats      
 
Pupillen 1996  1e plaats    
Pupillen 2007  3e plaats    
 
Aspiranten 1981  3e plaats     
Aspiranten 1990  3e plaats    
Aspiranten 1991  3e plaats              1996  
Aspiranten 1996  2e plaats                                           
 
Junioren   geen 
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Persbericht door Piet van Rens 
 

Sneldammen voor de jeugd in Brabant. 
Bas Ramaekers uit Heusden  wordt overtuigend kampioen bij de welpen  

en 2e bij het sneldammen. 
 
Zondag 11 maart 2007 vertrekt in de ochtend een viertal auto’s uit de regio om te gaan 
jeugddammen in Goirle. Uit Lierop gaan mee Tom Raijmakers bij de Welpen en Rik 

Duijmelinck bij de pupillen. Beide spelers hebben op 
grond van hun kwaliteiten bij het schooldammmen 
het recht behaald om deel te nemen aan de 
Brabantse kampioenschappen sneldammen. Beide 
beginnen met weinig verwachtingen maar met des te 
meer verbetenheid aan een lange damdag. Uit 
Someren treden bij de aspiranten de EAD-ers Jeroen 
Driesen en Dennis Tullemans aan. Uit Asten , voor 
het eerst als pupil, Susan Adriaans. Daarnaast uit 
Heusden nieuwkomer Bas Ramaekers nog net welp 

en de jonge pupillen Jeroen Debacker en Tom Kerkers. De junioren speelden door een 
beperkt aantal deelnemers samen met de aspiranten een dubbele ronde. Ze speelden 
een dubbele competitie met in totaal 14 wedstrijden per persoon. Joeri Hezemans van 
Angarde uit Tilurg maakte zijn favorietenrol helemaal waar en werd overtuigend 
kampioen bij de junioren met 26 wedstrijdpunten van de maximaal te halen 28 punten. 

Arfidah Beset van HED uit Rosmalen wordt met 
overmacht kampioen bij de aspiranten. De twee EAD-
ers nestelen zich onderaan op de lijst en worden drie 
en vier bij de aspiranten. Overigens met soms 
verassend mooi spel. Bij de pupillen werden eerst 12 
voorrondes gespeeld om plaatsen in de A en B finale. 
Rik Duijmelinck geeft tijdens die voorrondes meteen 
zijn visitekaartje af. Na 12 rondes staat hij derde met 
17 bordpunten van de maximaal te behalen 22 
bordpunten). Ook Susan Adriaans weet zich te 

plaatsen voor de A finale. Jeroen Debacker en Tom Kerkers plaatsen zich voor de       
B-finale. Als eindresultaat worden Rik vijfde , Susan zesde Jeroen 7de en Tom gedeeld 
achtste bij de pupillen. Bij de welpen wordt een dubbel toernooi gespeeld. Eerst het 
sneldamkampioenschap van Brabant 
en daarna ook nog maar even het 
gewoon kampioenschap van 
Brabant. Hierbij doet Bas 
Ramaekers, die door de leeftijdgrens 
nog net bij de welpen meedoet het 
ook zeer goed. Hij scoort bij het 
sneldammen achttien van de 22 
bordpunten punten. Bas wordt 
daarmee tweede bij het sneldammen 
na Tom Graafmans van TDV. In het 
gewone rustige toernooi hierna 
scoort hij maar liefst 100% uit de 
negen wedstrijden. Hiermee is hij 
kampioen van Brabant bij de welpen.     
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Kleine kinderen worden groot 
 

Als welpen schuiven we de schijven blindelings opzij, 
Elk afgenomen schijf maakt ons enorm blij. 

 

Bij de pupillen draaien we nog veel rond, 
We weten niet wie er goed of slecht stond. 

 

Bij de aspiranten leren we het echte dammen, 
Dan willen we al heel snel gaan vlammen. 

 

Bij de junioren zetten we onze zinnen, 
Om de eerste prijs te winnen. 

 

Als we groot zijn mogen we naar de senioren klasse, 
Om met een zetje  de grote mensen te verrassen. 

 

Het laatste wat we dan nog willen doen, 
Is strijden als een ware kampioen. 

                  
       Lei Janssen 

Kampioenen van Noord Brabant senioren 
 
Klasse  Jaar   Naam 
 

Hoofd klasse  1982   Hans  Berkers 
 
1e klasse  1976   Martien Madou 
1e klasse  1987   Adrie van Outheusden (Tilburg’50) 
1e klasse   1988   Adrie van Outheusden (Tilburg’50) 
1e klasse   1989   Adrie van Outheusden (Tilburg’50) 
1e klasse   1990    Adrie van Outheusden (Tilburg’50) 
1e klasse  1994   Lei Janssen (H.S.D.V.) 
1e klasse   1995   Walther Boot    
1e klasse  2001   Lei Janssen  (H.S.D.V.)  
1e klasse  2004   Lei Janssen (H.S.D.V.) 
1e klasse  2008   Lei Janssen (H.S.D.V.) 
 
2e klasse  2011   Lei Janssen (H.S.D.V.) 
2e klasse  2012   Lei Janssen (H.S.D.V.) 
2e klasse  2013   Lei Janssen (H.S.D.V.) 
2e klasse  2014   Lei Janssen (H.S.D.V.)  
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Sneldamkampioenen van Noord Brabant senioren 
 

Hoofd klasse  1978   Hans Berkers 
 
1e klasse  1988   Martien Madou 
1e klasse  1997   Adrie van Outheusden (D.C. Oisterwijk) + 1e op N.K.  
1e klasse   1999   Adrie van Outheusden (D.C. Oisterwijk) 
1e klasse   2001   Adrie van Outheusden (D.C. Oisterwijk) 
1e klasse  2005   Martien Madou 
 
2e klasse  1993   Martien Madou 
2e klasse  1994   Lei Janssen (H.S.D.V.) 
2e klasse   2000    Geert-Jan Loomans + 3e op N.K.  
2e klasse  2002   Lei Janssen  (H.S.D.V.)   
2e klasse  2004   Lei Janssen (H.S.D.V.)  
2e klasse  2007   Martien Madou 
2e klasse  2009   Martien Madou 
2e klasse  2010   Lei Janssen  (H.S.D.V.)  
 
 

 
 
 

Voorronde hoofdklasse sneldamkapioenschap van 
Noord-Brabant 1990 
 

Adrie van Outheusden (Tilburg’50) - Theo Paulissen 
 

33-28 (19-23) 28x19 (14x23) 39-33 (10-14)  
44-39 (14-19) 33-28 (17-21) 31-27 (21-26)  
34-30 (05-10) en nu haalt wit fraai dam met:  
30-24 (20x29) 27-22 (18x27) 32x21 (23x32)  
38x27 (26x17) 27-22 (17x28) 39-33 (28x39) 43x05. 
Na 30-24 kan zwart ook slaan met (19x30) maar dan 
volgt 28x19 (13x24) 37-31 (26x28) 39-33 (28x39) 
43x05. 
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Kampioenschap van Noord-Brabant 1978 
 
Ingo Greveraars – Hans Berkers 
 

30-24 (19x30) 28x19 (13x24) 27-21 
 

A: Partij (16x27) 32x23. 
B: (17x26) 37-31 (26x28) 39-34 (30x39) 44x02. 
 
 
 
 
 
 

 
Twee uitgereikte diploma’s sneldamkampioen van Noord-Brabant 2e klasse 2009 
 
 
In 2009 werd Martien 
Madou sneldamkampioen 
van Noord-Brabant in de 
2e klasse. Een jaar later 
wist Lei Janssen deze titel 
op zijn naam te schrijven. 
Beide spelers ontvingen  
ter herinnering aan de 
mooie prestaties een 
diploma. Echter had de 
P.N.D.B. een pikant foutje 
gemaakt door twee 
diploma’s uit te reiken met 
het jaartal 2009. 
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Clubkampioen E.A.D. 
 
De eerste wisselbeker voor de onderlinge competitie werd beschikbaar gesteld in 1952 
en werd door de heer E.C. Schriks, de uitgever van Peelbelang uitgereikt aan Harry 
Knaapen, die deze beker voor een jaar in bezit kreeg. In 1966 werd deze beker voor het 
laatst uitgereikt. Toon Sukkel was voor de vijfde keer kampioen geworden nadat de 
beker beschikbaar werd gesteld. Een nieuwe wisselbeker werd niet direct beschikbaar 
gesteld. Dat was pas drie jaar later. Hans Berkers was de eerste kampioen die deze 
beker een jaar lang een plaatsje mocht geven in zijn huis. En deze beker zou later een 
vast plaatsje krijgen, want op een aantal jaren na, was het Hans Berkers die telkens 
clubkampioen werd en dus de beker weer mee naar huis mocht nemen. En uiteindelijk 
kreeg Hans Berkers de beker ook definitief in zijn bezit. De huidige wisselbeker stamt 
van 1993 en zal in het komende jaar een plaatsje krijgen in huize Martens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eerste wisselbeker        Tweede wisselbeker         Derde wisselbeker 
      Peelbelang      Peelbelang             Clubkampioen 
    Clubkampioen             Clubkampioen    1993 – 2015  
      1952 – 1966     1969 – 1986 
 
 
Ereplaatsen onderlinge competitie 1940 - 2015 
 

Jaar 1e plaats 2e plaats 3e plaats 

    

1940 Ceel Stevens Wout van Dalen Gerrit Peters 

1941 Ceel Stevens Harrie Knaapen Gerrit Peters 

1942 Onbekend * * 

1943 Onbekend * * 

1944 Onbekend * * 

1945 Onbekend * * 

1946 Onbekend * * 

1947 Antoon Sukkel Wout van Dalen Christ v.d. Zand 

1948 Antoon Sukkel Jo Peeters Caspar Warnar 

1949 Ceel Stevens Jo Peeters Antoon Sukkel 

1950 Harrie Knaapen Antoon Sukkel Jo Peeters 
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Jaar 1e plaats 2e plaats 3e plaats 

1951 Harrie Knaapen Antoon Sukkel Cor Clevis 

1952 Harrie Knaapen Jo Peeters Caspar Warnar 

1953 Antoon Sukkel * * 

1954 Johan Thielen Caspar Warnar Antoon Sukkel 

1955 Antoon Sukkel Cor Clevis Johan Thielen 

1956 Karel Wijlaars Antoon Sukkel Johan Thielen 

1957 Antoon Sukkel Jo Peeters Cor Clevis 

1958 Onbekend * * 

1959 Antoon Sukkel Nico Geven Jan van Esch 

1960 Harrie van den Boomen Karel Wijlaars 
Nico Geven /                      
Antoon Sukkel 

1961 Harrie van den Boomen 
Hans Berkers /                  
Karel Wijlaars 

 

1962 Jan van Esch Nico Geven Harrie van den Boomen 

1963 Harrie van den Boomen Antoon Sukkel * 

1964 Hans Berkers Harrie van den Boomen 
Piet Berkers /                    
Jan van de Mortel 

1965 Jan van Esch 
Harrie van den Boomen 
/ Hendrik Gijsbers 

 

1966 Antoon Sukkel * * 

1967 Hans Berkers * * 

1968 Hans Berkers Harrie van den Boomen Jan van de Mortel 

1969 Hans Berkers Jan van de Mortel Harrie van den Boomen 

1970 Hans Berkers * * 

1971 Harrie van den Boomen * * 

1972 Jan van de Mortel Hans Berkers Harrie van den Boomen 

1973 Hans Berkers Gerard Martens Jan van de Mortel 

1974 Hans Berkers Jan van de Mortel Gerard Martens 

1975 Hans Berkers Gerard Martens Jan van de Mortel 

1976 Hans Berkers Gerard Martens Herman Clevis 

1977 Ad Boot Antoon v.d. Moosdijk Herman Clevis 

1978 Hans Berkers Jan van de Mortel Cor Clevis 

1979 Jan van de Mortel Hans Berkers Ad Boot 

1980 Hans Berkers Jan van de Mortel Herman Clevis 

1981 Ad Boot Jules Martens Hans Berkers 

1982 Jan van de Mortel Hans Berkers Ad Boot 

1983 Jules Martens Ad Boot Jan van de Mortel 

1984 Hans Berkers Jan van de Mortel Ad Boot 

1985 Hans Berkers Jan van de Mortel Evert Manders 

1986 Hans Berkers Paul Peters Jules Martens 

1987 Hans Berkers Jules Martens Jan van de Mortel 

1988 Hans Berkers Paul Peters Jules Martens 

1989 Herman Clevis Hans Berkers Jan van de Mortel 

1990 Paul Peters Hans Berkers Jan van de Mortel 

1991 Paul Peters Hans Berkers Ad Boot 

1992 Paul Peters Hans Berkers Ad Boot 
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Jaar 1e plaats 2e plaats 3e plaats 

1993 Paul Peters Hans Berkers Ad Boot 

1994 Paul Peters Hans Berkers Ad Boot 

1995 Paul Peters Hans Berkers Thijs Huijs 

1996 Bert Berkers Geert-Jan Loomans Jules Martens 

1997 Bert Berkers Hans Berkers Jan van de Mortel 

1998 Hans Berkers Jules Martens Bert Berkers 

1999 Hans Berkers Bert Berkers Geert-Jan Loomans 

2000 Bert Berkers Jules Martens Geert-Jan Loomans 

2001 Bert Berkers Hans Berkers Ad Boot 

2002 Bert Berkers Paul Peters 
Jan van de Mortel /            
Hans Berkers 

2003 Bert Berkers Hans Berkers Ad Boot 

2004 Hans Berkers Jules Martens Ad Boot 

2005 Hans Berkers Jules Martens Ad Boot 

2006 Adrie van Outheusden Jules Martens Bert Berkers 

2007 Adrie van Outheusden Jules Martens Jan v.d. Mortel 

2008 Patrick Adriaans Jules Martens Hans Berkers 

2009 Jules Martens Ad Boot Bert Berkers 

2010 Adrie van Outheusden Jules Martens Ad Boot 

2011 Adrie van Outheusden Ad Boot Jules Martens 

2012 Adrie van Outheusden Ad Boot Jan van de Mortel 

2013 Adrie van Outheusden Jules Martens Ad Boot 

2014 Adrie van Outheusden Ad Boot Jules Martens 

2015 Jules Martens Herman Clevis Adrie van Outheusden 
 
 
Fragmenten uit de onderlinge competitie 
 

 
 
Linker diagram: Joop Trommelen - Pierre Janssen, 1981 

Wit heeft zojuist door 34-29 te spelen een lokzet geplaatst. Zwart 
speelde het sterk uitziende (19-23) en zag vervolgens hoe wit naar 
een mooie doorbraak combineerde 32-27 (23x34) 38-32 (22x31) 
33-29 (34x23) 42-38 (31x33) 49x06. 

 
Rechter diagram: Hans Berkers - Gerald van Gool, seizoen 1987-1988. 
   28-22 (17x37) 34-30 (25x34) 40x18 (13x22) 38-32 (37x28)  

39-34 (28x30) 35x02. 
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Linker diagram: Jules Martens - Harrie van den Boomen, interne 1988-1989 

Zwart had als laatste de logische zet (09-13)? gespeeld. Het was 
nu de beurt aan wit en die wist hier wel raad mee 27-22 (18x27) 
32x21 (26x17) 44-39 (35x44) 28-22 (17x28) 33x22 (44x33) 38x16. 

 
Middelste diagram: Paul van den Bercken - Thijs Huys 1994 
   Zwart wint door (22-27) 21-16 (17-21) 26x06 (27-32) 37x26 (23-29) 
   34x23 (19x46) 
 
Rechter diagram:  Bram Muijen - Jan van de Mortel , seizoen 1994-1995 
   Zwart won door de Coup Royal (09-13) 43-39 wat anders? (24-29) 
   33x24 (19x30) 28x17 (07-11) 35x24 (07x44). 
          

 
Linker diagram: Jules Martens - Bram Muijen competitie 1996-1997 
   Wit durfde de combinatie niet te nemen. Er had kunnen volgen  

28-23 (19x39) 30x19 (14x23) 37-31 (26x28) 27-21 (16x27) 40-34 
(39x30) 35x11. In de partij volgde 35-30 (07-11) en nu was het 
alsnog raak 35-30 (24x44) 33x02 (44-49) 28-23  (18x29) 37-31  
(26x28) 38-32 (28x37) 02-24 (49x21) 24x08. 

 
Middelste diagram:  Frank van der Zanden - Rini van Oosterwijk seizoen 2000-2001 
   Na afloop van de partij gaf Frank een fraaie combinatie  
   mogelijkheid voor zijn tegenstander Rini aan (25-30) 34x14 (13-19)  
   14x23 (21-27) 32x12 (07x29) 33x24 (17-21) 26x17 (11x35). 
   
Rechter diagram: Wim Ketelaars - Patrick Adriaans 28-04-2006 
   Zwart met twee schijven meer beslist de partij op sierlijke wijze: 
    (12-18)! 39-34 wat anders? (28-32) 37x10 (15x04) 34x21 (16x47).  
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Linker diagram: Jules Martens - Jan van de Mortel competitie 1988-1989 
   Zwart miste een combinatie: (23-29) 33x24 (18-22) 27x18 (13x22) 
   24x04 (02-08) 04x36 (08-13) 36x20 (15x31). 
 
Middelste diagram: Bert Berkers – Geert-Jan Loomans, onderlinge competitie 

Zwart combineerde naar de winst: (23-28) en zwart gaf direct op.  
Er zou volgen 33x22 (14-20) 25x14 (13-19) 14x23 (12-18) 22x13    
(08x48). 

 
Rechter diagram: Gerald van Gool - Antoon v.d. Moosdijk 17-12-1987 
   Wit miste een Coup Philippe 24-19 (13x24) 29x09 (03x14) 37-31  
   (26x46) 42-38 (46x28) 33x13 (08x19) 34-30 (25x34) 40x07. 
 
 

Jan Willems - Rini van Oosterwijk, 1982 
 
Met (16-21) zette Rini een fraai lokzet uit. Jan hapte toe met 
37-31 (26x37) 32x41 (23x32) 38x16 (29x38) 43x32, waarna 
Rini hem trakteerde op (15-20) 25x23 (13-18) 23x12 
(08x46)! En hoewel het eindspel nog niet kansloos lijkt voor 
wit, liet Rini hem niet meer grijpen.  
 
 
 
 
 
Cor Clevis – Antoon van de Moosdijk 
Onderlinge competitie 1981 
 
Toen zwart in een mooie stand het voor de liggende (17-22) 
speelde, combineerde Cor fraai naar dam via 21-17 (12x21) 
30-24 (19x28) 37-31 (26x37) 41x01. 
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Eerste klasse clubkampioen van E.A.D. 
 
Alhoewel alle eindstanden zorgvuldig in het archief zijn opgeslagen blijkt het moeilijk te 
zijn om de clubkampioenen van de eerste klasse te achterhalen. Het is namelijk niet 
helemaal duidelijk welk lid in welke klasse heeft deelgenomen, (rating lager dan 1050). 
Van de laatste 16 seizoenen is dit wel bekend. 
 
2000 Geert-Jan Loomans  2008 Lei Janssen 
2001 Jan van de Mortel  2009 Lei Janssen 
2002 Jan van de Mortel  2010 Herman Clevis 
2003 Patrick Adriaans  2011 Jan van de Mortel 
2004 Patrick Adriaans  2012 Herman Clevis 
2005 Patrick Adriaans  2013 Herman Clevis 
2006 Patrick Adriaans  2014 Lei Janssen 
2007 Patrick Adriaans  2015  Herman Clevis 
 
 
 
Dames-clubkampioen van E.A.D.  Mieke Jansen - Jessie Klerkx 13-12-2013  
 

2010 Susan Adriaans   Wit mist hier een damzetje;           
2011 Susan Adriaans   28-22 (17x28) 32x23 (19x28) 
2012 Jessie Klerx    39-33 (28x39) 40-34 (39x30) 35x04. 
2013 Jessie Klerx 
2014 Mieke Jansen 
2015 Mieke Jansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubsneldamkampioen E.A.D. 
 
1985 Hans Berkers 1996 Paul Peters  2007 Peter Arts 
1986 Hans Berkers 1997 Paul Peters  2008 Bert Berkers 
1987  Hans Berkers 1998 Bert Berkers  2009 Paul Peters 
1988 Hans Berkers 1999 Bert Berkers  2010 Paul Peters 
1889 Paul Peters  2000 Bert Berkers  2011 Bert Berkers 
1990 Paul Peters  2001 Bert Berkers  2012 Bert Berkers 
1991 Hans Berkers 2002 Bert Berkers  2013 Ruud Arts 
1992 Paul Peters  2003 Bert Berkers  2014   Ruud Arts 
1993 Paul Peters  2004  Bert Berkers  2015 Adrie van Outheusden 
1994 Bert Berkers  2005 Paul Peters 
1995 Hans Berkers 2006 Bert Berkers 
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Sneldam driedaagse E.A.D. 
 
2001-2012 Herman Clevis 
2012-2013 Niet georganiseerd 
2013-2014 Ad Boot 
2014-2015 Niet georganiseerd 
 
 

 

 
The Harry Knaapen trofee:   
best improved player of the year 
 
1990 Paul van den Bercken 
1991 Rini van Oosterwijk 
1992 Bert Berkers 
1993 Jan Willems 
1994 Martien Madou 
1995 Thijs Huijs 
1996 Geer-Jan Loomans 
1997 Frank v.d. Zanden 
1998 Giel Berkers 
1999 Mark Adriaans 
2000 Patrick Adriaans 
2001 Rini van Oosterwijk 
2002 Paul Peters 
2003 Lei Janssen 
2004 Adrie van Outheusden 
2005 Herman Clevis 
2006 Adrie van Outheusden 
2007 Jan van de Mortel 
2008 Dennis Tullemans 
2009 Ad Boot 
2010 Adrie van Outheusden 
2011 Walther Boot 
2012 Bert Berkers 
2013 Paul Peters 
2014 Ruud Arts 
2015 Bert Berkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



456 
 

Peelkampioenen 

Eerste Goossens Wisselbeker 
 

1968 Janus Wuytenburg  (De Schuivers) 
1969 Janus Wuytenburg  (De Schuivers) 
1970 Jac Arts (Mierlo D.C.) 
1971 Janus Wuytenburg  (De Schuivers)  
1972 Hans Berkers 
1973 Hans Berkers 
1974 Hans Berkers 
 
Tweede Goossens Wisselbeker 
         

1975  Tini Lammers (Mierlo D.C.)  
1976 Tini Lammers (Mierlo D.C.)   1968-1974              1975-1988 
1977 Ton v.d. Hurk (De Schuivers)          
1978 Jan van de Mortel          De tweede Goossens wisselbeker 
1979 Hans Berkers          was beschikbaargesteld door 
1980 Hans Berkers          Henk Meeuwis en kwam ook  
1981 Hans Berkers          definitief in handen van Hans Berker 
1982 Bert Megens (De Schuivers) 
1983 Hans Berkers 
1984 Ruud Arts (Mierlo D.C.)         De derde wisselbeker (geen foto)  
1985 Hans Berkers          werd 5 keer gewonnen door Paul 
1986 Hans Berkers          Peters waardoor hij de beker  
1987 Hans Berkers          definitief in zijn bezit kreeg. 
1988 Hans Berkers     
        

1989  Paul Peters   
1990  Hans Berkers 
1991  Hans Berkers 
1992  Paul Peters 
1993  Paul Peters 
1994  Jan van de Mortel 
1995  Paul Peters 
1996  Paul Peters 
 

Wisselbeker Peelkampioenschap Hoofdklasse 
 

1997  Hans Berkers 
1998  Hans Berkers 
1999  Paul Peters 
2000 Paul Peters 
2001 Peter Arts (De Schuivers) 
2002   Wiel Okrogelnik (D.C. Donderberg) 
2003 Bert Berkers 
2004 Wiel Okrogelnik (D.C. Donderberg) 
2005 Patrick Adriaans 
2006 Bert Berkers 
2007 Bert Berkers        
2008 Paul Peters                 Vierde wisselbeker  
2009 Niet meer georganiseerd          1997 - 2008 
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Evert Manders wisselbeker  
Kampioenschap Peelland 1e klasse 
 
1968 Herman Clevis 
1969 Ben Megens 
1970 Onbekend 
1971 J. Verbakel (De Schuivers) 
1972 Jules Martens 
1973 Cor Clevis 
1974 Cor Clevis 
1975 Cor Clevis 
1976 Luciën van der Sanden (Mierlo D.C.) 
1977 Cor Clevis 
1978 Evert  Manders 
1979  Jan  van de Meerakker 
1980 Harrie van den Boomen 
1981  Evert Manders 
1982  Jack Madou       Wisselbekers 1e klasse 
1983 Martien Madou         1976-1985                  1986-2008 
1984  Martien Madou 
1985 Martien Madou 
1986 Antoon Sukkel    1998 Rini van Oosterwijk  
1987 Antoon Sukkel    1999 Luud Ector (De Schuivers)     
1988 Antoon v.d. Moosdijk   2000 Walther Boot  
1989 Pierre Janssen    2001 Lau Adriaans (De Schuivers)  
1990 Leo Janssen     2002 Martien Madou                         
1991 Harrie v.d. Boomen    2003 Martien Madou         
1992 Harrie v.d. Boomen    2004 Wim Vloet (De Schuivers) 
1993 Kees Tel     2005 Lei Janssen (H.S.D.V.) 
1994 Jan Wilms (H.S.D.V.)   2006 Lei Janssen (H.S.D.V.) 
1995 Walther Boot     2007 Lei Janssen (H.S.D.V.) 
1996 Nico Grubben (H.S.D.V.)   2008 Lei Janssen (H.S.D.V.) 
1997 Paul van den Bercken   2009 Niet meer georganiseerd   
     
   
        
 

In 1982 voerden de jeugdspelers de boventoon in de 
eerste klasse. Jacky Madou kwam wat gelukkig in de 
finale terecht (Na loting met Paul Peters), maar werd 
vervolgens Peelkampioen voor Geert-Jan Loomans en 
Paul van den Bercken. Titelverdediger Evert Manders 
eindigde als vierde. Het fragment komt uit de partij Jacky 
Madou – Paul Peters. Wit speelde 40-35 en nu dacht 
zwart te kunnen toeslaan met (20-24) 29x20 (18x49) 
35x24 (25x14), maar nu keerden plotseling de kansen 
door 32-27 (49x21) 16x07. 
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Wisselbeker Peelkampioenschap 2e klasse 
 
1968 Th. Claessens 
1969 H. van Montfort 
1970 Onbekend 
1971 Gerard Martens 
1972 B. Verberkt 
1973 H. Adriaans 
1974 H. Adriaans 
1975 Onbekend 
1976 Onbekend 
1977 Evert Manders 
1978 J. van Bommel 
1979 Wim Vloet (De Schuivers) 
1980 Onbekend 
1981 Broer A. Verlinden of M. Keulen 
1982 Jan Willems 
1983 Jan Willems 
1984 Onbekend 
1985 Onbekend 
1986 Jan Wilms (H.S.D.V.)           1987 t/m 1997 
1987  Jan Wilms (H.S.D.V.) 
1988  Cor Grijmans (H.S.D.V.) 
1989  Broer A. Verlinden (H.S.D.V.)  1995  Broer A. Verlinden (H.S.D.V.) 
1990  Albert Janssen (H.S.D.V.)   1996  Wiel Stevens (H.S.D.V.) 
1991  Bert Berkers     1997  Piet van Rens 
1992  Albert Janssen (H.S.D.V.)   1998 Piet van Rens 
1993  Herman  Janssen (H.S.D.V.)  1999 Piet van Rens 
1994  Rini van Oosterwijk    2000 Gestopt met de 2e klasse 
 
             
Jeugdkampioenschap van de Peel 
 
In 1968 werd er gestart met het jeugdkampioenschap van de Peel. Helaas is hier bijna 
niets van bewaard gebleven en kennen we alleen de volgende jeugdkampioenen uit de 
beginjaren:  1968 Ad Boot, 1969 Ruud Arts, 1971 R. Megens, 1975 W. van Montfort en 
R. Weyers. 
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Sneldamkampioenschap van de Peel 
 
1968 Hans Berkers      
1969 Onbekend     1981 Jan van de Mortel 
1970 Onbekend     1982 Ruud Arts (Mierlo D.C.) 
1971 Janes Wuytenburg (De Schuivers) 1983 T. v.d. Hurk 
1972 Hans Berkers    1984 B. Beekmans 
1973 Hans Berkers    1985 Jules Martens 
1974 Janes Wuytenburg (De Schuivers) 1986 Jules Martens 
1975 Jan van de Mortel    1987 Paul Peters 
1976 Jac Arts (M.D.C.)    1988 Jos Verbakel (De Schuivers) 
1977 Jac Arts (M.D.C.)    1989 Ton vd Meerdendonk (Philips DC) 
1978 T. Lammers     1990 Paul Peters 
1979 Jac Arts (M.D.C.)    1991 Paul Peters 
1980 Kees Noyens (Philips D.C.)  1992 Paul Peters 
 
De  “Café De sportvriend” wisselbeker trofee kwam in 1992 definitief in handen van 
Paul Peters.  
 
 
Paul Peters wissel trofee sneldamkampioenschap van de Peel 
 
1993 Paul Peters 
1994 Lau Adriaans  (De Schuivers) 
1995 Paul Peters 
1996 Thijs Huijs 
1997 Paul Peters 
1998 Hans Berkers 
1999  Bert Berkers 
2000 Peter Arts (De Schuivers) 
2001 Hans Berkers 
2002 Peter Arts (De Schuivers) 
2003 Bert Berkers 
2004 Bert Berkers 
2005 Bert Berkers 
2006 Bert Berkers 
2007 Hans Berkers 
2008   Adrie van Outheusden 
2009 Paul Peters 
2010 Paul Peters 
2011 Adrie van Outheusden 
2012 Bert Berkers 
2013 Paul Peters 
2014 Paul Peters 
2015 ……………. 
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Sneldamkampioenschap van de Peel 
 
          1e klasse               2e klasse 
 
1972  J. Verbakel     1972  B. Verberkt 
1977  Paul van den Bercken   1977  B. Berhitu 
1978  Paul van den Berken   1978  J. Madou 
1979  Paul van den Bercken   1979  M. Berthitu 
1980  Harrie van den Boomen   1980  A. Janssen (H.S.D.V.) 
1981  Jan Broekhuis (M.D.C.)   1981  Jacky Madou 
1982  T. Lammers     1982  Jacky Madou 
1983  Antoon Sukkel    1983  A. Janssen (H.S.D.V.) 
1984  Onbekend     1984  Onbekend 
1985  Onbekend     1985  Onbekend 
1986  Onbekend     1986  Onbekend 
1987  Geert-Jan Loomans    1987  Nico Grubben (H.S.D.V.)   
1988  Leo Janssen (H.S.D.V.)   1988  Jan Willems 
1989  Wim Vloet (De Schuivers)   1989  Broer A. Verlinden (H.S.D.V.) 
1990  Wim Vloet (De Schuivers)   1990  Broer A. Verlinden (H.S.D.V.) 
1991  Nico Grubben (H.S.D.V.)    1991  Rini van Oosterwijk 
1992  A. v.d. Moosdijk    1992  A. Janssen (H.S.D.V.) 
1993  Jo Peeters (H.S.D.V.)   1993  Rini van Oosterwijk 
1994  Jo Peeters (H.S.D.V.)   1994  Broer A. Verlinden (H.S.D.V.) 
1995  Jo Peeters (H.S.D.V.)   1995  Rini van Oosterwijk 
1996  Jan Wilms     1996  Frits Gause 
1997  Martien Madou    1997  Jack van de Wijdeven 
1998  Fritz Gause     1998  Jack van de Wijdeven 
1999  Martien Madou    1999  Frank van der Zanden 
2000  Leo Janssen (H.S.D.V.)   2000  Patrick Adriaans 
2001  Leo Janssen (H.S.D.V.)   2001  Mark Adriaans 
2002  Mies van Berlo (De Schuivers)  2002  Gestopt met de 2e klasse 
2003  Luud Ector (De Schuivers)         
2004  Jo Peeters (H.S.D.V.)       
2005  Martien Madou        
2006  Nico Grubben (H.S.D.V.)  
2007  Mies van Berlo (De Schuivers) 
2008  Lei Janssen (H.S.D.V.)  
2009  Martien Madou   
2010  Herman Clevis   
2011  Herman Clevis   
2012  Herman Clevis   
2013  Herman Clevis   
2014  Lei Janssen (H.S.D.V.)  
2015  .……………. 
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Wij, donateurs, feliciteren E.A.D. met het 75 jarige jubileum. 
 
 
 
 
 

Walther Boot    Diny en Guido Donkers  
Marian van Doremalen  Patrick Adriaans 
Niek Boot     Frank Nielen 
Fam. Van Otterdijk   Mieke Janssen 
Ad Boot     Kim Crooijmans 
Tiny Boot     Maud Rademaker 
Bregje Boot    Paul van den Bercken 
Wouter Boot    Martien Madou 
Eefje Boot     Jo Peeters 
Bots Witgoed Service Asten  Geert-Jan Loomans 
Monique Peeters   Jessie Klerx 
Adrie van Outheusden  Rini van Oosterwijk 
Paul Peters    Harry en Mary Knaapen 
Jules Martens    Koos van de Mortel 
Mw. L. Janssen    Mien Sukkel 
Hr. P. Berkers    Tiny Warnar 
Hr. W. Berkers      
Mw. R. Berkers 
Mw. J. Willems 
 Bert Berkers 
Hans Berkers 
Antoon van Seccelen 
Elisabeth Clevis 
Jana Clevis 
Bettie Clevis 
Herman Clevis 
Peter Arts 
Rini en Jeannine Clevis-Kessels 
Lenie en Rien Coolen-Clevis 
Lei Janssen 
Ruud Arts 
Marijke van Rens 
Piet van Rens 
Lynn Heijligers (kleindochter Jules Martens) 
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Ledenlijst  
damclub E.A.D. Asten  
11-01-2015 
 
 
 
ERE-LIDEN        E.A.D.     K.N.D.B. 
 

Harry Knaapen  11-01-1940  11-01-1940 
Hans Berkers  01-10-1960  01-10-1960 
Jan van de Mortel  01-01-1961  01-07-1962 
                  08-03-2015 

Herman Clevis  01-07-1965  01-07-1965 
Ad Boot   01-07-1968  01-07-1968 
 
Lid van verdienste 
 

Jo Peeters *           01-07-1969  01-10-1946 
          
 

LEDEN 
 

Jules Martens  01-03-1971  01-03-1971 
Martien Madou  01-09-1972  01-09-1972 
Paul van den Bercken * 01-10-1972  01-12-1965 
Walther Boot   01-10-1977  01-10-1977 
Paul Peters   01-07-1979  01-07-1979 
Geert-Jan Loomans  01-07-1979  01-07-1979 
Rini van Oosterwijk  01-07-1982  01-07-1982 
Bert Berkers   01-07-1988  01-07-1988 
Piet van Rens  01-07-1990  01-07-1990 
Patrick Adriaans  01-07-1996  01-07-1996 
Adrie van Outheusden * 01-07-2002  01-07-1983 
Ruud Arts   01-07-2003  01-07-1968 
Peter Arts   01-07-2000  01-07-1968 
Lei Janssen   01-07-2000  01-07-1980 
Jessie Klerx *  01-07-2010  geen lid 
Mieke Jansen  01-07-2009  geen lid 
Frank Nielen *  01-02-2012  01-07-2014 

  Kim Crooijman  01-07-2014  geen lid 
  Maud  Rademaker  01-01-2015        geen lid 
   

* (ook eerder lid van E.A.D. geweest) 
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Guido Donkers 

    
 
     Woonachtig in Someren 
 

     Geboren op 19-11-1948 te Breda 
 

     Gehuwd met Diny Vereijken; 
     heeft 2 kinderen: Edo en Andre en 
     2 kleinkinderen 
 
 
     Beheerder van het gemeenschapshuis 
                        “De Klepel”  
      

     
     Hobby’s: 
 

     zaalvoetbal en sport in het algemeen 
     en damclub E.A.D. 
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Na omzwervingen van café Clevis, later Riek en Theo Zegers en Peer van de Mestrom 
komt E.A.D. terecht in het Gemeenschapshuis van Asten. Hier worden we ongeveer 
wekelijks heel gastvrij ontvangen door de familie Donkers. 
 
Niet alleen zijn we welkom op vrijdagavond maar ook biedt Guido ons ruimte voor          
(jeugd) toernooien en de ruimte voor thuiswedstrijden op zaterdagen. De belangstelling 
voor E.A.D. van Guido blijkt  groot. Hij informeert altijd naar uitslagen van de 
uitwedstrijden en komt op clubavonden indien mogelijk geïnteresseerd de wedstrijden 
volgen. 
 
Voor de vereniging is het bovendien bijzonder aangenaam dat Guido , als onbezoldigd 
lid, beschikbaar is  om op clubavonden mee te doen aan de onderlinge competitie als 
het aanwezige ledental oneven blijkt.  
 
Samen met Diny, André en Edo zorgt Guido voor een aangename derde helft.  Hij werpt 
zich graag op als “voortrekker”  voor een avondje toepen zodat het worden van Keizer 
soms in strijd komt met de Astense sluitingswet. 
 
Guido en Familie Donkers, Bedankt voor  jullie interesse voor E.A.D. over de afgelopen 
tijd, bedankt voor jullie gastvrijheid en de flexibiliteit als er door organisatiefoutjes 
geïmproviseerd moet worden. 
 
Dat we nog heel vaak kunnen dammen in de Klepel en dat we in de kleine uurtjes de 
laatste op verdacht kunnen nemen. 
 
Piet van Rens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



465 
 

Nico Grubben bedankt voor de mooie damproblemen in het E.A.D. Nieuws 
 

Wit speelt en wint 
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Archief en uitreiking jubileumboek 
 

Gedurende het jubileumjaar 2015 heeft E.A.D. Asten verschillende activiteiten georganiseerd. 
Na de feestmiddag in het Klok en Peel museum, de Noord-Brabant cup, de Jan van de Mortel 
cup en het interne jubileumtoernooi  krijgt men op 3 juli de gelegenheid om in het archief van 
E.A.D. te kijken. Voorafgaande zal de archivaris Herman Clevis een kort woordje richten aan de 
leden. Maar ook de historische bezittingen zullen tentoon gesteld worden. Denk daarbij aan het 
wandbord uit 1952, gemaakt door erelid Harry Knaapen en erevoorzitter Gerrit Peters. Denk 
daarbij aan het porseleinen bord dat de dames van de E.A.D. leden, geschonken hebben bij het          
40 jarig bestaan van de club. Maar ook de kampioenbekers zullen een plaatsje innemen. Een 
aantal van de wisselbekers zal op deze avond uitgereikt worden aan de kampioenen.  Zo mag 
Jules Martens de wisselbeker der clubkampioenen in ontvangst nemen en zal Bert Berkers een 
jaar lang de trotse bezitter mogen zijn van The Harry Knaapen trofee:  best improved player of 
the year. Maar ook andere kampioenen worden gehuldigd.  Tevens mogen we de voorzitter Piet 
van Rens feliciteren met zijn 25 jarig lidmaatschap waarvoor hij een oorkonde in ontvangst zal 
nemen. Maar in het middelpunt van de uitreikingen zal Herman Clevis in het zonnetje gezet 
gaan worden. Hij zal benoemd worden tot clubicoon van E.A.D. Tot slot zal het reeds veel 
geroemde jubileumboek van E.A.D. uitgereikt gaan worden.  
 
 

Herman Clevis clubicoon van de Eerste Astense Damclub 
 
Herman kende de E.A.D. al langer omdat zijn vader Cor Clevis actief lid was. Het café van Cor 
Clevis was de thuishaven van de club en het leek dan ook vanzelfsprekend dat Herman Clevis 
lid zou worden. Jaren later zou Herman veel betekenen voor de E.A.D. Zo heeft Herman bijna 
34 jaar  een bestuursfunctie op zich genomen. Even lang verzorgde hij met veel zorgvuldigheid 
het archief, waarin o.a. alle uitslagen gedocumenteerd zijn.  Bij elk jubileum van een van de 
leden maakte hij een overzicht van alle door hem/haar gespeelde partijen. Ook heeft hij 
organisatorische werkzaamheden op zich genomen. Bij Herman is alles in goede handen.  
 
Herman was 25 jaar teamleider van het eerste team. Het zorg dragen voor een volledig team is 
een tijdrovende bezigheid met veel telefoontjes. Gedurende een aantal jaren was Dirk Vankan 
lid, die geen auto tot zijn beschikking had. Ten behoeve van de club haalde Herman deze 
Belgische speler belangeloos op. Maar ook in de jaren daarvoor fungeerde Herman als 
privéchauffeur. Harry van den Boomen had noch auto noch rijbewijs en woonde in Sterksel. 
Herman haalde hem op en bracht hem weer thuis. Daarmee haalde Herman Harry uit zijn 
isolement en kreeg de E.A.D er een gewaardeerd lid bij.  
 
Het E.A.D. nieuws verschijnt wekelijks en word via de e-mail verspreid. De redactie ligt geheel 
in handen van Herman en telt inmiddels al meer dan 500 edities.  
 
Ook is Herman betrokken geweest bij het jeugddammen van E.A.D., terwijl hij ook op school 
jaren lang damles gaf. 
 
Herman heeft jubileumboeken van E.A.D. geschreven bij het 50 jarig 
bestaan van de club in 1990 en het 60 jarig bestaan in 2000. En in het jaar 
2015 is Herman onmisbaar in het jubileumcomité. Zoals Herman zijn hele 
damcarrière al onmisbaar is voor de damclub. Ongetwijfeld hebben we nog 
niet alles vermeld, maar voor alles en het aantal geïnvesteerde uren in 
E.A.D. kunnen we alleen heel veel waardering hebben. En mede daarom  
wordt hij vandaag benoemd tot clubicoon van E.A.D. en ontvangt hij een 
speciaal voor hem gemaakt speldje uit dank voor alles wat hij heeft gedaan 
en nog steeds doet voor E.A.D. 
 
Herman, proficiat !!                 


