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Statistieken seizoen 2010-2011: 

Onderlinge competitie 

> eindstand 

> alle uitslagen 
 

> Doundrie Cup 

Eerste Klasse Oost 
WDV 1 en WDV 2 

> eindstand 

> uitslagen 

> topscorers 

Tweede Klasse Oost 
 

> eindstand 

> uitslagen 

> topscorers 

Overige GDB-klassen 

> Gelderse Hoofdklasse 

> Eerste Klasse Noord 

> Tweede Klasse Noord 

> Eerste Klasse Zuid 
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29 juni 2011 
Jan Elgershuizen is de verrassende winnaar van de Doundrie-cup, de onderlinge 
bekercompetitie van WDV. Na de eerste fase van de bekercompetitie stond Jan nog 
zesde, maar in de play-offs bleek hij een echte cupfighter: hij versloeg 
achtereenvolgens Frank ten Hagen, Wim Bennink én bekerhouder Klaas Jetten. 

18 mei 
Erik Oonk is op overtuigende wijze opnieuw kampioen van WDV geworden. In de 
laatste en allesbeslissende ronde boekte hij een snelle zege op Klaas Jetten, 
terwijl zijn directe concurrenten, Frank en Erik ten Hagen, verrassend onderuit 
gingen. Erik Oonk bleef dit seizoen als enige ongeslagen en veroverde dus volkomen 
terecht zijn vierde titel op rij. 
Uitslagen | De partij Klaas – Erik |  Eindstand | Clubkampioenen van 1946 tot heden 

11 mei 
Door de achterstallige partij tegen Wim Klaassen te winnen, heeft Erik Oonk de 
koppositie heroverd in de strijd om de clubtitel van WDV. Met nog één ronde te 
gaan, is de spanning tot het kookpunt gestegen. Erik Oonk heeft één punt 
voorsprong op Erik en Frank ten Hagen. De beslissing valt komende woensdag, in de 
laatste ronde. Het programma van de koplopers is dan: 

• Klaas Jetten – Erik Oonk 
• Frank ten Hagen – Djoesi Moekasan 



• Erik ten Hagen – Jan Elgershuizen 
Bij gelijk eindigen geven de SB-punten direct de doorslag, wat in het voordeel lijkt 
te zijn van de gebroeders Ten Hagen. De opdracht voor Erik Oonk is dus duidelijk: 
hij zal moeten winnen van Klaas Jetten om zeker te zijn van de titel. 
Uitslagen | Stand | Programma 

4 mei 
Erik ten Hagen achterhaalde broer Frank aan kop van de ranglijst, maar nr. 3 Erik 
Oonk heeft alles nog in eigen hand. Als alles volgens plan verloopt, zal de strijd op 
18 mei beslist worden. 
Uitslagen | Stand | Programma 

27 april 
Het aantal kanshebbers op de clubtitel is teruggebracht tot 3. Wim Bennink haakte 
af door verlies tegen Klaas Jetten. Wel volop in de race bleef Erik ten Hagen, die 
van Djoesi Moekasan won. Hij heeft nu nog één punt achterstand op de koplopers 
Erik Oonk en Frank ten Hagen. 
Uitslagen | Stand | Programma 

20 april 
Frank ten Hagen blijft maar winnen in de onderlinge competitie. Hij versloeg Klaas 
Jetten via een combinatie naar dam en is nu naast Erik Oonk gekomen aan kop van 
de ranglijst. Er zijn nu nog 4 kanshebbers voor de titel. Wim Bennink en Erik ten 
Hagen hebben slechts één verliespunt meer.  
Uitslagen | Stand | Programma 

15 april 
WDV 2 heeft aan het einde van het seizoen nog een fraaie prijs gepakt: kampioen 
van Gelderland bij het sneldammen voor teams, in de tweede klasse. 
Erik Oonk, Frank ten Hagen, Erik ten Hagen en Gerrit Klompenhouwer verzamelden 
in Bennekom in 7 wedstrijden 11 punten. In de finale werd DES Lunteren 2 met 6-2 
verslagen. Gerrit werd glorieus topscorer met een 100% score van 14 uit 7.  
Alle uitslagen en eindstanden zullen ongetwijfeld spoedig op de GDB-site 
verschijnen. 

13 april 
In de onderlinge competitie deed Frank ten Hagen zeer goede zaken door Wim 
Sonderen te verslaan. Frank klom daardoor naar de tweede plaats en Wim lijkt 
afgehaakt in de titelstrijd. 
Met nog drie ronden te gaan is de spanning om te snijden: de top 5 staat op slechts 
2 punten van elkaar en het resterende programma kent nog een handvol 
topontmoetingen. Zo moet Klaas Jetten (4e) nog aantreden tegen de complete top 
3. 
Uitslagen | Stand | Programma  

30 maart 
Wim Sonderen verspeelde dure punten in de race om de clubtitel door te verliezen 
van Djoesi Moekasan. Koploper blijft Erik Oonk, na een remise tegen achtervolger 



Wim Bennink. Maar de strijd is nog lang niet beslist. Er zijn nog steeds 6 
gegadigden voor de titel. De meeste spelers hebben nog 4 ronden te gaan. 
Uitslagen | Stand | Programma 

26 maart 
Bij het Persoonlijk Gelders sneldamkampioenschap in Almen waren Frank en Erik 
ten Hagen uitstekend op dreef in categorie B, maar kwalificatie voor het NK zat er 
net niet in. Na wonderbaarlijke verwikkelingen eindigden ze exact gelijk op de 
achtste plaats. 

Frank en Erik hadden zich er al op ingesteld de 1e ronde tegen elkaar te 
moeten spelen, maar niets bleek minder waar. In eerste instantie pakte dit goed 
uit, want beiden kwamen goed uit de startblokken. Gedurende het toernooi werden 
de benodigde punten verdiend. Er werden ook de nodige cadeautjes gekregen en 
gegeven. Zo zag een tegenstander van Frank het binnen 30 seconden al niet meer 
zitten. Door de gegeven cadeautjes was er echter geen kans meer op plaatsing. 
Met nog één ronde te gaan moest Erik winnen om kans te maken op een NK-ticket. 
Saillant detail: In de laatste ronde was Frank de tegenstander. Enkele spelers 
eisten al dat het gehele toernooi overgespeeld moest worden, waarop de 
organisatie flink begon te zweten. Uiteindelijk beek alle commotie voor niets, 
doordat Frank aan zijn sportieve plicht voldeed en gelijk eindigde met Erik. 

>>> Alle uitslagen, eindstanden en foto’s op de GDB-site 

23 maart 
WDV 2 – Dinxperlo-Sinderen 8-8 
Uitslagen van de partijen | Stand | Topscorers 

16 maart 
WDV 2 – DSD uitgesteld. 

15 maart 
DEZ Laren 2 – WDV 1 8-8 
Kampioen WDV 1 liep in de laatste wedstrijd van het seizoen knullig tegen het 
eerste puntverlies aan. Het team was weliswaar verzwakt (vier invallers), maar dat 
mocht tegen laagvlieger DEZ Laren 2 geen excuus zijn. Er waren volop kansen op 
een reguliere zege, maar aan diverse borden was het afspel te slordig. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Topscorers 

25 februari 
WDV 1 – VADAC 10-6 
Na deze degelijke zege is WDV 1 nu ook officieel kampioen van de Eerste klasse 
Oost GDB. Teamcaptain Wim Bennink en voorzitter Erik Oonk werden na afloop 
door bestuurslid Jan Elgershuizen in de bloemetjes gezet. Volgend seizoen mag 
WDV 1 dus weer aantreden in de sterk bezette Gelderse Hoofklasse. De vorige keer 
duurde dat verblijf slechts twee seizoenen. Hopelijk lukt het om de komende 
maanden nog enkele versterkingen te vinden, zodat het team kan doorgroeien naar 
een volwaardige hoofklasser. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Topscorers 



23 februari 
WDV 2 – DEZ Laren 2 10-6 
Met een zwaarbevochten en verdiende zege speelde WDV 2 zich veilig. De 
voltreffers kwamen op naam van Erik ten Hagen, Gerrit Klompenhouwer en Djoesi 
Moekasan. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Topscorers 

16 februari 
Spanning en sensatie in de onderlinge competitie: Koploper Wim Bennink 
vergalloppeerde zich tegen Thomas Esselink en liep tegen zijn eerste nederlaag van 
het seizoen aan. 
Uitslagen | Stand | Programma 

12 februari 
Bij het persoonlijk sneldamkampioenschap van district Oost kwamen vier WDV’ers 
in actie, in de categorie B (rating tot 1100). Erik ten Hagen, vorig jaar al winnaar 
in categorie C, pakte de titel en zijn broer Frank werd derde. Kees Spruijt en 
Gerrit Klompenhouwer konden dat tempo niet bijbenen en eindigden in de 
middenmoot. 
Erik en Frank zijn gekwalificeerd voor het Gelders kampioenschap, op 26 maart. 
Uitslagen, eindstanden en foto’s op de GDB-site 

9 februari 
In de onderlinge competitie boekte koploper Wim Bennink een belangrijke zege op 
nr. 3 Wim Sonderen. Met nog zeven ronden te gaan, zijn er nog steeds ca. 5 
kanshebbers voor de titel. 
Uitslagen | Stand | Programma 

2 februari 
In de onderlinge competitie loopt de spanning verder op. Erik Oonk kwam niet 
verder dan remise, maar staat er in theorie nog het beste voor. Zijn concurrenten 
wonnen wel, waardoor het hele veld weer dichter op elkaar staat. 
Uitslagen | Stand | Programma 

28 januari 
UDC – WDV 1  2-14 
Na een hilarische dwaaltocht door het groteske DRU-complex, waar niemand leek 
te weten waar er gedamd werd, liet WDV 1 de gastheren alle hoeken van hun 
damlokaal op de vierde etage zien. Via 10-0 werd het uiteindelijk 14-2, waarna de 
trotse teamleider Wim Bennink de kampioensbloemen kreeg overhandigd van de 
UDC-captain Jan Ketelaar.  
Met nog twee ronden te gaan is de titel al officieus binnen, door een voorsprong 
van 4 wedstrijdpunten en 44 bordpunten. Volgend seizoen is WDV dus weer van de 
partij in de Gelderse Hoofdklasse, waar het twee seizoenen geleden uit 
degradeerde. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Topscorers 



25 januari 
DIOS 3 – WDV 2 9-7 
Het degradatieduel tegen de dammers uit Beltrum ging nipt verloren. Alleen Erik 
ten Hagen wist zijn partij te winnen.  
WDV 2 blijft hierdoor diep in de gevarenzone van de Eerste klasse Oost staan. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Topscorers 

20 januari 
Door een verrassende uitslag in de inhaalwedstrijd VADAC-Terborg (7-9), heeft WDV 
1 de titel voor het oprapen. Bij winst op Ulft, aanstaande vrijdag, is het 
kampioenschap al officieus binnen, gezien de enorme voorsprong in bordpunten. 
Tussenstand 

19 januari 
Status quo in de onderlinge competitie: alle partijen eindigden in remise. 
Uitslagen | Stand | Programma 

14 januari 
WDV 1 – DV Terborg 10-6 
Zonder de toppers Henk Sonderen, Frits Zegelink en Wim Bennink had WDV veel 
moeite om Terborg eronder te krijgen. De gasten hadden hun sterkste spelers op 
de middelste borden geplaatst en kwamen daardoor al snel op een 2-0 voorsprong. 
Titelkandidaat WDV rechtte de rug en wist de achterstand met secuur en geduldig 
spel om te buigen in een terechte zege. 
Uitslagen en enkele partijen | Tussenstand | Topscorers 

13 januari 
VADAC – WDV 2 10-6 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Topscorers 

5 januari 
In een geanimeerde sfeer hield de WDV op de eerste clubavond in het nieuwe jaar 
zijn traditionele Toon Tragter sneldamtoernooi. Nadat alle aanwezige leden tegen 
elkaar gespeeld hadden en de kruiddampen waren opgetrokken, bleek Erik Oonk de 
meeste punten behaald te hebben. Hij werd op de voet gevolgd door Erik ten 
Hagen en Wim Sonderen. Ook Gerrit Klompenhouwer had tot en met de laatste 
ronde nog kans op de titel. 
 
Eindstand: 
1 Erik Oonk  8-12 
2/3 Wim Sonderen 

Erik ten Hagen 
8-11 

4 Gerrit Klompenhouwer  8-10 

29 december 
Wim Bennink is de nieuwe koploper in de onderlinge competitie, na een fortuinlijke 
zege op Gerrit Klompenhouwer. De stand aan kop is echter vertekend: Erik Oonk en 



Wim Sonderen hebben 1 punt achterstand, maar moeten nog 2 partijen inhalen. 
Ook de broers Ten Hagen en Klaas Jetten zijn nog in de race voor de titel. 
Uitslagen | Stand | Programma 

22 december 
In de onderlinge competitie boekte Wim Sonderen een belangrijke zege op Thomas 
Esselink. Wim achterhaalde daardoor koploper Erik Oonk, die remiseerde met Klaas 
Jetten. 
Uitslagen | Stand | Programma 

15 december 
Onderlinge competitie: 
Uitslagen | Stand | Programma 

8 december 
Onderlinge competitie: 
Uitslagen | Stand | Programma 

1 december 
WDV 2 – DCH 2 11-5 
Het degradatieduel eindigde in een overtuigende zege voor WDV 2. Prima 
winstpartijen waren er voor Erik ten Hagen, Jan Elgershuizen, Djoesi Moekasan en 
Martijn Wolters. Hiermee zijn de WDV-reserves van de laatste plaats af. 
Lijfsbehoud behoort nu zeker tot de mogelijkheden. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Topscorers 
 

In de onderlinge competitie veroverde Erik Oonk de koppositie door, met enig 
fortuin, Frank ten Hagen te verslaan. 
Uitslagen | Stand | Programma 

29 november 
DSD Sinderen-Dinxperlo – WDV 1 6-10 
Na deze belangrijke zege op concurrent DSD mag WDV 1 de titel eigenlijk niet meer 
laten lopen. Ook in deze match had de koploper het geluk van een kampioen: het 
laatste bord van DSD bleef onbezet en tot aan de tussenstand van 4-4 kon het alle 
kanten op. Toen de tegenstanders van Erik ten Hagen en Klaas Jetten voor 
Sinterklaas gingen spelen, was de strijd beslist. 

WDV 1 is in de bondscompetitie bezig aan een indrukwekkende reeks. Het 
laatste puntenverlies dateert van 3 november 2009. Sindsdien werden 12 
wedstrijden op rij gewonnen. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand | Topscorers 

27 november 
Het eerste team van ’t Waliën is schooldamkampioen van Winterswijk geworden. 
Alvorens de finale door zes schooldamteams bestreden kon worden, moesten 20 
teams in de voorronden strijden om een finale plek. Op de scholen De Esch en ’t 
Waliën werden woensdag de voorronden gespeeld. Uiteindelijk plaatsten de teams 
De Esch 1&2, ’t Waliën 1&2, de Kolibrie 1 en de Vlier 2 zich voor de finale. 



 
In die finale ging het een paar ronden gelijk op totdat in de 4e ronde ’t Waliën een 
beslissende voorsprong nam en die in de laatste ronde goed verdedigde. Het team, 
dat bestond uit Chantal, Ivar, Luuk en Romy, wist 4 wedstrijden te winnen en 
speelde één keer gelijk. 
Het team van de Kolibrie werd met 5 punten tweede en het 2e team van ’t Waliën 
eindigde als derde met een gelijk aantal wedstrijdpunten als De Vlier 2, maar met 
1 bordpunt meer. Op de 5e en 6e plaats eindigden de teams van De Esch. 
 
De teams van ´t Waliën en van de Kolibrie mogen op 29 januari 2011 deel nemen 
aan de halve finale van Gelderland. 

24 november 
De onderlinge competitie wordt steeds spannender. Koploper Frank ten Hagen 
mocht dik tevreden zijn met remise tegen hekkensluiter Wim Klaassen. Daardoor is 
Wim Sonderen, die wél won, nu mede-koploper. Vlak daarachter een heel peloton 
aan kanshebbers. 
Uitslagen | Stand | Programma 

19 november 
WDV 1 – DIOS 3 Beltrum 13-3 
Koploper WDV kon voor het eerst dit seizoen in praktisch de sterkste opstelling 
achter de borden verschijnen. Hekkensluiter DIOS verdedigde zich taai, maar met 
geconcentreerd en geduldig spel wist WDV 6 van de 8 partijen te winnen. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand 

17 november 
WDV 2 – UDC Ulft 5-11 
Na het sensationele gelijkspel tegen DEZ Laren waren de verwachtingen voor het 
duel tegen Ulft hoog gespannen. De WDV-reserves kwamen ditmaal echter duidelijk 
tekort. Wim Sonderen, Thomas Esselink en Djoesi Moekasan scoorden de punten. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand 

10 november 
In de onderlinge competitie nam Frank ten Hagen de koppositie over van Klaas 
Jetten door hem in een direct duel te verslaan. De verschillen aan de top zijn 
klein; de strijd om het clubkampioenschap belooft zeer spannend te worden. 
Uitslagen | Stand | Programma 

6 en 7 november 
Gerrit Klompenhouwer en Erik Oonk namen deel aan de wereldrecordpoging 
simultaandammen door Jos Stokkel, die het opnam tegen 251 tegenstanders. De 
dammarathon begon zaterdag om 10.00 uur en duurde tot zondagochtend 6.00 uur. 
Ook voor Gerrit en Erik werd het een latertje. Rond 5.00 uur maakte Gerrit in een 
remisestand een foutje en verloor. Even later hield Erik de WDV-eer hoog door 
verdienstelijk remise te spelen. Stokkel pakte het wereldrecord met een score van 
410 punten (ruim 81%). 
>>> zie voor meer informatie Toernooibase 



5 november 
Voorronde Jan van de Zwan-Cup: WDV 1 – WDSV 4 3-5 
Ook WDV 1 is alweer uitgebekerd voordat het toernooi goed en wel begonnen is. De 
talentvolle jeugdspelers van Wageningen hadden weinig ontzag voor de gastheren 
en speelden vol op de winst. De 13-jarige Jannes Kromhout trakteerde aan bord 1 
WDV-kampioen Erik Oonk op een gevoelige nederlaag. Henk Sonderen en Kees 
Spruijt hadden dat moeten rechtzetten, gezien het ratingverschil met hun 
tegenstanders, maar ze bleven steken op remise. 
Uitslagen en partijen 

4 november 
Voorronde Jan van de Zwan-Cup: VBI Huissen 2 – WDV 2 6-2 
Twee dagen na de stunt in Laren werd WDV 2 eervol uitgeschakeld in de eerste 
ronde van het Gelders bekertoernooi. Erik ten Hagen en Jan Elgershuizen dwongen 
respect af met hun remisepartijen tegen veel sterkere tegenstanders. 
Uitslagen van de partijen 

2 november 
DEZ Laren 1 – WDV 2 8-8 
WDV 2 werkte de hatelijke nul weg via een prachtige stunt tegen (ex-
?)titelkandidaat Laren. Winstpartijen waren er voor Gerrit Klompenhouwer, Wim 
Sonderen en Erik ten Hagen.  
Uitslagen van de partijen | Tussenstand 

28 oktober 
DC Hengelo 2 – WDV 1 5-11 
Voor de derde keer op rij boekte WDV 1 een geflatteerde zege. De reserves van 
Hengelo leken op weg naar een gelijkspel, maar toen Jan Elgershuizen een verloren 
stand omtoverde in winst, was het verzet gebroken. De concurrentie staat nu al op 
twee punten achterstand. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand 

27 oktober 
>>> Uitslagen Doundrie Cup 
>>> Inhaalpartij Onderlinge competitie 

22 oktober 
Zoals elk jaar deden Gerrit Klompenhouwer en Wim Bennink weer mee aan het 
vermaarde Plusminus 55 Toernooi van DC Lent. Wim kon het huzarenstukje van 
vorig jaar, toen hij kampioen werd in de C-categorie, niet herhalen. Hij eindigde 
met 7 uit 7 in de middenmoot. Gerrit (winnaar in 2005) sprokkelde 6 punten bij 
elkaar. 
>>> verslag, eindstand en foto’s op de website van DC Lent 

20 oktober 
Uitslagen in de voorronde van de Doundrie-Cup 
 



Het bekertoernooi van de GDB, beter bekend als de Jan van der Zwan Cup, begint 
dit seizoen al in het najaar i.p.v. na afloop van het seizoen. Van de 39 
deelnemende teams zijn er 25 vrijgeloot voor de eerste ronde. WDV 1 en WDV 2 
moeten echter direct aan de bak, tegen respectievelijk WSDV 4 (Wageningen) en 
VBI Huissen 2. 
>>> programma eerste ronde 

8 oktober 
WDV 1 – DEZ Laren 12-4 
WDV 1 rekende opvallend gemakkelijk af met een belangrijke concurrent voor de 
titel. In de voorgaande seizoenen liet WDV zich vaak door Laren verrassen, maar 
deze keer was er geen vuiltje aan de lucht. Prima winstpartijen van Erik Oonk, 
Klaas Jetten en Erik ten Hagen gaven de doorslag. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand 

4 oktober 
DV Terborg – WDV 2 11-5 
Het tweede kwam er niet echt aan te pas tegen de geroutineerde dammers uit 
Terborg. Erik ten Hagen redde de eer met een zege. 
Uitslagen van de partijen | Tussenstand 

24 september 
WDV 1 – WDV 2 13-3 
Voor het eerst in de WDV-historie speelden het eerste en tweede team tegen 
elkaar in een officiële bondswedstrijd. In de beginfase leek promovendus WDV 2 
rechtstreeks op een stunt af te stevenen; herintreder Henny te Brake (eerder WDV-
lid rond 1975) en Zeeg Jongkoen bereikten gewonnen standen, maar gaven het 
voordeel later weer weg. Over de hele linie had titelkandidaat WDV 1 niet over 
geluk te klagen, met een geflatteerde 13-3 eindstand als gevolg. 
>>> Uitslagen van de partijen 



 
V.l.n.r. WDV 2 (Gerrit Klompenhouwer, Wim Sonderen) tegen WDV 1 (Erik Oonk, Klaas Jetten) 

15 september 
Onderlinge competitie: 
Uitslagen | Stand | Programma 

8 september 
Tweede ronde onderlinge competitie: Frank ten Hagen pakt de koppositie door een 
zege op Thomas Esselink. 
Uitslagen | Stand | Programma 

4 september 
Het programma van de bondscompetitie is definitief vastgesteld. WDV 1 en WDV 2 
komen voor het eerst in de historie uit in dezelfde klasse, de Eerste klasse Oost. In 
alle hoeken en gaten van Winterswijk zijn dammers opgespoord om WDV te 
versterken, zodat er genoeg spelers waren om WDV 2 te laten promoveren. Op 
vrijdag 24 september begint het seizoen met de broederstrijd WDV 1 – WDV 2. 
Programma | Spelers WDV 1 | Spelers WDV 2 

1 september 2010 
De onderlinge competitie van WDV ging van start met veel strijdlust; vier van de 
vijf partijen eindigden in een beslissing. Thomas Esselink boekte een verrassende 
zege op titelkandidaat Klaas Jetten. 
Uitslagen | Programma 



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

 
 


