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12 juli 2003 
Danny Slotboom is bij het NK Junioren geëindigd op de 8e plaats. Danny verloor één 
partij, won er ook één en speelde maarliefst negen maal remise. Kampioen werd 
Kuyvenhoven. 

Ook de andere twee deelnemers die zich via de halve finale van Winterswijk 
voor het NK plaatsten, kwamen niet tot aansprekende resultaten: Katrinus 
Posthumus eindigde op de 10e plaats en Gerwin van der Meer als 12e en laatste. Klik 
hier om de uitslagen en partijen te raadplegen op de toernooisite van DC 
Westerhaar. (Klik op de datums boven de uitslagen om de partijen te zien.) 

17 juni 2003 

Danny Slotboom is met groot vertoon van macht clubkampioen van WDV geworden, 
voor de zesde achtereenvolgende keer! Net als in de reguliere competitie won 
Danny ook al zijn partijen in de play-offs. Klaas Jetten werd verdienstelijk tweede. 
Klaas moest in het begin van het seizoen regelmatig verstek laten gaan wegens 
ziekte maar kwam later ijzersterk terug.  
 Poule B werd gewonnen door Erik Oonk, poule C door Willem Kolstee. Zie 
voor alle uitslagen en eindstanden: Onderlinge competitie. 

3 juni 2003 
Klaas Jetten versloeg in kampioenspoule van de play-offs Frank ten Hagen. Klaas 
heeft nu 2 partijen gewonnen en is daarmee een belangrijke kanshebber voor de 
titel. Zie Onderlinge competitie.  

27 mei 2003 

Play offs: in de kampioenspoule werd slechts één partij gespeeld. Wim Sonderen 
veroverde de koppositie door een zege op Frank ten Hagen. In poule B zijn Erik 
Oonk en Jos Slotboom nog zonder puntverlies. In poule C is Willem Kolstee goed op 
dreef. Zie Onderlinge competitie. 

20 mei 2003 

De strijd om het kampioenschap van Winterswijk is de beslissende fase ingegaan: 
de play-offs van de onderlinge competitie zijn begonnen. In de kampioenspoule 
hadden Danny Slotboom en Klaas Jetten een goede start door zeges op resp. Frank 
ten Hagen en Gerrit Klompenhouwer. Zie voor poule-samenstellingen en overige 
uitslagen: Onderlinge competitie. 



13 mei 2003 

In de laatste speelronde van het eerste deel van de onderlinge competitie werden 
drie partijen gespeeld: 
Kees Spruyt – Martijn Wolters 1-1 
Wim Sonderen – Klaas Jetten 1-1 
Gerrit Klompenhouwer – Jan Elgershuizen 1-1 
Volgende week beginnen de play-offs! 

3 mei 2003 
In de even spectaculaire als spannende laatste ronde wist Katrinus Posthumus de 
tweede kwalificatieplaats te bemachtigen, na een beheerste remise met 
toernooiwinnaar Danny Slotboom. Gezien het sterke optreden van Katrinus in dit 
toernooi, kan zijn kwalificatie geen verrassing meer genoemd worden. 

Wél verrassend was het dat niet Wouter Ludwig of Erik van Kampen, maar 
Gerwin van der Meer de derde NK-plek pakte. Gerwin stond tot gisteren steeds in 
de middenmoot, maar een zege in de laatste ronde bracht hem plotseling op de 
derde plaats in de eindrangschikking. Erik van Kampen moest wel alles-of-niets 
spelen tegen Martijn van Gortel en verloor door tijdnoodfouten. Vervolgens kon 
Wouter Ludwig bij winst gedeeld tweede worden, maar Mattijs Meulenbeld gaf 
geen krimp: remise. Zie verder de toernooisite. 
 Danny Slotboom, Katrinus Posthumus en Gerwin van der Meer zijn dus 
geplaatst voor het NK junioren, dat begin juli in Westerhaar gespeeld wordt. 
Tijdens de drukbezochte sluitingsceremonie reikte Johan Haijtink (bondsdirecteur 
KNDB) de bekers uit. De Winterswijkse Damvereniging kan terugkijken op een zeer 
geslaagd toernooi! 

2 mei 2003 
Danny Slotboom pakt de toernooiwinst én kwalificeert zich voor het NK na een 
snelle winst op Mattijs Meulenbeld. Wouter Ludwig boekte zijn eerste zege ten 
koste van Matthijs van den Akker en heeft daardoor morgen nog een kans om 
kwalificatie af te dwingen. 

2 mei 2003 
In de vijfde ronde bijna een stunt van Erik van Kampen: een volle schijf voor tegen 
Wouter Ludwig maar toch slechts remise. Bij winst had Erik een grote stap richting 
kwalificatie gedaan. Danny Slotboom won in een lange partij van Matthijs van den 
Akker en is nu vrijwel zeker van een plaats bij de eerste drie en dus van 
kwalificatie voor het NK. Zie de toernooisite.   

1 mei 2003 
In de vierde ronde kwam de enige winstpartij op naam van de Katrinus Posthumus, 
die daardoor in de tussenstand een sprong naar de tweede plaats maakte. Zie de 
toernooisite.   

30 april 2003 
Nadat er in de tweede ronde louter remises waren, heeft Danny Slotboom in de 
derde ronde afstand genomen van de concurrentie, via een zege op Gerwin van der 



Meer. De eerste analyses wezen wel uit dat Gerwin een winstmogelijkheid over het 
hoofd heeft gezien. Zie de toernooisite. 

29 april 2003 
De halve finale NK Junioren is strijdlustig begonnen: drie beslissingen en één 
remise. Danny Slotboom won in een gestroomlijnd duel van Martijn van Gortel. Een 
andere favoriet, Wouter Ludwig, moest genoegen nemen met een remise tegen 
Katrinus Posthumus. Voor alle uitslagen en de partijen, zie de toernooisite. 

22 april 2003 
WDV is uitgeschakeld in de Gelderse bekerstrijd na een ronduit beschamende 10-1 
thuisnederlaag tegen DVD 1 (Doetinchem), dat niet eens de sterkste spelers 
opgesteld had. De bezoekers toonden zich met name in het derde speeluur veel 
behendiger. Danny Slotboom redde de eer met een remise tegen Van Kampen. 
Nederlagen waren er voor Henk Sonderen, Kees Spruyt en Erik Oonk, tegen 
respectievelijk Richters, Woolschot en Zweerink. 
 
In de onderlinge competitie is Jan Elgershuizen na een zege op Wim Klaassen nu 
zo goed als zeker van deelname aan de eerste groep van de play-offs. Jos Slotboom 
won van Willem Kolstee. De bovenste zes van de ranglijst plaatsten zich voor de 
kampioenspoule. Klik hier voor de tussenstand. 

15 april 2003 

De strijd in de onderlinge competitie wordt steeds spannender. Wim Sonderen en 
Kees Spruyt staan nu exact gelijk aan kop van de ranglijst. Wim won van Riek 
Dondergoor, terwijl bij Kees het Jägermeister-effect uitgewerkt lijkt te zijn: 
remise tegen Johan Tieleman.  

Opvallend was verder de eerste nederlaag van dit seizoen voor Klaas Jetten, 
tegen Jan Elgershuizen. De partij Jos Slotboom – Martijn Wolters eindigde in 
remise. Voor het resterende programma en de tussenstand, klik hier. 

11 april 2003 
WDV 1 is als laatste geëindigd in het sneldamkampioenschap van Gelderland voor 
teams. Als excuus kan gelden dat de beste sneldammers van WDV verhinderd 
waren. Het kwartet bestond uit Wim Sonderen, Jos Slotboom, Kees Spruyt en Klaas 
Jetten. De laatste behaalde als enige een positieve score, met 10 punten uit 7 
partijen. 

8 april 2003 
Uitslagen onderlinge competitie: 
Jan Korten – Wim Sonderen 0-3, Wim Klaassen – Klaas Jetten 0-3, Gerrit 
Klompenhouwer – Johan Tieleman 3-0, Jan Elgershuizen – Martijn Wolters 3-0, Kees 
Spruyt – Thomas Esselink 3-0, Erik Oonk – Rob Stortelers 3-0. Klik hier voor de 
tussenstand.  



4 april 2003 

WDV’s koppeltoernooi is glansrijk gewonnen door het duo Elgershuizen/Kremer. Zij 
versloegen in de finale het koppel Tieleman/Toebes met 6-0. Het toernooi telde 16 
deelnemers, waarvan 6 ‘niet-dammers’. 

1 april 2003 

Weer een nieuwe koploper in de onderlinge competitie: Kees Spruyt nam door een 
zege op Gerrit Klompenhouwer de eerste plaats (tijdelijk) over van Danny 
Slotboom, die zelf niet in actie kwam en nog enkele partijen moet inhalen. Overige 
uitslagen: Johan Tieleman – Riek Dondergoor 3-0, Wim Sonderen – Erik Oonk 3-0, 
Martijn Wolters – Klaas Jetten 0-3, Jos Slotboom – Frank ten Hagen 1-1.  
 Met nog enkele ronden te gaan lijken Danny Slotboom, Wim Sonderen en 
Kees Spruyt zeker van een plaatsje in de kampioenspoule. Voor de overige drie 
plaatsen zijn zeker nog zes gegadigden in een felle strijd verwikkeld. Zie de 
tussenstand. 

25 maart 2003 
Door enkele topduels in de onderlinge competitie zijn de bordjes aardig verhangen. 
Danny Slotboom versloeg Frank ten Hagen en nam daarmee meteen de koppositie 
over van Frank, die zo’n beetje sinds de start van de competitie (september) 
bovenaan stond. Kees Spruyt maakte met enig geluk een sprongetje naar de 
tweede plaats; hij won van naaste concurrent Wim Sonderen, die op de 42e zet een 
winnende combinatie miste.  
Overige uitslagen: Rob Stortelers – Willem Kolstee afgebroken, Martijn Wolters – 
Johan Tieleman 0-3, Thomas Esselink – Gerrit Klompenhouwer 0-3, Klaas Jetten – 
Erik Oonk 1-1.   

18 maart 2003 

Het veteranentoernooi van WDV was ook dit jaar een groot succes. Maarliefst 34 
vijftig-plussers uit de regio Gelderland Oost vonden de weg naar café Hillen. Onder 
het genot van menig drankje en hapje werd er fanatiek gedamd, al was deelnemen 
uiteraard belangrijker dan winnen. Bijna alle deelnemers gingen met de 
traditionele worst naar huis. 
 
In de onderlinge competitie werd koploper Frank ten Hagen op een nederlaag 
getrakteerd door Kees Spruyt. Overige uitslagen:  
Klaas Jetten – Thomas Esselink 3-0 
Erik Oonk - Jan Korten 3-0 
Wim Klaassen – Wim Sonderen 0-3 
Met het einde van de eerste competitiefase in zicht, is het ongemeen spannend aan 
de kop van de ranglijst. Zie de tussenstand. 

15 maart 2003 

School ’t Waliën is bij het Gelders Schooldamkampioenschap geëindigd op een 
teleurstellende 12e plaats. Er traden in Huissen 16 teams aan. Door dit resultaat is 
‘t Waliën uitgeschakeld in de race om het kampioenschap van Nederland. WDV-
jeugdlid Eric ten Hagen leverde een topprestatie door aan bord 1 al zijn zeven 
partijen te winnen. 



4 maart 2003 

Na het kampioenschap in de reguliere competitie, heeft WDV 2 ook de titel bij het 
sneldammen voor teams in de wacht gesleept. In de eigen damarena café Hillen 
won WDV 2 twee wedstrijden en speelde er één gelijk, wat net genoeg was om als 
eerste te eindigen. Door beide titels kan men gerust spreken van het beste seizoen 
uit de historie van WDV 2! 

3 maart 2003 

WDV 1 trad in Dinxperlo aan voor het sneldammen voor teams. Na enkele dikke 
overwinningen (17-1 en 18-0) bleek het team van de latere kampioen VADAC 
Varsseveld toch iets te sterk. Uiteindelijk moest WDV 1 genoegen nemen met een 
verdienstelijke tweede plaats. 

25 februari 2003 

WDV 1 heeft in de laatste competitiewedstrijd met 15-6 gewonnen van DVD 3 
(Doetinchem). Aan Winterswijkse kant ontbrak sterspeler Danny Slotboom. De 
gasten kwamen met slechts zeven speler opdraven, waardoor Henk Sonderen een 
reglementaire zege boekte. De overige winstpartijen waren voor Erik Oonk, Jos 
Slotboom en Kees Spruyt. De enige nederlaag kwam op naam van Frank ten Hagen, 
die debuteerde in het eerste van WDV. Klaas Jetten, Gerrit Klompenhouwer en 
Wim Sonderen remiseerden. Zie ook Bondscompetitie. 

24 februari 2003 
WDV 2, dat in de voorlaatste ronde het kampioenschap al binnenhaalde, speelde 
haar laatste competitiewedstrijd uit tegen DVT 2. Om duistere redenen leden de 
kampioenen een forse nederlaag: 1-10. De eer werd gered dooor Willem Kolstee, 
die het enige puntje binnenhaalde. Zie ook Bondscompetitie. 

18 februari 2003 
In de onderlinge competitie bevestigde Frank ten Hagen zijn doorbraak met een 
zege op Gerrit Klompenhouwer, één van zijn naaste belagers. Frank is nu al 
maanden bijna onafgebroken koploper, maar de achtervolgers, die minder 
wedstrijden hebben gespeeld, komen naderbij. Zo handhaafde Danny Slotboom zijn 
100%-score met een zege op Thomas Esselink. Overige uitslagen: 
Jan Korten – Klaas Jetten 0-3 
Wim Klaassen – Kees Spruyt 0-3 
Erik ten Hagen – Jos Slotboom 1-1 
Jan Elgershuizen – Rob Stortelers 3-0 
Willem Kolstee – Martijn Wolters 1-1  
Voor de tussenstand en het resterende programma, zie Onderlinge competitie. 

11 februari 2003 

WDV 1 heeft de voorlaatste wedstrijd in de Eerste Klasse Oost verloren van DVT 
Terborg. De nederlaag was verdiend, want de WDV’ers wisten zich nauwelijks 
kansen te creëren. Danny Slotboom bracht WDV met een zege nog wel op 
voorsprong, maar daar stonden nederlagen tegenover van Slotboom sr. en Jan 
Elgershuizen. De overige vijf partijen eindigden in remise, waardoor de uitslag 8-11 
werd. 



 
In de onderlinge competitie werden drie partijen gespeeld. 
Thomas Esselink – Rob Stortelers 3-0 
Willem Kolstee – Jan Korten 1-1 
Riek Dondergoor – Martijn Wolters 1-1 

8 februari 2003 
Danny Slotboom maakt met zijn club Witte van Moort geen kans meer op de titel in 
de Nationale Hoofdklasse. Het cruciale duel tegen Meurs Denk en Zet ging met 10-
13 verloren. Danny bracht leeftijdsgenoot Boudewijn Derkx (3e op het WK 
Apriranten) in grote problemen, maar kon net niet winnen. Klik hier om deze partij 
na te spelen. 

4 februari 2003: WDV 2 KAMPIOEN! 

 
De trotse kampioenen: 
staand v.l.n.r. Johan Tieleman, Wim Klaassen en Willem Kolstee; 
zittend v.l.n.r. Martijn Wolters, Thomas Esselink en Frank ten Hagen.  
Wim Sonderen en Jan Korten ontbreken op deze foto. 

 
Met een klinkende 10-1 thuiszege op DIOS 4 is WDV 2 kampioen geworden van de 
Derde Klasse Oost.  Eén ronde voor het einde van de competitie kan de 
concurrentie niet meer langszij komen. De bezoekers uit Beltrum werden 
geconcentreerd aan de kant gezet; de overwinning was geen moment in gevaar. 
Frank ten Hagen (13) viel voor de tweede keer dit seizoen in, en won ook deze keer 
zijn partij. 
De details: 
1. Martijn Wolters – Van Wijk 3-0 (2) 
2. Willem Kolstee – Hulshof 3-0 (3) 
3. Wim Klaassen – Paiers 1-1 (1) 
4. Frank ten Hagen – Wopereis 3-0 (4) 
 
Voor de stand, zie Bondscompetitie. 
 



In de onderlinge competitie bleek andermaal dat bijna alle spelers dit jaar aan 
elkaar gewaagd zijn. Wim Sonderen had bij winst de koppositie over kunnen 
nemen, maar hij verloor verrassend van jeugdspeler Thomas Esselink. En Johan 
Tieleman leek tegen Danny Slotboom lange tijd op remise of zelfs meer af te 
stevenen, maar moest uiteindelijk toch capituleren. Overige uitslagen: 
Erik Oonk – Erik ten Hagen 3-0 
Jan Elgershuizen – Jos Slotboom 0-3 
Klaas Jetten – Gerrit Klompenhouwer 3-0 
Rob Stortelers – Kees Spruyt 0-3   

1 februari 2003 

School ’t Waliën heeft zich via de districtfinale Oost-Gelderland eenvoudig weten 
te plaatsen voor het kampioenschap van Gelderland. In een deelnemersveld van 16 
werd ’t Waliën tweede. Winnaar werd De Bontebrug uit Silvolde. Voor de volledige 
uitslag, zie Schooldammen. 

28 januari 2003 

Voor de onderlinge competitie werden zeven partijen gespeeld. Op deze zwarte 
avond moesten alle witspelers zich gewonnen geven. 
De uitslagen: 
Kees Spruyt – Jan Elgershuizen 0-3 
Martijn Wolters – Wim Sonderen 0-3 
Frank ten Hagen – Erik Oonk 0-3 
Erik ten Hagen – Gerrit Klompenhouwer 0-3 
Wim Klaassen – Jan Korten 0-3 
Rob Stortelers – Jos Slotboom 0-3 
Willem Kolstee – Danny Slotboom 0-3 
Voor de tussenstand, zie Onderlinge competitie. 

27 januari 2003 

WDV 1 is uitgeschakeld in de strijd om de titel in de Eerste Klasse Oost, na een 
verrassende en ontluisterende 12-9 nederlaag tegen middenmoter DSD (Dinxperlo-
Sinderen). Lange tijd zat er nog wel muziek in de Winterswijkse stellingen, maar 
rond de tijdnoodfase ging het crescendo voor DSD. Voormalig WDV-lid Jos Rave viel 
aan Dinxperlose kant wat uit de toon met een benauwde remise. De nederlaag was 
des te opmerkelijker daar DSD aantrad zonder sterspeler Chris Grevers, die 
normaliter toch ook een aardig partijtje kan meeblazen. 

De details: 
1. Westerveld – Kees Spruyt 1-1 (3) 
2. Huls - Henk Sonderen 0-3 (7) 
3. Heezen – Danny Slotboom 0-3 (4) 
4. Krayenbrink - Erik Oonk 3-0 (1) 
5. Lammers – Jan Elgershuizen 3-0 (6) 
6. Rave – Gerrit Kompenhouwer 1-1 (2) 
7. Berkelder – Jos Slotboom 1-1 (8) 
8. Rexwinkel – Johan Tieleman 3-0 (5) 
 
Met nog twee ronden voor de boeg kan VADAC Varsseveld de felbegeerde promotie 
naar de Gelderse Hoofdklasse eigenlijk niet meer ontgaan. Zie Bondscompetitie. 



21 januari 2003 

Danny Slotboom heeft het jaarlijkse Toon Tragter-sneldamtoernooi gewonnen. De 
vice-wereldkampioen sneldammen had verrassend genoeg enige moeite om de 
overige WDV-ers achter zich te houden. Zo moest hij tweemaal genoegen nemen 
met een (benauwde) remise. Praktisch alle WDV-leden namen deel aan dit 
traditionele toernooi, dat zoals altijd voor hectische en hilarische taferelen zorgde. 
 De top van het eindklassement: 
1. Danny Slotboom 7-17 
2. Erik Oonk 7-15 
3. Klaas Jetten 7-13 
4. Kees Spruyt 

Gerrit Klompenhouwer 
Martijn Wolters 

7-12 
7-12 
7-12 

18 januari 2003 

Van de negen WDV-leden die deelnamen aan het persoonlijk 
sneldamkampioenschap van Oost-Gelderland, kwamen er drie met een beker thuis.  
Danny Slotboom pakte de titel bij de junioren, na vier (!) bloedstollende barrage-
partijen tegen zijn grote concurrent Wouter Ludwig uit Doetinchem. Frank ten 
Hagen werd tweede bij de aspiranten en zijn broertje Erik deed hetzelfde bij de 
pupillen. Samen met Henk Sonderen (6e in de nationale hoofdklasse) zijn daardoor 
vier WDV-ers geplaatst voor de Gelderse finale.  
 Verder werd Kees Spruyt vierde in de Eerste Klasse en eindigden Erik Oonk, 
Gerrit Klompenhouwer (beide Nationale Hoofdklasse), Thomas Esselink (Junioren) 
en Rob Stortelers (Pupillen) in de lagere regionen.  

16 januari 2003 
Het tweede team van WDV heeft in de race naar de titel een kostbaar puntje in 
Brummen laten liggen. Het WDV-viertal kwam tegen BDV 3 op achterstand na 
verlies van Jan Korten. Via een remise van Johan Tieleman en winst van Martijn 
Wolters werd de stand gelijkgetrokken. Een nipte remise van Wim Klaassen bracht 
de 5-5 eindstand op de borden. Ondanks dit puntverlies blijft WDV 2 koploper, met 
nog twee ronden te gaan. Zie Bondscompetitie voor het resterende programma en 
de stand. 

14 januari 2003 

WDV 1 heeft wederom een naaste concurrent voor de titel van zich afgeschud. DCH 
1 (Hengelo Gld.) werd met duidelijke cijfers naar huis gestuurd. Via een 12-0 
tussenstand werd het uiteindelijk 16-7. Het mooiste wapenfeit was de ouderwetse 
klassieke overwinning van Klaas Jetten, die weer helemaal terug lijkt te zijn.  
 
De uitslagen der partijen: 
1. Danny Slotboom – Luimes 3-0 (1) 
2. Henk Sonderen – H. Vos 3-0 (4) 
3. Kees Spruyt – E. Hoebink 0-3 (6) 
4. Erik Oonk – Weykamp 3-0 (8) 
5. Wim Sonderen – Heyink 0-3 (5) 
6. Klaas Jetten – A. Hoebink 3-0 (2) 
7. Gerrit KLompenhouwer – Zonnenberg 1-1 (7) 



8. Jos Slotboom – Eykelkamp 3-0 (3) 
 
Met nog 3 ronden te gaan heeft WDV 1 de titelkansen nog helemaal in eigen hand. 
Zie Bondscompetitie voor de tussenstand. 
 
Voor de onderlinge competitie werden de volgende drie partijen gespeeld: 
Jan Elgershuizen – Erik ten Hagen 3-0 
Thomas Esselink – Martijn Wolters 1-1 
Jan Korten – Johan Tieleman 0-3 
Voor de tussenstand, zie Onderlinge competitie. 
 

11 januari 2003 
In de achtste ronde van de Nationale Competitie liep Danny Slotboom tegen zijn 
eerste nederlaag aan. Internationaal grootmeester Rob Clerc verschalkte Danny in 
het late middenspel. Danny’s club Witte van Moort deed echter goede zaken, want 
de koploper werd verslagen. Witte van Moort heeft daarmee de laatste strohalm 
gegrepen in de strijd om de titel. Klik hier om Danny’s partij na te spelen op de 
website van Witte van Moort. 
 

7 januari 2003 
WDV 1 heeft de uitgestelde wedstrijd tegen DCZ uit Zevenaar gewonnen met 14-8. 
De Winterswijkers hadden over geluk niet te klagen, waardoor de zege vrij ruim 
uitviel. De Slotbooms en de Sonderens zorgden voor vier winstpartijen. Met name 
de zege van Wim Sonderen was belangrijk, want hij versloeg één van de sterkste 
spelers van Zevenaar.  
 WDV 1 blijft door deze zege één van de koplopers in de Eerste Klasse Oost. 
De volgende wedstrijd is a.s. dinsdag, thuis tegen DCH 1. Zie Bondscompetitie. 
 
In de onderlinge competitie van WDV werden de volgende partijen gespeeld: 
Thomas Esselink – J. Korten 3-0 
Rob Stortelers – Klaas Jetten 1-1 (het eerste punt voor Rob!) 
Riek Dondergoor – Wim Klaassen 0-3 
Erik ten Hagen – Martijn Wolters 0-3 
Johan Tieleman – Frank ten Hagen 0-3 
(Voor de tussenstand, zie Onderlinge competitie.) 
 

22 december 2002 

Danny Slotboom is bij het WK voor Aspiranten als elfde geëindigd, in een 
deelnemersveld van 24. Hij won één partij, verloor er ook één, en speelde zeven 
maal remise. Varik uit Estland werd wereldkampioen. In de tweede ronde bracht 
Danny deze speler bijna een nederlaag toe (zie Klapper van de week).  
  
Danny komt tóch met een prijs thuis, want zaterdag werd hij in het WK 
sneldammen voor Aspiranten tweede, achter de Let Misans. 
  
Voor de complete eindstand van het WK, klik hier. 



  
Dit was de laatste keer dat Danny in de aspirantenklasse mocht uitkomen. Vanaf 
volgend jaar hoort hij bij de junioren. De eerste krachtmeting is dan de halve 
finale van het NK voor Junioren. Dit evenement zal georganiseerd worden door de 
Winterswijkse Damvereniging! Speeldata: van 28 april t/m 3 mei. Verdere details 
over dit evenement zijn nog niet bekend, maar via deze website houden we u 
uiteraard op de hoogte. 
  

21 december 2002 

’t Waliën, met als kopman WDV-lid Erik ten Hagen, heeft zich als enige 
Winterswijkse school geplaatst voor de districtsfinale Oost-Gelderland, die op 1 
februari 2003 in Meddo gespeeld wordt. Zie Schooldammen. 
  
De uitslagen van Danny Slotboom in het WK voor Aspiranten komen slechts 
mondjesmaat binnen. De organisatie in (toekomstig EU-lid) Polen is helaas niet in 
staat om de Internet-site actueel te houden. Inmiddels is wel duidelijk dat Danny 
ook in de zevende ronde (vrijdag) remise heeft gespeeld. Daardoor is de kans op 
eremetaal erg klein geworden. In de rubriek Klapper van de week kun je de partij 
Varik-Slotboom uit de tweede ronde naspelen. 
  

17 december 2002 

Danny Slotboom is in het WK voor Aspiranten (Mlawa, Polen) goed van start gegaan: 
één zege en twee remises. Hij staat nu op een gedeelde vierde plaats. Zie de 
toernooisite van het WK. 
  
WDV 2 deed goede zaken door concurrent VADAC 2 te verslaan. Thomas Esselink 
verloor zijn partij, Martijn Wolters won en Jan Korten speelde remise. Ten slotte 
zorgde Johan Tieleman aan het eerste bord met een overwinning voor de 7-4 
eindstand. In de tussenstand gaat het tweede nu aan kop! Zie Bondscompetitie. 
  
In de onderlinge competitie werden 5 inhaalpartijen gespeeld. De gebroeders Ten 
Hagen deden weer van zich spreken. Erik (11) speelde verrassend remise tegen 
Klaas Jetten (70+). Frank (13) sloeg rustig een aanval van Wim Sonderen (30+) op 
de koppositie af: remise. Voor de tussenstand, zie Onderlinge competitie. 
  

10 december 2002 

In de onderlinge competitie van WDV, de strijd om het persoonlijk kampioenschap 
van Winterswijk, werden acht partijen gespeeld. Koploper Frank ten Hagen bracht 
Jan Elgershuizen met een mooie damcombinatie lelijk in het nauw, maar moest 
uiteindelijk toch genoegen nemen met remise. Voor alle uitslagen en de stand, zie 
Onderlinge competitie. 
  

3 december 2002 

WDV 1 boekte in de Eerste Klasse Oost een uiterst belangrijke zege op koploper 
VADAC Varsseveld.  De gasten werden overtuigend aan de kant gezet met 11-8. De 



overwinning was dik verdiend en had zelfs groter uit kunnen vallen. Aan enkele 
borden speelde WDV voor sinterklaas door de tegenstander punten cadeau te doen. 
          Door dit resultaat is de spanning in de Eerste Klasse Oost tot het kookpunt 
gestegen: WDV gaat samen met VADAC en DCH (Hengelo Gld.) aan kop. Ook UDC 
Ulft kan zich nog bij de koplopers voegen. Zie Bondscompetitie. 
  
De uitslagen der partijen: 
1. Danny Slotboom – H. Seinhorst 1-1 (2) 
2. Henk Sonderen – Wisselink 3-0 (6) 
3. Kees Spruyt – Besuyen 0-3 (8) 
4. Erik Oonk – J. Seinhorst 1-1 (4) 
5. Jan Elgershuizen – J. Bruggink 1-1  (5) 
6. Gerrit Klompenhouwer – H. Bruggink 1-1 (7) 
7. Klaas Jetten – Rougoor 1-1 (3) 
8. Jos Slotboom – Lubbers 3-0 (1) 
  
In de onderlinge competitie was er een inhaalronde. Riek Dondergoor won 
verrassend van de hoger geklasseerde Willem Kolstee. Johan Tieleman versloeg in 
een incidentrijke partij club-benjamin Erik ten  Hagen. Overige uitslagen: Jan 
Korten – Rob Stortelers 3-0 en Martijn Wolters – Frank ten Hagen 1-1. 
  

30 november 2002 
Het team Waliën 1, bestaande uit Erik, Robbin, Laura en Mark, is met overmacht 
kampioen van Winterswijk geworden. Aan de finale namen zes teams deel, die 
allen doorgaan naar de regiofinales op 21 december. Voor de complete uitslag, zie 
Schooldammen. 
  
Danny Slotboom speelde in de zesde ronde van de landelijke Ereklasse remise 
tegen Druzinin. Danny heeft nu op het hoogste niveau 5 keer remise gespeeld en 1 
keer gewonnen. Klik hier om Danny’s partij na te spelen op de website van Witte 
van Moort. 
  

26 november 2002 

In ronde 8 van de onderlinge competitie deed koploper Wim Sonderen goede zaken 
door naaste concurrent Gerrit Klompenhouwer te verslaan. Erik ten Hagen (11) 
hield in een vooruitgespeelde partij Willem Kolstee verrassend op remise. Grote 
broer Frank blijft gewoon winnen. Deze keer was Riek Dondergoor het slachtoffer. 
Zie Onderlinge competitie. 
  

22 november 2002 
WDV 1 heeft in de uitwedstrijd tegen DCV 3 (Vorden) een belangrijk punt laten 
liggen. Na een lange strijd werd het uiteindelijk 9-9. De titelaspiraties van WDV 1 
zijn hierdoor aanzienlijk geslonken. Zie Bondscompetitie.  
Hoopgevend was het optreden van de jeugdige debutant Thomas Esselink, die zijn 
ervaren tegenstander vakkundig van het bord zette.  
  



De uitslagen der partijen: 
1. Henk Sonderen – Hiddink 0-3 (1) 
2. Kees Spruyt – Boersbroek 1-1 (5) 
3. Erik Oonk – Slütter sr. 1-1 (8) 
4. Wim Sonderen – Wiersma 1-1 (7) 
5. Gerrit Klompenhouwer – Hoenink 1-1 (4) 
6. Jos Slotboom – Kl. Kranenbarg 1-1 (6) 
7. Martijn Wolters – Brummelman 1-1 (5) 
8. Thomas Esselink – Hulshof 3-0 (2) 
  

19 november 2002 
In de zevende ronde van de onderlinge competitie liep de jeugdige koploper Frank 
ten Hagen zijn eerste nederlaag op. Hij moest buigen voor ‘good old’ Klaas Jetten. 
De koppositie in de tussenstand is overgenomen door Wim Sonderen. Zie Onderlinge 
competitie. 
  
Verder werd bekend dat het WK Aspiranten in Mlawa (Polen) zal plaatsvinden, van 
16 tot en met 22 december. WDV’er Danny Slotboom, de huidige kampioen van 
Nederland in zijn leeftijdsklasse, is één van de deelnemers. 
  

16 november 2002 

In de vijfde ronde van de nationale competitie speelde Danny Slotboom met zijn 
club Witte van Moort met 12-12 gelijk tegen ADG Amersfoort. Danny speelde remise 
tegen Van Mourik en is daarmee nog steeds ongeslagen op het hoogste landelijke 
niveau. Klik hier om Danny’s partij na te spelen op de website van Witte van 
Moort.   
  

13november2002 

De scholen ’t Waliën, Kohnstamm en St. Jozef maakten de dienst uit tijdens de 
voorronde van het Winterswijks schooldamkampioenschap. De volgende teams 
kwalificeerden zich namelijk voor de finale: Waliën 1, Waliën 3, Waliën 4, 
Kohnstamm 1, Kohnstamm 2 en St. Jozef. Het team Waliën 1 maakte indruk met 
een ongekend hoge score. De finale is op zaterdag 30 november, in café Hillen. 
Lees verder op de pagina Schooldammen. 
  

12 november 2002 

Voor de onderlinge competitie werden zes partijen gespeeld. Gerrit 
Klompenhouwer liep zijn eerste puntenverlies op, met een remise tegen Jos 
Slotboom.  
Danny Slotboom heeft nu nog als enige een 100%-score. Koploper in de tussenstand 
blijft Frank ten Hagen, die zelf niet in actie kwam. Zie Onderlinge competitie. 
  



7 november 2002 

De poule-indeling van de voorronden schooldammen op 13 november is licht 
gewijzigd, omdat er zes extra teams zijn aangemeld. In totaal nemen nu maar 
liefst 29 teams deel aan de voorronden! Zie Schooldammen. 
  

5 november 2002 

WDV 1 boekte in de damarena van café Hillen een ruime zege op DCH 2 (Hengelo 
Gld.). Op de einduitslag van 18-3 viel weinig af te dingen, al kwam de overwinning 
niet zonder slag of stoot tot stand. 
  
De details: 
1. Danny Slotboom – Lansink 3-0 (1) 
2. Henk Sonderen – Halfman 3-0 (7) 
3. Kees Spruyt – Tekelenburg 3-0 (4) 
4. Erik Oonk – Schotanus 3-0 (8) 
5. Wim Sonderen – Sloetjes 1-1 (6) 
6. Gerrit Klompenhouwer – Rossel 3-0 (5) 
7. Klaas Jetten – Eykelkamp 1-1 (2) 
8. Martijn Wolters – Harkink 1-1 (3) 
  
Door de bondswedstrijden van WDV 1 en WDV 2 werden er in de onderlinge 
competitie slechts twee partijen gespeeld. De gebroeders Ten Hagen gingen met 6 
punten naar huis. Erik won van Rob Stortelers en Frank versloeg Wim Klaassen. 
  

4 november 2002 
WDV 2 heeft de uitwedstrijd tegen DOG 2 uit Almen overtuigend gewonnen, met 8-
2.  
  
De persoonlijke uitslagen waren als volgt: 
1. H.Kreunen – Wim Sonderen               0-3 (1) 
2. A.Pelgrum – Johan Tieleman              0-3 (3) 
3. D.J.Kruissink – Jan Korten                 1-1 (2) 
4. J.Dijkman – Willem Kolstee               1-1 (4) 
  
Het tweede gaat nu aan kop in de Derde klasse Oost, maar DVT 2 (Terborg) kan nog 
langszij komen. Zie ook Bondscompetitie. 
  

29 oktober 2002 
In de onderlinge competitie, de strijd om het persoonlijk kampioenschap van 
Winterswijk, werd de 5e ronde gespeeld. Zie Onderlinge competitie. Er werd ook 
nog een partij uit de eerste ronde ingehaald:  
Rob Stortelers - Danny Slotboom 0-3. 
  
In de tussenstand gaat jeugdlid Frank ten Hagen nog steeds aan kop. Alleen Danny 
Slotboom en Gerrit Klompenhouwer zijn nog zonder puntverlies. Zie tussenstand.  
  



Er is geloot voor de poule-indeling van de voorronde van het 
schooldamkampioenschap van Winterswijk, die op 13 november gespeeld wordt. 
Zie Schooldammen. 
  

22 oktober 2002 
WDV 2 wint met 7-4 van UDC 2, vooral dankzij de jeugdspelers: Frank ten Hagen 
(debutant!) en Thomas Esselink wonnen hun partij. Willem Kolstee speelde remise 
en Wim Klaassen verloor. 
  

18 oktober 2002 
De 3 WDV-spelers die ook op landelijk niveau spelen behaalden in totaal slechts 1 
punt. Danny Slotboom speelde in de ereklasse remise tegen de sterke P. v.d. Stap 
van Tomahoak/Westland. Danny’s club Witte van Moort won met 12-9 en staat nu 
vierde. Klik hier om Danny’s partij na te spelen op de website van Witte van Moort. 
  
Erik Oonk en Gerrit Klompenhouwer verloren beiden hun partij voor hun 
‘zaterdagclub’ Vorden 2. 
  

16 oktober 2002 

WDV 1 won volgens verwachting van Zutphen/Warnsveld 2. Zie Bondscompetitie. 
  
  
  
  
  


