
 

Nieuws 2007-2008 
  

18 juni 2008 

Erik Oonk is de nieuwe clubkampioen van WDV. In de spannende laatste ronde wist 
hij zijn naaste belager Klaas Jetten op remise te houden. Gerrit Klompenhouwer 
eindigde op de derde plaats.  
Uitslagen laatste ronde en eindstand onderlinge competitie 
 

4 juni 

Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

29 mei 
WDV-voorzitter Erik Oonk heeft alsnog een uitnodiging ontvangen voor het NK 
Sneldammen. Hij wist zich op het Gelders Kampioenschap net niet te kwalificeren, 
maar door enkele afzeggingen kwam er een plaats vrij. Dit betekent dat op 14 juni 
in Utrecht twee WDV’ers een gooi gaan doen naar de nationale sneldamtitel; kleine 
Erik bij de junioren en grote Erik in categorie B. 
 

28 mei 

Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

14 mei 
Erik Oonk neemt koppositie over van Klaas Jetten. 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

7 mei 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

21 t/m 25 april 

Wim Bennink en Gerrit Klompenhouwer waren uiteraard weer van de partij bij het 
Open NK Veteranen in Wageningen. Wim speelde een uitstekend toernooi en 
eindigde met 8 uit 8 in de middenmoot. Bovendien kreeg hij een eervolle 
vermelding voor zijn combinatieve winst in de laatste ronde. Gerrit deed het met 7 
uit 8 ook niet slecht. 
Zie de website van WSDV voor alle uitslagen en fraaie sfeerverslagen. 
 



23 april 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

11 april 
Verslag koppeltoernooi 
 

9 april 

Uitslag Veteranentoernooi 
 

2 april 
WDV 2 heeft de eerste ronde van de Gelderse Beker niet overleefd. DUO 2, dat een 
klasse hoger uitkomt, was te sterk en won met 6-2. 

WDV 2 WINTERSWIJK  - DUO 2 VORDEN/DOET. 2 – 6 
1. Erik Oonk   - B. Hiddink   0 – 2 
2. Wim Sonderen  - M. Boersbroek  0 – 2 
3. Frank ten Hagen  - S. Wiersma   1 – 1 
4. Klaas Jetten   - W. Klein Kranenbarg 1 – 1 

Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 

29 maart 

Erik ten Hagen heeft zich via het persoonlijk sneldamkampioenschap van 
Gelderland weten te kwalificeren voor het NK Sneldammen!  Erik werd bij de 
Junioren 6e (13 uit 12) en dat was precies voldoende voor een ticket voor het NK 
(14 juni, Utrecht). 
Grote broer Frank moest, ook bij de Junioren, genoegen nemen met de 9e plaats (6 
uit 12). 
In categorie B deed Erik Oonk het uitstekend met een 7e plaats (15 uit 15), maar 
kwalificatie voor het NK zat er net niet in.  
 Voor alle eindstanden, zie de site van de GDB (via Persoonlijke toernooien). 

26 maart 
WDV 2 – DOG Almen 10-2 
Persoonlijke resultaten, Eindstand 

 
 

19 maart 

WDV 2 – ADC 7-5 
 
  

 

Voor het 2e jaar op rij heeft WDV 2 de titel veroverd in de Tweede Klasse Oost 
GDB, via een nipte zege op de enig overgebleven concurrent, het eerste team van 
ADC Aalten. Met nog één speelronde te gaan is WDV 2 nu niet meer te achterhalen. 



WDV 2 was het hele seizoen superieur. In 11 wedstrijden boekte het team 10 
zeges en één gelijkspel. Wim Sonderen werd net als vorig seizoen topscorer. Met 
nog één wedstrijd te gaan staat hij op 19 uit 11. Ook clubkampioen Klaas Jetten 
scoort er lustig op los, met 16 uit 10. 
 De gouden medaille heeft echter ook een keerzijde. Door het beperkte 
aantal leden van de Winterswijkse Damvereniging is promotie bijna niet mogelijk, 
omdat WDV 2 in de Eerste Klasse een 8-tal op de been moet brengen in plaats van 
een 6-tal. 

WDV 2 WINTERSWIJK  - ADC AALTEN 7 – 5 
1. Wim Klaassen  - J. Knipper  0 – 2 
2. Jan Elgershuizen  - J. Wevers  2 – 0 
3.  Wim Sonderen  - D. Hakstege  1 – 1 
4. Erik Oonk   - J. Oonk  1 – 1 
5. Frank Ten Hagen  - G. Wevers  1 – 1 
6. Klaas Jetten   - T. Prinsen  2 – 0 
 
Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

17 maart 

WDV 2 heeft voor de eerste ronde van de Gelderse Beker geloot tegen DUO 2. De 
wedstrijd zal gespeeld worden op woensdag 2 april. WDV 2 speelt thuis en heeft 
voldoende aan een gelijkspel, omdat de dammers uit Doetinchem/Vorden één 
klasse hoger uitkomen. 
 WDV 1 zag af van deelname aan het bekertoernooi. 
 

12 maart 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

11 maart 

Bij het jaarlijkse sneldammen voor teams wist WDV 2 zich te handhaven in de sterk 
bezette Eerste Klasse. In Laren eindigde het team op de voorlaatste plaats. Erik 
Oonk en Frank ten Hagen scoorden het best, met 7 punten uit 7 partijen. In de 
reguliere bondscompetitie is WDV 2 nog volop in de race voor het kampioenschap. 
Komende woensdag is de kraker tegen Aalten. 

WDV 1 zag dit seizoen af van deelname aan het sneldammen voor teams. 
 

4 maart 

DEZL 3 – WDV 2  3-9 
Door deze regelmatige zege behoudt koploper WDV 2 een voorsprong van twee 
punten op ADC (Aalten), met nog twee ronden te gaan. Op woensdag 19 maart valt 
waarschijnlijk de beslissing om het kampioenschap; dan staat WDV 2 – ADC op het 
programma. 
Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 



 

27 februari 
Erik Oonk verslaat koploper Klaas Jetten. 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

26 februari 
DV Voorthuizen – WDV 1 13-3 
In de laatste wedstrijd van het seizoen kwam een gehavend WDV 1 er niet aan te 
pas tegen het laaggeklasseerde Voorthuizen, dat moest winnen om degradatie af te 
wenden.  
Het eerste team eindigde hierdoor als zevende in de Gelderse Hoofdklasse. Na een 
fantastische start, met zeges op Zutphen-Warnsveld en Arnhem, zakte de 
promovendus in de tweede seizoenshelft onnodig ver weg. Volgend seizoen zal WDV 
constanter moeten presteren om een degelijke hoofdklasser te worden. 
Details (Toernooibase) | Eindstand | Persoonlijke resultaten 

 

20 februari 
Thijs Perée blijft verbazen: remise tegen Jan Elgershuizen. 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

15 februari 
WDV 1 – DC Nijmegen 10-6 
Na deze moeizame zege is het degradatiegevaar definitief geweken. Bij de gasten 
ontbraken twee sterke spelers, waardoor ze geen volledig team op de been konden 
brengen. Ondanks dat moest WDV alle zeilen bijzetten om aan de goede kant van 
de score te blijven. Matchwinner werd Erik ten Hagen die met een puike 
winstpartij de beslissende punten binnenhaalde. 
Details (Toernooibase)| Persoonlijke resultaten | Stand | Programma 

 

13 februari 
WDV 2 – BDV 2 11-1 
Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 
 

Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

6 februari 

WDV 2 – DCH 3 8-4 
Door deze overwinning blijft het tweede team met nog 4 ronden te gaan koploper 
in de 2e klasse en is het hard op weg om de titel te verdedigen. De enig 
overgebleven concurrent is ADC Aalten, dat 2 verliespunten meer heeft.  
Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 



 

1 februari 
DUO – WDV 1  13-3 
WDV 1 scoorde slechts drie remises tegen de toppers van DUO, die met een 100% 
score mede aan kop gaan. Al vroeg op de avond werd het schamele verzet 
gebroken. Door de overige resultaten doemt nu zelfs het degradatiespook op. In de 
laatste twee wedstrijden moet WDV punten pakken tegen de concurrentie uit 
Nijmegen en Voorthuizen, om niet tot de drie degradanten te behoren. 
Details (Toernooibase)| Persoonlijke resultaten | Stand | Programma 
 

30 januari 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

24 januari 

DZW 2 – WDV 2 5-7 
Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 

18 januari 
WDV 1 – DES Lunteren 7-9 
De vierde thuiswedstrijd van het seizoen leverde de vierde nederlaag op. Op de 
uitslag viel weinig af te dingen. De jeugdige talenten uit Lunteren begonnen 
scherper, kwamen goed uit de opening en gaven het voordeel niet meer weg. DES 
passeert door dit resultaat WDV in de ranglijst. Beide teams staan in de 
middenmoot, met nog drie ronden te gaan. 
Details (Toernooibase)| Persoonlijke resultaten | Stand | Programma | Verslag van DES 
 

16 januari 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

11 januari 

Negen WDV’ers openden het nieuwe jaar met het traditionele Toon Tragter-
toernooi. Zoals altijd was het gezellige sneldamfestijn weer het toneel van 
tactische meesterzetten en kolderieke blunders. Gerard Korten won, na een 
barrage met Jan Elgershuizen en Erik ten Hagen. 
> Toon Tragter 2008 
 

9 januari 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 



7 januari 
DOG (Almen) – WDV 2 1-11 
Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 

5 januari 

Frank ten Hagen excelleerde bij het persoonlijk sneldamtoernooi van GDB district 
Oost. In Almen werd hij als junior ingedeeld in de seniorenklasse C (rating tot 900) 
en na een spannende barrage wist hij de eerste plaats in de wacht te slepen. Ook 
broer Erik kwalificeerde zich voor het Gelders kampioenschap.  
 

2 januari 

Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

19 december 
Uitslagen onderlinge competitie: 
Thomas Esselink  - Klaas Jetten  1 – 1 

Gerrit Klompenhouwer - Erik Oonk   2 – 0 

Wim Sonderen  - Jan Elgershuizen 0 – 2 

Thijs Peree  - Thomas Esselink  1 – 1 

 

Thijs (13) debuteerde in de onderlinge competitie met een fraaie remise tegen 
Thomas. 
Gerrit Klompenhouwer gaat aan kop in de tussenstand en is daarmee 
winterkampioen. 
 

15 december 

De schooldamteams St. Jozef 1 én 2 hebben zich via de regiofinale geplaatst voor 
de districtsfinale. In de ‘thuiswedstrijd’ in Winterswijk eindigden ze resp. als 2e en 
3e in hun poule. De twee teams van ’t Waliën zijn uitgeschakeld. Dit betekent dat 
het schooldamseizoen van ’t Waliën voor het eerst sinds jaren al voor de Kerst ten 
einde is.  
De districtsfinale is op 19 januari 2008 in Laren (G.).  
Raadpleeg voor foto’s en de eindstanden van de regiofinales de website van DEZ 
Laren. 
 

11 december 
BSDV – WDV 1 8-8 
WDV 1 trad in Barneveld aan met vier invallers en vier basisspelers. Op papier leek 
het een kansloze missie, want de gastheren waren gemiddeld ruim 100 
ratingpunten sterker. Maar na missers aan beide zijden rolde er een terecht 
gelijkspel uit de bus. Vooral dankzij de invallers, want zij scoorden net zoveel 
punten als de basisspelers. Supersub Thomas Esselink maakte weer eens zijn faam 
waar: winst op een veel sterkere tegenstander, bij zijn debuut in de Gelderse 



Hoofdklasse. Dit huzarenstukje leverde Thomas een enorme ratingwinst van 42 
punten op. 
Door dit prima resultaat gaat promovendus WDV 1 met gepaste trots de winterstop 
in als de nr. 5 van Gelderland. 
Details (Toernooibase), Persoonlijke resultaten, Stand, Programma, site BSDV 
 

6 december 

ADC – WDV 2  4-8 
Het 2e team van de WDV speelde de 5e wedstrijd van het seizoen uit tegen ADC 
Aalten. Voor aanvang van de wedstrijd stonden beide ploegen gelijk met 7 uit 4 en 
ieder 32 bordpunten. Dus het was een echte topper, waarin WDV aan het langste 
eind trok en met een 4 - 8 overwinning terugkeerde naar Winterswijk. 
Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 

30 november 

WDV 1 – DC Lent 4-12 
In de sfeervolle ambiance van de Venemansmolen kwam WDV 1 uiteindelijk 
duidelijk tekort tegen de ervaren spelers uit Lent. Vier nullen en vier remises was 
de schamele oogst van een enerverende damavond, die wat langzaam op gang 
kwam. Invaller Klaas Jetten leverde nog de beste prestatie; in een fraai klassiek 
duel kwam zijn sterke tegenstander met de schrik vrij. 
Details (Toernooibase), Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 
 

27 november 

WDV 2 – DEZL 3 6-6 
WDV 2 speelde de uitgestelde thuiswedstrijd tegen DEZL 3 uit Laren. WDV had de 
voorgaande partijen allemaal gewonnen terwijl de tegenstander met 3 uit 4 een 
middenmoter was. Toch moest WDV voor het eerst dit seizoen punten afstaan. De 
ontmoeting eindigde in een 6 – 6 gelijkspel. 
Donderdag 6 dec. speelt WDV 2 uit tegen mede titelkandidaat ADC Aalten. 
Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 

24 november 

Na een spannende strijd in het damlokaal van café Hillen is het eerste team van de 
St.Jozefschool overtuigend schooldamkampioen van Winterswijk geworden. Het 
team, dat zich gedegen had voorbereid met damtrainingen, wist alle wedstrijden 
te winnen. ‘t Waliën had het nakijken; de titelhouder sinds 1998 moest dit jaar 
genoegen nemen met een tweede plaats. Ook het tweede team van de St.Jozef 
was goed op dreef en wist als derde te eindigen. Deze 3 teams mogen Winterswijk 
vertegenwoordigen tijdens de regiofinale, op zaterdag 15 december. 



 

Een drukte van belang in het damlokaal van café 
Hillen. 

 
Rechts het kampioensteam van de St. 

Jozefschool. 

 

 
 
 
 
 

14 november 
 
 
 
Zo’n 70 schooldammers (17 viertallen) streden met hun team om zes felbegeerde 

 finaleplaatsen, in de voorronde van het Winterswijks Schooldamkampioenschap. ’t  
Waliën, De Olm en St. Jozef bleken het best in vorm: deze scholen kwalificeerden 
zich met twee teams voor de grote finale. Die vindt plaats op zaterdagmiddag 24 
november, in het damlokaal van café Hillen. Zie Agenda. 
 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

12 november 

VTD (Tiel) – WDV 1 4-12 
WDV 1 is weer opgeklommen naar de 4e plaats in de eredivisie van het Gelderse 
dammen, door een eclatante zege in Tiel. Na een spannende strijd bleek WDV, dat 
op volle sterkte kon aantreden, een maatje te groot voor de gastheren. 
Jeugdtalent Erik ten Hagen (16) boekte zijn eerste zege in de Gelderse 
Hoofdklasse; de kenners verwachten dat er nog vele zullen volgen.  

Details (Toernooibase), Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 



2 november 
WDV 1 – DC Hengelo 7-9 
Het eerste team verloor volkomen onnodig van de dammers uit Hengelo G. Op de 
meeste borden werden voordelige standen bereikt, maar in de beslissende fase 
verzuimde WDV door te bijten. De bezoekers hielden het hoofd koel en 
profiteerden op professionele wijze. 

Details (Toernooibase), Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 

31 oktober 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

26 oktober 

Univé/CTD (Arnhem) – WDV 1 6-10   
WDV boekte in de grote stad een degelijke zege en daarmee is het hoofddoel voor 
dit seizoen – handhaving in de Gelderse Hoofdklasse – al bijna bereikt. Gerard 
Korten en Erik Oonk sloegen al vroeg op de avond combinatief toe, waarna de 
teamzege niet meer in gevaar kwam. Henk Sonderen maakte indruk door in een 
prachtig duel de sterke René Vos volledig te overklassen. 

Details en Partijen (Toernooibase), Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 

Gerrit Klompenhouwer probeerde in het Plusminus 55-toernooi van Lent zijn 
toernooizege uit 2005 te herhalen. Dat lukte niet, maar met 7 uit 7 speelde Gerrit 
een heel behoorlijk toernooi. Hij moest o.a. aantreden tegen toernooiwinnaar 
Palmer en nr. 2 Kleinrensink. Zie de site van DC Lent. 
 

18 oktober 
BDV 2 – WDV 2 3-9  Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

Het 2e team van de Winterswijkse Damvereniging speelde de 3e wedstrijd van het 
seizoen in en tegen BDV 2 Brummen. WDV was in de voorgaande 2 partijen nog 
zonder puntverlies gebleven en ging dus met goede moed achter de borden. 
Bij aankomst bleek het team van BDV een iet wat tactische opstelling gemaakt te 
hebben door de op papier sterkste spelers op de onderste borden te zetten. Maar 
de Winterswijkse dammers lieten zich daar niet door verrassen. 
Lange tijd ging het gelijk op in de wedstrijd en kon men weinig over de uitslag 
zeggen. Totdat er opeens een fase aanbrak waarin het allemaal goed uitpakte voor 
WDV. Op sommige borden met het nodige geluk en andere door de juiste zetten te 
doen wist WDV 2 de partij naar zich toe te trekken. 
Het werd uiteindelijk 3 – 9 voor WDV. Een geflatteerde uitslag maar de overwinning 
van WDV was er niet minder verdiend om. 
 
BDV 2 BRUMMEN   - WDV 2 WINTERSWIJK  3 – 9 
1. J. V/D Zwan   - E. Oonk    0 – 2  (5) 
2. H. Aalders   - W. Sonderen    0 – 2  (4) 
3. H. Cijnssen   -  K. Jetten    2 – 0  (2) 



4. D. Nijman   - J. Tieleman    0 – 2  (1) 
5. K. Stam   - M. Wolters    0 – 2  (3) 
6. M. Bruinsma   - T. Esselink    1 – 1  (6) 
 

10 oktober 

Tussenstand onderlinge competitie 
 

5 oktober 
WDV – WSDV 2-14 
Een verzwakt WDV kwam er niet aan te pas tegen meervoudig kampioen WSDV 
Wageningen, dat ook niet op volle sterkte was. Zes WDV’ers, waaronder vier 
strijdlustige invallers, gingen min of meer kansloos ten onder. De eer werd gered 
door remises van Gerard Korten en Erik ten Hagen.   

Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 

4 oktober 
DCH 3 – WDV 2 5-7 
 

26 september 

WDV 2 – DZW2 10-2 

Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 

20 september 
DZW – WDV 7-9 
WDV 1 vierde de rentree in de Gelderse Hoofdklasse met een enorme stunt tegen 
de Gelders kampioen van vorig jaar, DZW Zutphen Warnsveld. Na een spannende 
strijd waarin WDV bijna niets weggaf werd het 7-9 voor de bezoekers. De uitslagen:  
1. Fred van Amersfoort - Erik Oonk 1-1 (8)  
2. Paul Olde Hanhof - Frits Zegelink 0-2 (5)  
3. Nina Hoekman - Ferry Kemperman 1-1 (6)  
4. Pieter van Splunter - Henk Sonderen 1-1 (4)  
5. Rob Hesselink - Gerard Korten 0-2 (7)  
6. Bennie Hiddink - Gerrit Klompenhouwer 1-1 (2)  
7. Tom van Baaren - Wim Bennink 1-1 (3)  
8. Henk Groen - Erik ten Hagen 2-0 (1) 

Persoonlijke resultaten, Stand, Programma 

 

Augustus 

Het programma voor de Gelderse Hoofdklasse is bekend gemaakt. Promovendus 
WDV 1 begint op 20 september met een uitwedstrijd tegen de Gelders Kampioen 



Zutphen-Warnsveld. Zes dagen later spelen de reserves van beide clubs tegen 
elkaar, in de 2e Klasse van District Oost.  
Kijk voor het complete WDV-programma in de Agenda. 
 

16 juli 2007 

De KNDB heeft de nieuwe ratinglijst gepubliceerd. Bijna alle WDV’ers zijn nu in de 
lijst te vinden. Erik ten Hagen debuteert met een fraaie rating van 850 punten. 
Wim Sonderen boekte maar liefst 71 punten winst door zijn 16 uit 9 score in de 
bondscompetitie. Zie Ratinglijst. 
 
 
Op zoek naar ‘oud nieuws’?  
Kijk in het Archief! 

 
 

 


