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Gerrit en Wim slaagden er in Goes niet in om een rol van betekenis te spelen. Met
respectievelijk 6 en 7 punten uit 8 partijen eindigden ze in de lagere regionen. In
de derde ronde speelden de matadoren onderling remise. Zie verder de
toernooisite.

14 t/m 19 augustus
Gerrit Klompenhouwer en Wim Bennink zijn in de aanloop naar het nieuwe seizoen
op trainingskamp in Zeeland. Ze doen mee aan het 3e Hiltex Zeeland Damtoernooi
in Goes.
Klik hier voor de toernooisite.

29 juli
Wim Bennink behaalde in het sterk bezette toernooi van Nijmegen een goede
score: 8 punten uit 10 partijen. In het algemeen klassement eindigde hij als 101e
en in zijn ratingklasse als 7e (van de 26). Ex-wereldkampioen Guntis Valneris won
het toernooi. Zie verder de toernooisite.

23 juli t/m 29 juli
Wim Bennink damt tijdens de zomerstop gewoon door. Hij doet deze week mee aan
het fameuze damtoernooi Nijmegen Open. Volg hier zijn verrichtingen.

12 juli
WDV kan weer een nieuw lid begroeten. Gerard Korten uit Eibergen komt de club
versterken in de bondswedstrijden van het komende seizoen. Gerard heeft een
rating van 1052 en speelt al jarenlang op landelijk niveau bij DIOS Achterhoek.

10 juli
De meeste WDV’ers hebben prima progressie geboekt op de nieuwe ratinglijst van
de Koninklijke Nederlandse Dambond. Gerrit Klompenhouwer steelt de show met

een enorme winst van 117 punten. Hij staat daarmee zelfs in de landelijke Top 10
van sterkste stijgers.
Zie verder de ratinglijst van WDV.

28 juni
Als afsluiting van het seizoen speelden WDV 1 en WDV 2 ‘vriendschappelijk’ tegen
elkaar.
WDV 1 won het beladen duel moeizaam, met 8-6.

22 juni
Veteranentoernooi WDV. Klik hier voor het verslag.

14 juni
Ferry Kemperman is na een spannende strijd voor het tweede achtereenvolgende
jaar clubkampioen van WDV geworden. Hij bleef Klaas Jetten op het nippertje
voor.
Zie verder Onderlinge competitie.

12 mei 2006
De bekerwedstrijd tussen DUO 1 en WDV 2 is niet doorgegaan. De Gelderse
Dambond heeft WDV 2 uitgesloten van verdere deelname aan het bekertoernooi.
Tevens zijn de WDV-reserves alvast geschorst voor de bekerstrijd in 2007. Volgens
de wedstrijdleider van het Gelderse bekertoernooi zou WDV 2 niet correct
gehandeld hebben bij het invullen van het uitslagenformulier van de 8-0 zege op
DC Heteren op 26 april. De Gelderse Dambond beschuldigt WDV zelfs, volgens een
artikel in De Stentor, van valsheid in geschrifte.
Het bestuur van WDV heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de
beslissing.

28 april
Meurs DEZ 1 – WDV 1
6-2
WDV 1 kwam er in Culemborg niet echt aan te pas in het bekerduel tegen de
landelijke toppers van Meurs DEZ. Henk Sonderen en Frits Zegelink hielden zich aan
de opdracht door de veilige remisehaven te bereiken, maar Kees Spruyt en Erik
Oonk gingen al snel kopje onder.

1.
2.
3.
4.

DEZ Meurs 1
Tjeerd Harmsma (1406)
Dik de Voogd (1355)
Pim Meurs (1347)
John van den Borst (1350)

-

WDV 1
Henk Sonderen (1224)
Frits Zegelink (1184)
Kees Spruyt (1067)
Erik Oonk (915)

6-2
1-1 (4)
1-1 (3)
2-0 (1)
2-0 (2)

24 - 28 april
Gerrit Klompenhouwer kan terugzien op een prima optreden in het NK voor
Veteranen in Wageningen. Gerrit eindigde in zijn klasse (60+) met 9 uit 8 op de
twaalfde plaats en liet ca. 25 spelers met een hogere rating achter zich. Met het
ingaan van de laatste ronde was zelfs nog een plaats bij de eerste 5 mogelijk, maar
een gemiste remise tegen Kleinrensink (1213) maakte een einde aan die droom.
Voor Wim Bennink verliep het toernooi minder voorspoedig. Hij bleef
steken op 6 uit 8. Zie voor uitslagen, eindstand en sfeerimpressie de website van
WSDV Wageningen.

26 april
WDV 2 bekert verder na een wel heel gemakkelijke 8-0 zege op DC Heteren 1. De
Betuwenaren vonden de reis naar Winterswijk kennelijk te veel van het goede en
lieten verstek gaan.
In de derde ronde mag WDV 2 eindelijk echt aan de bak, tegen het nationale
topteam van DUO 1.

22 april
OBS ’t Waliën eindigde in de halve finale in Asten (N-Br.) op de gedeelde derde
plaats. Dat was helaas net niet voldoende voor kwalificatie voor de NK-finale
schooldammen. Kijk voor uitslagen op www.damz.nl en voor een verslag op de site
van DEZ Laren.

1 april
Gerrit Klompenhouwer en Frank ten Hagen namen deel aan het Gelders
sneldamkampioenschap, maar slaagden er niet in om een plaats voor het NK af te
dwingen. Frank eindigde bij de Junioren in de onderste regionen. Gerrit miste het
NK categorie C op het nippertje: hij won van de koplopers maar werd uiteindelijk
gedeeld vijfde (eerste vier naar NK). Zijn NK-debuut van 2001 krijgt dus geen
vervolg.
Zie voor de complete uitslag van het PK Sneldammen de site van de GDB (via
Persoonlijke toernooien).

23 maart
WDV 1 heeft een interessante tegenstander geloot voor de Gelderse beker: uit
tegen het eerste van Meurs Denk en Zet uit Culemborg, dat uitkomt op het hoogste
landelijke niveau en in 2005 kampioen van Nederland werd. Enkele bekende spelers
van Meurs zijn John van den Borst, Jeroen van den Akker, Dik de Voogd, Bas
Messemaker en Tjeerd Harmsma.
VADAC uit Varsseveld zorgde vorig seizoen voor een enorme bekerstunt
door de sterren van Meurs met 4-4 uit te schakelen. De Culemborgers zijn dus
gewaarschuwd nu hen weer een team met onbekende Achterhoekse dammers
wacht. Matchdatum: vrijdag 28 april.

WDV 2 moet ook vol aan de bak. Eind april komt DC Heteren 1 (1e Klasse
Zuid) op bezoek.

16 maart
Goed voorbeeld doet volgen: twee dagen na de stunt van WDV 2 pakte ook WDV 1
de hoofdprijs bij het sneldammen voor teams. Het team revancheerde zich
daarmee fraai voor het dramatische slot van de reguliere competitie. Alle
wedstrijden werden met klinkende cijfers gewonnen. Door dit resultaat speelt WDV
1 volgend jaar in de sneldam-hoofdklasse.
De eindstand in Hengelo (G.) was:
1. WDV 1
2. ADC 1
3. DEZL 2
4. DVT 1

6-12 (55 bp)
6-7 (38)
6-7 (36)
6-6
6-4 (36)
6-4 (29)
6-2
N.O.

De 55 bordpunten werden als volgt
vergaard:
Ferry Kemperman 12
Henk Sonderen 11
Klaas Jetten 9
Wim Bennink 8
Erik Oonk 8
Thomas Esselink 7

5. DEZL 1
6. DCZ 1
7. DUO 3
8. DIOS 2

14 maart
WDV 2 zorgde voor een enorme stunt door bij het sneldammen voor teams in de 2e
klasse Oost de titel te pakken. Het team stoot daarmee direct door naar de 1e
klasse, nadat het vorig jaar promoveerde vanuit de 3e klasse.
De avond had een bloedstollend verloop. In de laatste ronde eindigde de
confrontatie met de laatst overgebleven concurrent, het organiserende DIOS 3, in
6-6, waarna het bordsaldo de doorslag gaf.
De eindstand:
1. WDV 2
2. DIOS 3
3. DSD 1
4. DCH 2
5. BDV 2
6. DOG 1
7. DSD 2
8. DCH 3

7-12 (58 bp)
7-12 (52)
7-9
7-7 (42)
7-7 (39)
7-5
7-3
7-1

Het stuntteam bestond uit:
Jan Elgershuizen (12 punten)
Wim Sonderen (12)
Martijn Wolters (11)
Erik ten Hagen (10)
Thomas Esselink (8)
Frank ten Hagen (5)

11 maart
OBS ’t Waliën heeft zich via een wisselvallig optreden op het Gelders
schooldamkampioenschap geplaatst voor de halve finales van het NK. Onder
aanvoering van de ervaren WDV’er Thijs Perée eindigde het team in Huissen als
zesde. Thijs is voor het derde achtereenvolgende jaar op weg naar de NK-finale. De
halve finales zijn op 22 april.
Hier de complete eindstand en lees ook het verslag op de site van DEZ
Laren.

24 februari
Per direct is de onderlinge competitie (tijdelijk) op woensdagavond i.p.v.
dinsdagavond.
Zie ook Clubinfo.

20 februari
DVT 1 – WDV 1 3-13
Ondanks deze ruime overwinning beëindigde WDV het seizoen in mineur.
Concurrent DCH moest drie dagen later winnen van Brummen om kampioen te
worden, en deed dat ook. Ex-titelkandidaat Brummen, dat met slechts vier
basisspelers aantrad, werd op miraculeuze wijze met 9-7 verslagen, na een 3-7
achterstand.
Al met al was het een ‘net niet’-seizoen voor WDV 1, het formidabele
bordsaldo ten spijt. Op de beslissende momenten (tegen ADC en DEZL) ontbrak het
aan daadkracht en killer-instinct. Aan kopman Kemperman lag het in ieder geval
niet; hij won overtuigend al zijn 10 partijen.
Zie ook Bondscompetitie, het verslag van Brummen en de site van kampioen
DCH.

16 februari
DCH 2 (al kampioen) – WDV 2
6-6
Door dit resultaat is WDV 2 als derde geëindigd in de Tweede klasse Oost. Een
prima resultaat voor de promovendus, na een wat wisselvallig seizoen. Erik ten
Hagen haalde de meeste punten binnen: 14 uit 10. Zie ook Bondscompetitie.

10 februari
WDV 1 – DSD 1 9-7
Zie Bondscompetitie en Partijen en Problemen.

7 februari
WDV 2 – DIOS 3 8-4
Zie Bondscompetitie.

28 januari
Van de zes WDV’ers die deelnamen aan de Oost-Gelderse
sneldamkampioenschappen in Almen, wisten er zich twee te plaatsen voor het
Gelders kampioenschap. Frank ten Hagen als winnaar van het juniorentoernooi en
Gerrit Klompenhouwer als de nr. 5 van categorie C.
Voor Erik Oonk (15e categorie A), Erik ten Hagen (3e bij de Aspiranten) en
Thijs en Sjors Perée (resp. 4e en 9e bij de pupillen) is het sneldamseizoen
afgelopen.
Voor alle uitslagen, zie de site van de GDB (via Persoonlijke toernooien).

27 januari
WDV 1 – DOG 1 16-0
Zie Bondscompetitie.

24 januari
WDV 2 – DZW 2 3-9
Zie Bondscompetitie.

14 januari
OBS ’t Waliën is bij de districtsfinale in Laren geëindigd op de gedeelde derde
plaats. Dat was genoeg voor plaatsing voor het schooldamkampioenschap van
Gelderland, op 11 maart. Thijs Perée scoorde aan bord 1 een ruime voldoende: 12
punten uit 7 partijen.
Voor de complete eindstand, zie de website van DEZ Laren.

12 januari
BDV 1 – WDV 1 5-11
Zie Bondscompetitie en het verslag van de tegenstander.

10 januari
WDV opende het nieuwe jaar traditioneel met het Toon Tragter-sneldamtoernooi.
Na een hectische en gezellige avond bleek Jan Elgershuizen de sterkste, na barrage
met Erik Oonk.
Hier de complete eindstand.

20 december
Onderlinge competitie, ronde 16.

17 december
’t Waliën 1 won in Ulft glansrijk de regiofinale schooldammen, met een 100%-score
van 14 punten uit 7 wedstrijden (bordsaldo: 48 voor, 8 tegen). Het team is
daarmee één van de favorieten voor de districtsfinale, op 14 januari.
De teams 2 en 3 van ’t Waliën eindigden in de onderste regionen en zijn
uitgeschakeld.
Voor alle eindstanden, zie de site van DEZL.

16 december
WDV 1 – DEZL 2 14-2
Zie Bondscompetitie.

15 december
BDV 2 – WDV 2 4-8
Zie Bondscompetitie en het verslag van de tegenstander.

13 december
Klaas Jetten (73) is in de onderlinge competitie weer eens ouderwets op dreef. Na
15 ronden heeft hij de koppositie stevig in handen. Zie de tussenstand.

4 december
Wim Bennink nam deel aan het EK voor Veteranen in Zoutelande (Zld.). Wim
eindigde als 26e met een goede score van 8 punten uit 9 partijen. Zijn beste
prestatie was een remise tegen de Letse topdammer Lelis (rating ca. 1200). Klik
hier voor de uitslagen en partijen.

1 december
ADC 1 – WDV 1 8-8
Zie Bondscompetitie.

22 november
WDV 2 – DCH 3 6-6
Zie Bondscompetitie.

18 november
WDV 1 – DCZ 1 11-5
Zie Bondscompetitie.

17 november
Onze damvrienden uit Hengelo G. zijn nu ook te vinden op internet!
Klik hier voor de site van DCH

15 november
WDV 2 – DCH 2 8-4
Zie Bondscompetitie.

13 november
Gerrit Klompenhouwer eindigde in de voorronde van het NK Rapid (gecombineerde
B en C-categorie) op de 22e plaats met 7 punten uit 7 wedstrijden. Uitslag
voorronde op de KNDB-site.

1 november
DEZL 1 – WDV 1 9-7
Zie Bondscompetitie.
Lees ook het pijnlijke verslag op de website van DEZL.

29 oktober
Van Stigt Thans – DV Heijting Huissen 10-10
Bord 1: Anatoli Gantwarg (1523) – Ferry Kemperman (1287) 1-1

25 oktober
DIOS 3 – WDV 2 6-6
Zie Bondscompetitie.
Onderlinge competitie:
Ferry Kemperman (1287) – Klaas Jetten (937)

1-1

21 oktober 2005
Gerrit Klompenhouwer zegevierde in het sterk bezette Plusminus 55-toernooi van
DC Lent, in de categorie C (rating tot 900). Hij liet 5 spelers uit de A-categorie en 8
spelers uit de B-categorie achter zich! Wim Bennink eindigde als zesde. Bekijk de
eindstand op de site van DC Lent (rubriek Archief).
Na het zware toernooi (zeven partijen in vier dagen) wonnen Gerrit en Wim
’s avonds ook nog eens hun partijen voor WDV 1.
WDV 1 – DUO P2 10-6
Zie Bondscompetitie.

13 oktober
DZW 2 – WDV 2 2-10
Zie Bondscompetitie.

6 oktober
DCH 1 – WDV 1 8-8
Zie Bondscompetitie.

4 oktober
WDV 2 – BDV 2

4-8

Zie Bondscompetitie.

Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie.

27 september
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie.

23 september
WDV 1 – UDC 1 13-3
Zie Bondscompetitie.

20 september
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie.

6 september 2005
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie.

Op zoek naar ‘oud nieuws’?
Kijk in het Archief!

