
 

Nieuws 2008-2009 
Statistieken seizoen 2008-2009: 

Gelderse Hoofdklasse 
(WDV 1) 

- eindstand 
- barrage om titel 
- topscorers 

Eerste Klasse Oost 
(WDV 2) 

- eindstand 
- uitslagen 
- topscorers 

Tweede Klasse Oost 

- eindstand fase 1 
- nacompetitie 1 t/m 4 
- nacompetitie 5 t/m 7 
- topscorers 

Derde Klasse Oost 

- eindstand fase 1 
- nacompetitie 1 t/m 4 
- nacompetitie 5 t/m 8 
- topscorers 

- Jan van der Zwan Cup 2009 (Gelderse beker) (powered by http://toernooibase.kndb.nl/) 

 

2 juli 2009 
WDV’er Johan Tieleman (75) is na een langdurige ziekte overleden.  
Johan was tweemaal clubkampioen (1989 en 1995) en een liefhebber van 
aanvallende, complexe Roozenburg-partijen. Bovenal was hij een aimabele 
damvriend met een groot gevoel voor humor. 
> rouwadvertentie 
> online doneren aan KWF Kankerbestrijding 
  

27 juni 
5e ronde Gelders kampioenschap: Kees Spruijt – Rommy Moerlie 1-1 
Uitslagen en stand | Partij 

 

17 juni 

Erik Oonk is, net als vorig seizoen, clubkampioen van WDV geworden. Hij bleek in 
de onderlinge competitie duidelijk de sterkste. Het zilver was voor Klaas Jetten, 
het brons voor Jan Elgeshuizen. 
>>> Uitslagen laatste ronde en eindstand 
>>> Eregalerij der clubkampioenen 
 

6 juni 
4e ronde Gelders Kampioenschap: Rob Everts – Kees Spruijt 1-1 
Uitslagen en stand | Partij 

 

20 mei 

Erik Oonk verstevigt zijn koppositie in de onderlinge competitie. 
Uitslagen en tussenstand 
 

16 mei 
3e ronde Gelders Kampioenschap: Kees Spruijt – René Vos 0-2 



In een principiële hekstellingpartij ging de strijd lange tijd gelijk op, maar nadat 
het hek niet helemaal sloot, raakte Kees in tijdnood het spoor alsnog bijster (39. 
32-27?). 
Uitslagen en stand | Partij 

 

13 mei 

Jan van der Zwan Cup (Gelderse Beker): 
WDV 2 – PDC (Putten) 2-6 
Details en overige uitslagen 

 
Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

2 mei 
2e  ronde Gelders Kampioenschap: Evert Jochemsen – Kees Spruijt 1-1 
Uitslagen | Partij  

 

22 april 

WDV 2 heeft met een fraaie bekerstunt de sportieve eer gered in een tot dusver 
teleurstellend verlopen seizoen. De degradant versloeg de nr. 2 van de Eerste 
klasse Oost, DEZ Laren 1. Na de reguliere speeltijd was het 4-4, waarna WDV in de 
sneldamverlenging toesloeg: 6-2. 
Persbericht | Alle bekeruitslagen 
 

Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 

20 t/m 24 april 
Wim Bennink is weer van de partij bij het NK Veteranen in Wageningen. Hij zal in 
de 60+ klasse proberen om zijn veelal sterkere tegenstanders op remise te houden. 
Gerrit Klompenhouwer heeft zich om gezondheidsredenen op het laatste moment 
moeten afmelden, maar staat al wel op de lijst voor deelname aan het toernooi 
van 2010. 
>> Actuele informatie via de site van WSDV 
 

11 april 

Terwijl het NK 2009 nog in volle gang is, is Kees Spruijt goed gestart in de 
kwalificatiereeks voor het NK 2010 . In de eerste ronde van het Gelders 
Kampioenschap speelde hij remise tegen Theo Berends (1234), de kampioen van 
2006. In de tweede ronde treft Kees de Gelders kampioen van 1972, Evert 
Jochemsen. Het sterk bezette toernooi telt 9 ronden Zwitsers en eindigt in 
november. 
Uitslagen | Partij  |Programma en partijen op de GDB-site �(via ‘Perso nlijke toernooien’) 

 

1 april 

Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 



 

28 maart 
De WDV-afvaardiging kon op het persoonlijk Gelders sneldamkampioenschap in 
Harderwijk geen indruk maken. Gerrit Klompenhouwer en Erik Oonk eindigden in 
categorie B in de onderste regionen. Erik ten Hagen was een middenmoter bij de 
junioren. Vorig jaar wisten Erik en Erik nog door te dringen tot het NK. Voor alle 
uitslagen en standen, zie de website van de GDB. 
 

22 maart 

WDV 2 heeft pittig geloot voor de Jan van der Zwan Cup 2009, het Gelderse 
bekertoernooi. Op 22 april is DEZ Laren 1 de tegenstander. In de reguliere 
competitie moest WDV diep buigen voor de dammers uit Laren (2-14). 
WDV 1 heeft afgezien van deelname aan het bekertoernooi. 
 

18 maart 

Uitslagen en tussenstand onderlinge competitie 
 

7 maart 
WDV organiseerde in De Eendracht te Meddo de Oost-Gelderse schooldamfinale 
voor pupillen. Na een fanatieke maar zeer sportieve strijd bleek de Prins 
Hendrikschool uit Lochem duidelijk het sterkste. De lokale favorieten van St. Jozef 
1 moesten genoegen nemen met de tweede plaats. De eerste zes teams gaan door 
naar de Gelderse finale, op 21 maart. St. Jozef 2 viel net buiten de boot. 
De top zes in Meddo: 
1. Prins Hendrikschool (Lochem)  7-13 
2. St. Jozef 1 (Winterswijk) 7-11 
3. Bontebrug (Silvolde)  7-9 
4. PW Alexander (Laren)  7-9 
5. De Triangel (Eerbeek)  7-9 
6. De Garve (Wichmond)  7-7 
>>> zie het persbericht voor de complete eindstand 



 
De winnaars gaat uit hun dak 

 
 

 
St. Jozef 1 werd tweede 

 

 

6 maart 

DC Lent – WDV 1 10-6 
Degradant WDV 1 sloot het seizoen af met een goede wedstrijd. Enkele 
gerenommeerde spelers van Lent, de nr. 3 van Gelderland, dachten er iets te licht 
over en kregen het zwaar te verduren. Aan de lagere borden verloor WDV echter de 
slag. Dat was ook het beeld van het hele seizoen: in de breedte komt WDV te kort 
om een volwaardige hoofdklasser te zijn. 
Gedetailleerde uitslagen | Eindstand | Persoonlijke scores 

 

26 februari 

WDV 2 sloot het competitieseizoen af met de jaarlijkse sneldamavond voor teams. 
Dit vond plaats in Hengelo; WDV  kwam uit in de 1e klasse oost. De Winterswijkse 
dammers deden het naar behoren en eindigde op een gedeelde 4e plaats. 
Kampioen werd DCZ uit Zevenaar dat zonder puntverlies de titel wist te pakken. 

25 februari 

Onderlinge competitie 
 



20 februari 
WDV 1 – DC Nijmegen 5-11 
Het doek is hiermee definitief gevallen voor WDV 1. Na twee seizoenen Gelderse 
Hoofdklasse keert het terug naar de regionale Eerste klasse. Zonder de sterkste 
spelers Zegelink en Sonderen wist WDV het de Nijmegenaren knap lastig te maken, 
maar in de eindfase ontbrak het aan killer instinct. Zo liet Erik Oonk (951) na een 
puike partij topspeler Van Marle (1310) ontsnappen.  
 Sportief gezien is 2009 nu al een echt crisisjaar voor WDV; ook het tweede 
team is gedegradeerd omdat er minimaal twee Oost-Gelderse clubs uit de 
Hoofdklasse terugvallen. 
Gedetailleerde uitslagen | Stand | Programma en persoonlijke scores 

 

11 februari 

Uitslagen en stand onderlinge competitie 
 

7 februari 
Gerrit Klompenhouwer eindigde bij het persoonlijke sneldamtoernooi van regio 
Oost op een knappe 5e plaats en heeft zich daarmee geplaatst voor het Gelders 
kampioenschap (cat. B). Erik ten Hagen speelde in Almen ook goed en werd 6e. Hij 
zal op het Gelders kampioenschap (28 maart) aantreden in de juniorencategorie. 
Frank ten Hagen kwam niet verder dan de 16e plaats. 
 

5 februari 
DCH (Hengelo G.) – WDV 1  12-4 
De Achterhoekse degradatiederby ging kansloos verloren, vooral door een zwak 
optreden van de ‘toppers’ aan de vier bovenste borden. Met enige fantasie zijn er 
nog steeds scenario’s te bedenken waarin WDV 1 zich handhaaft, maar gezien het 
vertoonde spel zou dat onterecht zijn. 
Gedetailleerde uitslagen | Stand | Programma en persoonlijke scores 

 

4 februari 
WDV 2 – DSD  11-5 

Met een daverende verrassing in de slotwedstijd tegen Dinxperlo-Sinderen heeft 
WDV 2 de deur tot klassebehoud weer op een kier gezet! Na de nederlaag tegen 
Terborg leek degradatie een feit, maar de rekenmeesters, inclusief de webmaster, 
waren iets te voorbarig. Als de laatste plaats wordt ontlopen, zijn er nog twee 
Houdini-acts mogelijk: (1) Terborg wint of verliest met minimaal 12-4 óf (2) er 
degradeert maar één Oost-Gelderse club uit de Gelderse Hoofdklasse. 
Gedetailleerde uitslagen | Stand | Programma en persoonlijke scores 
 

29 januari 

WSDV (Wageningen) – WDV 1 14-2 



Zoals verwacht had WDV 1 niets in te brengen tegen de topploeg uit Wageningen. 
Het scenario om degradatie te voorkomen is nu duidelijk: winnen van collega-
laagvliegers Hengelo (komende donderdag) en Nijmegen, en verder maar hopen dat 
de resultaten van de concurrentie gunstig uitpakken.  
Gedetailleerde uitslagen | Persbericht | Stand | Programma en persoonlijke scores 

 

26 januari 

DVT Terborg – WDV 2 9-7 

Door dit resultaat is degradatie een feit. WDV 2 keert na één seizoen terug naar de 
Tweede klasse Oost. Het seizoen begon geweldig met een zege op Zutphen-
Warnsveld, maar daarna gingen alle wedstrijden verloren. Het breekpunt was de 
wedstrijd tegen kampioen Zevenaar, waar WDV met een man minder nipt met 9-7 
verloor. 
Gedetailleerde uitslagen | Persbericht | Stand | Programma en persoonlijke scores 

 

23 januari 

WDV 1 – CTD Arnhem 5-11 
Door deze kansloze nederlaag is WDV 1 in een hachelijke situatie terecht gekomen. 
Het lijkt onmogelijk om de drie degradatieplaatsen te ontlopen, zeker gezien het 
beroerde bordsaldo.  
Fragment | Gedetailleerde uitslagen | Partijen (bron: website CTD)| Stand | Programma en 
persoonlijke scores 

 

21 januari 
Sensatie in de onderlinge competitie: nieuwkomer Djoesi Moekasan verslaat 
koploper Wim Bennink! 
 

14 januari 
WDV 2 – DEZL 1 2-14 
De dammers uit Laren lieten WDV 2 alle hoeken van het bord zien. Alleen Klaas 
Jetten en Gerrit Klompenhouwer wisten een puntje te scoren. WDV 2 blijft dus 
nummer laatst in de Eerste klasse Oost, maar de situatie is nog niet hopeloos: bij 
winst op concurrent Terborg (26 januari) stijgt de kans op lijfsbehoud aanzienlijk. 
Gedetailleerde uitslagen | Stand | Programma en persoonlijke scores 

 

8 januari 

WSDV – WDV 1 uitgesteld 
Door hardnekkige mist met kans op sneeuw en gladheid was het onverantwoord om 
naar Wageningen af te reizen. Nieuwe datum: 29 januari. 
Uitslagen overige wedstrijden en stand 

 



20 december 
St. Jozef 1 was verreweg de sterkste in de schooldam-regiofinale te Sinderen. Alle 
zeven wedstrijden werden gewonnen, met een onwaarschijnlijk hoog bordsaldo van 
54-2. De volgende krachtmeting is op 7 maart 2009, in de districtsfinale. St. Jozef 2 
werd 4e en is ook door naar de volgende ronde; ’t Waliën is uitgeschakeld. 
De complete scoretabel is te vinden op de website van DEZ Laren. 
 

19 december 
WDV 1 – DZW 3-13 
De gasten uit Zutphen-Warnsveld waren uit op revanche voor de nederlaag van 
vorig seizoen en gaven het verzwakte WDV 1 geen schijn van kans. In het nieuwe 
jaar zal WDV nog vol aan de bak moeten om zich te handhaven in de hoogste 
Gelderse damklasse. Er zijn drie degradatieplaatsen, waarvoor nog zes teams in 
aanmerking lijken te komen. 
Gedetailleerde uitslagen | Stand | Programma en persoonlijke scores 

 

17 december 
De tussenstand in de onderlinge competitie belooft een zeer spannende tweede 
seizoenshelft. 
 

10 december 
WDV 2 – UDC  6-10 
WDV 2 gaat de winterstop in als rode lantaarndrager in de Eerste klasse Oost. In 
het nieuwe jaar staan nog drie wedstrijden op het programma, waaronder op 26 
januari de kraker tegen directe concurrent Terborg. Degradatie ligt op de loer, 
maar de schijf is rond. 
Persbericht | Gedetailleerde uitslagen | Stand | Programma en persoonlijke scores 

 

29 november 
Net als vorig jaar domineerde de Jozefschool het Winterswijks 
schooldamkampioenschap, dat traditiegetrouw gehouden werd in de damarena van 
café-restaurant Hillen. Kampioen werd St.Jozef 1, dat met kop en schouders boven 
de rest uit stak. Het talentvolle viertal won vrijwel alle partijen en moet dit 
seizoen weer ver kunnen komen in de regionale en landelijke vervolgtoernooien.  
Op gepaste afstand volgden St. Jozef 2 en ’t Waliën 2. Zij zijn ook geplaatst voor 
de regiofinales op 20 december. Alle zes teams ontvingen een fraaie beker uit 
handen van organisator Henk Sonderen van de Winterswijkse Damvereniging. 



 
Opperste concentratie in de strijd om het eremetaal 
 

De kampioenen van St. Jozef 1 >>> 

 
 

 
 

28 november 

WDV 1 – DVV (Voorthuizen) 8-8 
Met het nodige kunst- en vliegwerk wist WDV 1 een punt uit het vuur te slepen 
tegen het hoger geklasseerde Voorthuizen. Hopelijk is de negatieve spiraal hiermee 
doorbroken. 
Gedetailleerde uitslagen en partijen | Stand | Programma en persoonlijke scores 
 

26 november 

Onderlinge competitie 
 

25 november 

DCZ – WDV 2  9-7 
Zeven (!) WDV’ers zorgden bijna voor een enorme stunt tegen de koploper uit 
Zevenaar. De harde realiteit is dat WDV 1 en 2 nu gezamenlijk zeven maal op rij 
hebben verloren. Beide teams zullen zich snel moeten herpakken om degradatie te 
voorkomen. 


