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Statistieken seizoen 2009-2010: 

Onderlinge competitie 

> laatste uitslagen 

> eindstand 
 

> bekercompetitie 

Eerste Klasse Oost 
WDV 1 

> eindstand 

> uitslagen 

> topscorers 

Tweede Klasse Oost 
WDV 2 

> eindstand 

> uitslagen 

> topscorers 

Overige GDB-klassen 

> Gelderse Hoofdklasse 

> Eerste Klasse Noord 

> Tweede Klasse Noord 

> Eerste Klasse Zuid 

 

24 juli 
Wim Bennink deed mee aan het internationale toernooi The Hague Open en 
behaalde daar zijn beste resultaat ooit. Zijn negen tegenstanders waren op papier 
veel sterker maar Wim trok zich daar niets van aan: 8 remises en slechts één 
verliespartij. Dit huzarenstukje leverde hem de prestatieprijs op. 
Wim’s resultaten | Eindstand 

30 juni 
De ‘Doundrie Cup’ (de onderlinge bekerstrijd van WDV) werd een prooi voor Klaas 
Jetten. De oudste WDV’er versloeg in de ultieme finale Frank ten Hagen. 
Uitslagen en eindstand beker 

26 mei 
Erik Oonk is voor de derde keer op rij clubkampioen van WDV geworden. De 
onderlinge strijd kende een superspannend slot; Klaas Jetten ging bijna het hele 
seizoen aan kop, maar morste in de laatste ronden een handvol punten. Erik Oonk 
presteerde duidelijk constanter en bleef Klaas uiteindelijk drie punten voor. Het 
brons werd gedeeld door Frank ten Hagen en Wim Bennink. 
Uitslagen | Eindstand | Clubkampioenen van 1946 tot heden 

19 mei 
In de onderlinge competitie verspeelde Klaas Jetten zo goed als zeker zijn laatste 
kans op het kampioenschap. Hij verloor verrassend van Djoesi Moekasan, waarna 
Erik Oonk optimaal profiteerde door Wim Sonderen te verslaan. In de laatste ronde, 



op 9 juni, heeft Erik aan remise genoeg om zijn zevende titel in de wacht te 
slepen. 
Uitslagen | Stand | Programma 

23 april 
Wim Bennink en Gerrit Klompenhouwer zijn inmiddels stamgasten op het NK 
Veteranen in Wageningen. Wim verzamelde deze keer 7 punten uit 8 partijen (o.a. 
een knappe remise tegen de sterke Paul Teer) en Gerrit kwam met een puntje 
minder thuis. 
>>> zie voor verslagen, uitslagen en eindstanden de website van WSDV 

21 april 
Erik Oonk pakt (tijdelijk?) de kop in de onderlinge competitie, door Thomas 
Esselink te verslaan. Klaas Jetten heeft nog een partij tegoed en moet dan winnen 
van Gerrit Klompenhouwer om weer langszij te komen. 
Uitslagen | Stand 

16 april 
WDV 1 – VBI Huissen 1 1-7 
In de tweede ronde van het Gelderse bekertoernooi had een verzwakt WDV weinig 
in te brengen tegen landskampioen Huissen, dat met enkele topspelers naar 
Winterswijk was afgereisd. Erik ten Hagen redde de eer met een zwaarbevochten 
remise. 
Uitslagen van de partijen 

14 april 
De onderlinge competitie van WDV is nog spannender dan de eredivisie. Koploper 
Klaas Jetten ging onderuit tegen Frank ten Hagen, waardoor Erik Oonk nu op 
gelijke hoogte met Klaas is gekomen. Frank staat derde, met twee punten 
achterstand. 
Uitslagen | Stand 

31 maart 
Koploper Klaas Jetten rekende in de onderlinge competitie af met een directe 
concurrent: winst op Wim Bennink, die veel risico nam, in hevige tijdnood kwam en 
door zijn vlag ging. Erik Oonk is nu nog de enige die het Klaas lastig kan maken. Er 
zijn nog vier ronden te gaan. 
Uitslagen | Stand 

27 maart 
Frank ten Hagen is verrassend Gelders kampioen sneldammen geworden in de 
categorie C (rating tot 900). In Uddel liet hij met een score van 22 uit 15 een hele 
rits sterkere en meer ervaren spelers achter zich. Met dit fantastische resultaat 
heeft Frank zich geplaatst voor het NK Sneldammen, op zaterdag 19 juni.  
Erik Oonk probeerde in de categorie B (rating tot 1100) een NK-plaats te veroveren, 
maar slaagde daar net niet in. Hij eindigde als zevende (16 uit 15). 
>>> Eindstanden en scoretabellen op de site van de GDB (via Persoonlijke 
toernooien). 



24 maart 
In de onderlinge competitie stijgt de spanning naar het kookpunt. Erik Oonk en 
Wim Bennink zitten koploper Klaas Jetten op de hielen. Maar ook Frank ten Hagen 
en Wim Sonderen zijn nog in de race. 
Uitslagen | Stand 

17 maart 
Uitslagen bekercompetitie en onderlinge. 

9 maart 
WDV heeft fraai geloot voor de Jan van der Zwan-cup (Gelderse Beker). Op 16 april 
komt de kersverse landskampioen Huissen op bezoek!  

8 maart 
DSD 2 – WDV 2 5-3 
Eindstand 

5 maart 
Bij het sneldammen voor teams (regio GDB Oost) deed WDV mee in de sterk 
bezette hoofdklasse. Na een prima start (4 uit 2) bleek de voorlaatste plaats het 
hoogst haalbare. Erik ten Hagen was de meest productieve WDV’er met 7 uit 7. 

24 februari 
WDV 2 – BDV 3 7-1 
Uitslagen van de partijen |Tussenstand 

19 februari 
WDV – DEZ Laren 2  9-5 
In de laatste wedstrijd van het seizoen bleef het eerste bord onbezet. De 
zeventallen maakten er een open en spectaculaire strijd van, met WDV als 
duidelijke winnaar. Hierdoor is WDV 1 op de tweede plaats geëindigd in de Eerste 
klasse Oost. De titel was al buiten bereik nadat DC Hengelo een dag eerder met het 
kleinst mogelijke verschil (7-9) van Aalten won.  
Uitslagen van de partijen |Tussenstand 

17 februari 
WDV 2 – DIOS 4 5-3 
Met deze zwaarbevochten zege is WDV 2 kampioen geworden! Voor de derde maal 
in vier seizoenen bleken de WDV-reserves een maatje te groot voor de Tweede 
klasse Oost. Erik en Frank ten Hagen maakten weer eens het verschil; ze bogen een 
3-1 achterstand om in een benauwde zege.  
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

13 februari 
Vijf WDV’ers traden aan bij het persoonlijk sneldamkampioenschap van de regio 
GDB Oost in Almen. Erik ten Hagen stal de show door categorie C (rating tot 900) 
op zijn naam te schrijven, met een formidabele score van 21 uit 12. Broer Frank 



was iets bescheidener en pakte het brons, met 15 uit 12. Precies hetzelfde 
resultaat behaalde Erik Oonk, maar dan in categorie B (rating 900-1100). Thomas 
Esselink en Gerrit Klompenhouwer waren helaas minder op dreef. 
Voor de eindstanden, zie de site van DEZ Laren. 

10 februari 
De bondswedstrijd WDV 2 – BDV 3 ging niet door wegens de weersomstandigheden. 
Nieuwe datum: 24 februari. 
In de onderlinge competitie won Frank ten Hagen van naaste concurrent Wim 
Sonderen. Met 3 punten achterstand op koploper Klaas Jetten is Frank nu een 
belangrijke outsider in de strijd om de clubtitel. 
Uitslagen | Stand 

5 februari 
WDV 1 – DVT 1 12-4 
WDV 1 trad voor het eerst dit seizoen aan in de sterkste bezetting, terwijl Terborg 
enkele invallers had. Het logische resultaat was een ruime zege. Henk Sonderen 
boekte zijn 7e winstpartij in 8 wedstrijden en lost Klaas Jetten af aan de top van de 
topscorerslijst.  
WDV staat nu tijdelijk op de 1e plaats, maar DC Hengelo heeft de titelkansen nog 
helemaal in eigen hand.  
Uitslagen van de partijen |Tussenstand | Programma 

4 februari 
BDV 2 – WDV 2 0-8 
Met een verpletterende zege op concurrent Brummen nam WDV 2 alvast een 
voorschot op het kampioenschap. Wim Sonderen en de broers Ten Hagen boekten 
degelijke zeges. Dat gold niet voor Thomas Esselink. Hij moest de trucendoos weer 
eens helemaal opentrekken om een hopeloze positie om te toveren in een 
overwinning. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

3 februari 
Erik Oonk herstelde zich van de nederlaag van vorige week. Hij versloeg Wim 
Bennink in een direct duel om de tweede plaats. Ook Frank ten Hagen en Wim 
Sonderen zijn nog volop in de race voor een podiumplek. 
Uitslagen | Stand 

27 januari 
Klaas Jetten en Wim Bennink deden goede zaken in de onderlinge competitie. 
Beide wonnen hun partij, terwijl Erik Oonk achterop raakte door verlies tegen Jan 
Elgershuizen. 
Uitslagen | Stand 

22 januari 
WDV 1 – DZW 2 11-5 
WDV stuitte op zwaar verzet van de hekkensluiters uit Zutphen-Warnsveld. Via een 
5-5 tussenstand rolde er, met wat fortuin, toch nog een ruime zege uit de bus. 



Voor een theoretische kans op het kampioenschap had WDV echter met grotere 
cijfers moeten winnen. Koploper Hengelo heeft een veel beter bordsaldo en kan 
zich in de resterende twee ronden zelfs nog puntverlies veroorloven. 
Uitslagen van de partijen |Tussenstand | Programma 

21 januari 
DCH 3 – WDV 2 2-6 
De WDV-reserves blijven keurig op titelkoers door een moeizame maar verdiende 
zege in Hengelo. De winstpartijen van Martijn Wolters en Frank ten Hagen gaven de 
doorslag. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

20 januari 
Uitslagen en stand onderlinge bekercompetitie 

13 januari 
De tien WDV’ers die spelen om de clubtitel begonnen met een compleet 
programma aan de tweede seizoenshelft. Ondanks veel strijd eindigden de 
belangrijkste partijen in remise. Klaas Jetten blijft dus koploper. 
Uitslagen | Stand 

7 januari 
VADAC 1 – WDV 1 7-9 
WDV had de grootste moeite om de dammers uit Varsseveld op de knieën te 
krijgen. Na bijna 4 uur spelen was het Jan Elgershuizen die zijn tegenstander van 
het bord speelde en daarmee de volle winst binnenhaalde. 
Met nog drie ronden te gaan, staat WDV nog steeds 1 punt achter op koploper DCH, 
dat wel een iets zwaarder programma voor de boeg heeft. 
Uitslagen van de partijen |Tussenstand | Programma 

6 januari 
Erik Oonk won met overmacht het Toon Tragter-toernooi, waarmee WDV 
traditioneel het nieuwe jaar opent. Hij verzamelde in 9 sneldampotjes maar liefst 
15 punten en was een ronde voor het einde al zeker van de zege. Gerrit 
Klompenhouwer en Klaas Jetten deelden op gepaste afstand de tweede plaats (12 
uit 9).   

23 december 
Klaas Jetten is de ‘herbstmeister’ van de onderlinge competitie van WDV. 
Halverwege de competitie, na 9 van de 18 ronden, heeft Klaas twee punten 
voorsprong op de huidige clubkampioen Erik Oonk. De verschillen in de ranglijst 
zijn klein, dus het belooft een spannende tweede seizoenshelft te worden. 
Uitslagen | Stand | Bekercompetitie 

11 december 
WDV 1 – DIOS 3 12-4 
Uitslagen van de partijen |Tussenstand | Programma 



2 december 
Tijdens de wekelijkse clubavond werd Klaas Jetten gehuldigd vanwege zijn 50-jarig 
lidmaatschap. Voorzitter Erik Oonk roemde Klaas vanwege zijn grote betrokkenheid 
bij de vereniging en zijn niet aflatend damtalent. Dat uit zich op dit moment ook in 
de koppositie in de onderlinge competitie van de WDV én de bondscompetitie. 
Naast een wandtegel en een geschenkenbon waren er natuurlijk bloemen. 
Ook de Koninklijke Nederlandse Dam Bond liet dit feit niet ongemerkt voorbij gaan. 
De voorzitter van de KNDB, dhr. Haijtink, was naar Winterswijk gekomen om Klaas 
te huldigen en hem een oorkonde te overhandigen. Hij noemde het een hele 
prestatie om 50 jaar lang in goede gezondheid zijn hobby te kunnen blijven 
uitoefenen en feliciteerde Klaas hiermee. 
Klaas sloot de woensdagavond is stijl af want hij won zijn bekerwedstrijd van Jan 
Elgershuizen. 
 

 
De bekerpartij Klaas – Jan wordt plotseling onderbroken...  

 



 
Klaas neemt de felicitaties in ontvangst van de voorzitter van de KNDB 

28 november 
De St. Jozefschool 1 is voor het derde jaar op rij schooldamkampioen van 

Winterswijk geworden. Helemaal moeiteloos ging dat niet, want in de eerste ronde 
verloor het viertal notabene van hun schoolgenoten van St. Jozef 2. Door een sterk 
herstel (met drie keer een 8-0 zege) eindigde St. Jozef 1 toch op de eerste plaats, 
met ruime voorsprong op de achtervolgers. 

Eindstand: 

1. St. Jozef 1 5-8 (33) 
2. De Olm 1 5-6 (21) 
3. De Esch 5-6 (20) 
4. St. Jozef 2 5-6 (19) 
5. De Olm 3 5-3 (14) 
6. De Kolibrie 5-1 (13) 

 
>>> alle uitslagen van het toernooi 
 



 

 

St. Jozef 1 bleek na een valse start toch de beste. De kampioenen staan de lokale radio te woord. 

 

25 november 
Klaas Jetten gaat soeverein aan kop in de onderlinge competitie na weer een 
overwinning, ditmaal was Jan Elgershuizen het slachtoffer. De stand is wel 
enigszins vertekend; Erik Oonk heeft 7 punten achterstand met nog 3 partijen 
tegoed. 
Uitslagen | Stand 

24 november 
DEZ Laren 3 – WDV 2 0-8 
Voor de tweede keer dit seizoen een perfecte score voor WDV 2, dat met 11 uit 6 
koploper is in de Tweede klasse Oost. Het is echter nog geen gelopen race; de 
verschillen in de top van de ranglijst zijn nog klein. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

23 november 
DSD 1 – WDV 1 4-12 
Met vier winstpartijen en vier remises was WDV duidelijk sterker dan Dinxperlo-
Sinderen. Erik Oonk, Henk Sonderen, Klaas Jetten en Frank ten Hagen wisten hun 



partij te winnen. Vooral Henk (8 uit 4) en Klaas (11 uit 6) zijn dit seizoen in 
topvorm. 
Uitslagen van de partijen |Tussenstand | Programma 

18 november 
Op woensdagmiddag hebben 100 basisschoolkinderen gestreden in de voorrondes 
van het schooldamkampioenschap. In drie poules werd gedamd voor zes 
finaleplaatsen. 
Uiteindelijk waren na drie uur dammen de finalisten bekend. Het zijn: St. Jozef 1 
en 2, de Esch 1, de Olm 1 en 3, de Kolibrie 1. Zij spelen op zaterdagmiddag 28 
november in café Hillen de finale. 
 
In de onderlinge competitie kreeg Klaas Jetten de eerste plaats steviger in handen 
door een  overwinning op Djoesi Moekasan. 
Uitslagen | Stand 

17 november 
DC Zevenaar 2 – WDV 2 4-4 
Koploper WDV 2 had een lastige avond in Zevenaar. Uiteindelijk eindigden alle 4 
partijen in remise. Thomas Esselink moest diep gaan in het eindspel om het 
gelijkspel uit het vuur slepen. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

13 november 
UDC (Ulft) – WDV 1 7-9 
In het indrukwekkende decor van de prachtig verbouwde Dru-fabriek boekte WDV 
een zeer fortuinlijke zege, dankzij enkele grote blunders aan Ulftse zijde. 
Uitslagen van de partijen  | Persbericht |Tussenstand | Programma 

7 november 
9e en laatste ronde Gelders kampioenschap: Henk Kleinrensink – Kees Spruijt 2-0 
Met een matige score van 8 uit 9 is Kees op de 18e plaats geëindigd in het 
persoonlijk kampioenschap van Gelderland. In de laatste ronde werd hij op 
elementaire wijze positioneel weggespeeld. 
Partij | Uitslagen en eindstand 

4 november 
WDV 2 – DOG Almen 6-2 
Het tweede team blijft onverstoorbaar en won ook de vierde wedstrijd van het 
seizoen.  Djoesi Moekasan en Wim Klaassen scoorden een voltreffer en de broers 
Ten Hagen speelden remise. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

3 november 
DEZL 1 – WDV 1 10-6 
WDV 1 kan de titelaspiraties alweer in de ijskast zetten na een duidelijke 
nederlaag tegen Laren, dat een echte ‘angstgegner’ dreigt te worden. In de laatste 
vier ontmoetingen met DEZ ging WDV driemaal onderuit en speelde het één keer 



gelijk. Alleen Klaas Jetten (77) wist zich aan de malaise te onttrekken. Hij staat na 
zijn derde winstpartij hoog in de topscoorderslijst.  
Uitslagen van de partijen | Verslag van de teamlijder | Tussenstand | Programma 

27-30 oktober 
Wim Bennink heeft het Plusminus 55 Toernooi in Lent gewonnen in de categorie 
C (rating tot 900)! In het totaalklassement eindigde hij als 14e (van de 52). Wim 
bleef ongeslagen, met 1 winstpartij en 6 remises, en liet maar liefst 23 spelers uit 
de categorie A en B achter zich. Gerrit Klompenhouwer, die in 2005 de categorie C 
op zijn naam schreef, was minder op dreef en eindigde als 33e (6 uit 7). 
Verslag en eindstand op de website van DC Lent | Eindstand Categorie C 

21 oktober 
Klaas Jetten klopt Gerrit Klompenhouwer en gaat fier aan kop in de onderlinge 
competitie. 
Uitslagen | Stand 

19 oktober 
DOG Almen 2 – WDV 2 0-8 
Verslag | Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

16 oktober 
WDV 1 – DCH 2 14-2 
WDV 1 heeft tegen hekkensluiter DC Hengelo 2 op geduldige en beheerste wijze het 
bordsaldo opgevijzeld. Een mooie opsteker was de winstpartij van invaller Djoesi 
Moekasan, bij zijn debuut in het eerste team. Djoesi kwam aanvankelijk een schijf 
achter, maar combineerde later naar dam en haalde koelbloedig de volle buit 
binnen. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

10 oktober 
8e ronde Gelders kampioenschap: Kees Spruijt – Arie Janssen van Doorn 1-1 
In de voorlaatste ronde speelde Kees een fraaie aanvalspartij, maar helaas miste 
hij op de 39e zet een opgelegde winstkans. Een plaats in de middenmoot lijkt nu 
het hoogst haalbare. 
Partij | Uitslagen en stand 

7 oktober 
WDV 2 – DV Terborg 2 6-2 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

3 oktober 
Ton Sijbrands besteedt in zijn Volkskrant-rubriek van vandaag aandacht aan het 
briljante offer in zijn blindsimultaan-partij tegen Erik Oonk!  
>>> Lees het artikel  



1 oktober 
DCH – WDV 1  8-8 
De titelkandidaten in de Eerste Klasse Oost hielden elkaar na een felle strijd in 
evenwicht. WDV mocht daarmee het meest tevreden zijn. Bij een 8-6 achterstand 
trok Henk Sonderen de stand gelijk door na een ingewikkelde partij de beste speler 
van Hengelo te verslaan. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

30 september 
WDV 2 – VADAC 2 5-3 
Thomas Esselink speelde weer eens een onnavolgbare partij en werd matchwinner 
voor WDV 2. Djoesi Moekasan debuteerde in de bondscompetitie met een 
verdienstelijke remise. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

24, 25 én 26 september 
WDV-voorzitter en clubkampioen Erik Oonk was één van de tegenstanders van Ton 
Sijbrands bij zijn wereldrecordpoging blindsimultaandammen. Pas na bijna 39 uur 
dammen, zaterdagochtend rond 01.00 uur, ging hij eervol ten onder. Erik speelde 
een degelijke en ogenschijnlijk foutloze partij, maar Sijbrands plaatste op de 37e 
zet een briljant offer, waarvan de kenners én damcomputers lange tijd niet 
begrepen wat het waard was. Ondanks een schijf voorsprong keek Erik enkele 
zetten later tegen een hopeloze stelling aan. Zie Partijen & Fragmenten. 

Ton Sijbrand heroverde ‘zijn’ wereldrecord met een score van 76,8% (18 
gewonnen, 7 remise, 3 verloren). 

>>> uitslagen en partijen 
>>> website van het evenement 

18 september 
WDV 1 – ADC 11-5 
WDV 1 is de bondscompetitie begonnen met een wat ruim uitgevallen zege tegen 
het gepromoveerde ADC. De bezoekers uit Aalten konden geen volledig team op de 
been brengen, waardoor WDV startte met een 2-0 voorsprong. ADC knokte zich 
daarna goed terug in de wedstrijd, maar in het derde speeluur sloeg de balans door 
in het voordeel van WDV. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Programma 

12 september 
7e ronde Gelders kampioenschap: Gerard Boogaars - Kees Spruijt 0-2 
Partij | Uitslagen en stand 
 
Wim Bennink verzamelde op het EK voor Veteranen in Zeeland (onderdeel van de 
Senior Games) 6 punten uit 9 partijen. Hij eindigde daardoor, conform de 
ratingverhoudingen, in de onderste regionen. 
>> website van het EK Veteranen 
>> partijen via Toernooibase 



5 september 
6e ronde Gelders kampioenschap: Kees Spruijt – Leo Steijntjes 1-1 
Partij | Uitslagen en stand  

12 augustus 
Clubkampioen Erik Oonk is door ex-wereldkampioen Ton Sijbrands geselecteerd om 
deel te nemen aan zijn poging om het wereldrecord blind-simultaan dammen te 
heroveren! Sijbrands verloor ‘zijn’ record in juli 2008 aan Erno Prosman en gaat het 
nu opnemen tegen 28 spelers. Het zal ongetwijfeld Erik’s langste partij ooit 
worden; het evenement zal naar verwachting meer dan 30 uur in beslag gaan 
nemen. De uitputtingsslag vindt plaats in het Olympisch stadion te Amsterdam, op 
24 en 25 september.  
>> website van het evenement 
>> historie van het Blindsimultaandammen (Wikipedia)   

8 augustus 
Wim Bennink nam voor de 7e keer deel aan het Open Toernooi van Goes en 
behaalde er zijn beste resultaat ooit: 7 punten uit 8 partijen. Al zijn tegenstanders 
waren sterker ‘op papier’, maar Wim hoefde op het bord slechts eenmaal te 
capituleren. Dit leverde hem de beker op in de ratingcategorie <900. 
>> eindstand op toernooibase 
>> toernooisite    

19 juli 
De KNDB heeft de nieuwe ratinglijst gepubliceerd. Voor de meeste WDV’ers zijn er 
geen grote verschillen met de lijst van vorig jaar. Thomas Esselink boekte een 
mooie winst van 25 punten, terwijl Wim Sonderen zijn winst van vorig jaar weer 
heeft moeten inleveren.  
Toernooitijger Wim Bennink verloor bijna 60 punten. Hij gaat deze week meteen 
proberen om de schade te herstellen, in het internationale toernooi The Hague 
Open.  
>>> Zie Ratinglijst WDV 
 
Op zoek naar ‘oud nieuws’??? 
Kijk in het Archief! 

 
 

 


