
Kees Sterken overleden 
 

D’Amateurs ontving het droevige bericht dat Kees 

Sterken op zondag 15 mei 2016 is overleden. Hij werd 

slechts 62 jaar. 

 

Op 7 juli 2005 heeft damclub D’Amateurs Kees als lid 

welkom geheten. Maar al daarvoor had hij een lange 

damloopbaan achter de rug. Kees stond al in 1974 

geregistreerd als KNDB-lid en speelde voordat hij bij 

D’Amateurs kwam bij Philips DC Eindhoven, BDV-

Boxtel en DCO Oisterwijk. 

 

Kees speelde op donderdag 17 september 2015 zijn 

laatste dampartij. De dag erop werd hij getroffen door 

een herseninfarct. Aanvankelijk leek het erop dat Kees 

langzaamaan weer terugkrabbelde. Echter, steeds 

traden er complicaties op waardoor de strijd voor Kees 

uiteindelijk geen gelijkwaardige meer werd en hij zich 

gewonnen moest geven. 

 

Kees was voor D’Amateurs vooral een trouw lid, die altijd graag aanwezig was op onze wekelijkse 

clubavond en ook met plezier deelnam aan onze overige activiteiten. Kees was altijd heel rustig en 

trad niet op de voorgrond. Hij was een stille genieter. Vooral als hij erin slaagde om met een aantal 

tactische zetten de stand naar zijn hand te zetten. Partijen die uit waren werden altijd nog even 

geanalyseerd. De geplande strategie kwam dan altijd boven water, zelfs als die niet was geslaagd. 

 

Kees speelde bij D’Amateurs in de middenmoot, maar bereikte soms de subtop. Hij was zeker niet de 

sterkste dammer van D’Amateurs. Wel iemand waarmee rekening moest worden gehouden. Kees 

speelde zijn eigen spel. Het maakte hem niet uit tegen wie. Hij vertrouwde op zichzelf en had 

meerdere malen succes tegen op papier veel sterkere tegenstanders. Zijn hoogtepunten op 

damgebied kende Kees in de periode 2010-2013. In 2010 behaalde Kees het bekerkampioenschap 

van D’Amateurs, nadat hij de twee voorgaande seizoenen in de finale was gestruikeld. 

In 2012 werd Kees in zijn klasse provinciaal sneldamkampioen. Hij mocht zich ook landelijk bewijzen 

en behaalde een verdienstelijke vijfde plaats in het nationaal kampioenschap. 

In 2013 prolongeerde Kees zijn provinciale titel. 

 

De grootste verdienste van Kees voor de damsport was het deelnemen aan activiteiten en  aan het 

stimuleren van anderen om dat ook te doen. Binnen D’Amateurs was hij daarin steeds het voorbeeld. 

Kees speelde niet alleen in Salou, Nijmegen, IJsselstein en Genk, maar was ook een graag geziene 

gast bij de Paaseierentoernooien in Tilburg en de Bevrijdingsdamtoernooien van PSV-Dammen. Voor 

D’Amateurs was hij veelvuldig de speler met de meest gespeelde wedstrijden in de provinciale 

competitie. Ook werd Kees dikwijls gezien als deelnemer van provinciale persoonlijke 

kampioenschappen. 

 

Een dag voor zijn overlijden heeft Kees uit handen van de secretaris van D’Amateurs de 

jubileumspeld voor veertig jaar KNDB-lidmaatschap ontvangen Dat het daarna zo snel zou gaan 

hebben wij niet verwacht. Maar we zijn blij dat wij deze blijk van waardering voor een actief damleven 

nog hebben mogen overhandigen.  

 

 

Namens damclub D’Amateurs, 

Wim van Kasteren, secretaris 


