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29 juni 2012 
Jan Elgershuizen bewees de cupfighter van WDV te zijn, door voor het tweede 
jaar achtereen de Doundrie Cup te veroveren. 
Jan begon vanaf een 13e plaats en moest steeds minimaal een plusremise behalen 
om een ronde verder te komen. Nadat hij eerst Klaas Jetten en Wim Bennink 
uitgeschakeld had, wist hij in de halve finale zelfs clubkampioen Erik ten Hagen in 
een zinderende partij te verslaan. Ook in de finale tegen Erik Oonk kwam Jan in 
het voordeel en na een lang eindspel was de plusremise voldoende voor de 
bekerwinst. 

16 juni 
Clubkampioen Erik ten Hagen is bij het NK Sneldammen in Laren (Gld.) op de 
negende plaats geëindigd. 
In de voorronde in een groep van zes, waarvan de eeste twee zich zouden plaatsen 
voor de finalegroep, ging Erik de laatste ronde in op een gedeelde tweede plek. 
Maar de laatste wedstrijd ging onnodig verloren waardoor hij ‘s middags in de 
tweede groep speelde. Daarin herstelde Erik zich door met 10 uit 7 bovenaan te 
eindigen, goed voor een 9e plek.  

2 mei 
Erik ten Hagen (21) is voor de eerste maal clubkampioen van WDV geworden. In 
ronde 20 (van de 22) speelde hij remise tegen Wim Bennink, waardoor hij niet 
meer te achterhalen is. Zijn broer Frank legde beslag op de tweede plaats. Eerder 
dit seizoen maakten de broers al indruk in de Gelderse Hoofdklasse, waar ze WDV 
behoedden voor degradatie en hoog in de topscorerslijst eindigden. En ook in de 



bekercompetitie van WDV gaan ze gebroederlijk aan kop. Verder is Erik nog in de 
race voor een nationale titel: hij heeft zich geplaatst voor het NK Sneldammen, dat 
op 16 juni in Laren (G.) gespeeld wordt. 
Uitslagen onderlinge competitie | Stand | Alle clubkampioenen WDV sinds 1946 

27 april 
Jan van der Zwan Cup: CTD 1 – WDV 1 7-1 
Het viertal van WDV 1 werd hardhandig uit het bekertoernooi geschoven door CTD 
uit Arnhem, dat voor de zekerheid alleen maar topspelers had opgesteld.  
Frank ten Hagen trof het niet met een sneldammende tegenstander en moest na 
twee uur spelen al capituleren. Gerard Korten leek op weg naar remise, maar hij 
liet zich in een 7 om 7-stand toch nog verrassen door een bekende offerwending. 
De derde nederlaag was voor Kees Spruijt. Hij koos na de opening een simpel 
aanvalsplan en kwam er 20 zetten later achter dat zijn tegenstander het hele plan 
vakkundig had weerlegd. De eer werd gered door de aanstaande clubkampioen Erik 
ten Hagen. Hij leek tegen de sterkste Arnhemmer een goede aanvalspositie te 
hebben en accepteerde in tijdnood een remise-aanbod. 
Uitslagen en partijen 

20 april 
Met het klimmen der jaren gaat Wim Bennink steeds beter presteren op het NK 
Veteranen, dat deze week traditiegetrouw in Wageningen plaatsvond. Dit jaar 
debuteerde Wim in de categorie 70+. Zijn start was geweldig: twee winstpartijen 
gevolgd door een verrassende remise tegen de latere toernooiwinnaar, de 
sympathieke Zeeuwse topspeler Daaf Kasse. Bij het ingaan van de laatste ronde 
was het podium nog binnen handbereik. De laatste parij ging echter verloren, 
waardoor Wim genoegen moest nemen met de 8e plaats. 
Eindstand 70+ | Eindstand totaal | Wim’s uitslagen 

5 april 
Jan van der Zwan Cup: BDV 1 – WDV 2 6-2 
WDV 2 werd uitgeschakeld voor de beker door het hoger geklasseerde Brummen. 
Zonder slag of stoot ging dat niet; John van Laarhoven won verrassend van een 
gerenommeerde tegenstander en Zeeg Jongkoen hield lang stand tegen de 
bondsvoorzitter, maar strandde alsnog in het zicht van de remisehaven. Ook Jan 
Elgershuizen en Djoesi Moekasan moesten capituleren voor hun sterkere 
opponenten. 
Uitslagen en partij 

31 maart 
Vier WDV’ers namen in Almen deel aan het Persoonlijk Gelders 
sneldamkampioenschap. Erik ten Hagen ging lang aan kop in de categorie B maar 
moest na remise in de laatste ronde genoegen nemen met de tweede plaats (18 
punten uit 13 partijen). Hij plaatste zich daarmee ruimschoots voor het NK 
Sneldammen, dat op 16 juni in Laren (G.) wordt gehouden. Kees Spruijt (14 
punten) en Frank ten Hagen (12 punten) vertoefden de hele dag in de middenmoot. 
En in categorie C deed John van Laarhoven lange tijd goed mee; hij scoorde 
uiteindelijk 11 uit 13. >>> Alle uitslagen en eindstanden 



30 maart 
Jan van der Zwan Cup: WDV 1 – DES Lunteren 1 5-3 
In de tweede ronde van het Gelderse bekertoernooi zorgde WDV voor een puike 
stunt door het sterkere Lunteren (vice-kampioen van de Gelderse Hoofdklasse) te 
verslaan. Na de wat gelukkige zege van Frank ten Hagen, wel fraai afgerond in 
vliegende tijdnood, kwam Lunteren nog wel langszij doordat hun kopman met 
secuur spel Gerard Korten versloeg. Op de andere twee borden zag het er 
inmiddels goed uit voor WDV. Erik ten Hagen hield zijn tegenstander, die zeer 
aanvallend speelde, met een principiële omsingeling steeds onder druk en boekte 
uiteindelijk een schitterende zege. Direct daarna zorgde de remise van Kees 
Spruijt, die een schijf voorsprong net niet wist te verzilveren, voor de verdiende 
teamzege. In de volgende ronde wacht weer een sterke tegenstander, namelijk 
CTD 1 uit Arnhem. 
Uitslagen en partijen 

23 maart 
Bij het Gelders Sneldamkampioenschap voor Teams veroverde WDV de titel in de 
Tweede Klasse. 
Verslag | Uitslagen, eindstanden en foto’s 

16 maart 
WDV 1 – PDC 1 6-10 
In de laatste wedstrijd van het seizoen verloor WDV 1 met 10-6 van PDC uit Putten. 
Erik ten Hagen en Kees Spruijt leken gezonde stellingen te hebben, maar gingen 
ten onder door lichte combinaties. De overige zes partijen eindigden in remise. 
Door deze nederlaag moest WDV nog even vrezen voor degradatie. De slotronde 
werd centraal gespeeld in Arnhem, zodat tijdens de wedstrijd met een schuin oog 
werd gekeken naar de felle onderlinge strijd van de concurrenten. Toen tegen 
middernacht de kruitdampen waren opgetrokken, bleek WDV te zijn geëindigd op 
een keurige zevende plaats. Het team handhaaft zich daarmee in de hoogste 
Gelderse klasse. 
Topscorer van WDV 1 werd Frank ten Hagen, met 17 uit 11. Hij eindigde daarmee 
zelfs op de derde plaats van de Gelderse topscorerslijst. Positieve scores waren er 
verder voor Erik ten Hagen (15 uit 11), Frits Zegelink (10 uit 8) en invaller Klaas 
Jetten (3 uit 2).  
Uitslagen en partijen | Eindstand | Topscorers Hoofdklasse | Seizoenscores WDV’ers 

2 maart 
CTD Arnhem – WDV 1  9-7 
De inhaalwedstrijd tegen Arnhem, dat verbeten vecht tegen degradatie, ging 
onnodig verloren. Een gelijkspel of meer had er zeker ingezeten, als WDV meer 
winstkansen benut had. Nu bluften de Arnhemmers zich naar de zege. Frits 
Zegelink en Erik ten Hagen wisten nog wel te winnen, maar daar stonden drie 
nederlagen tegenover. 
Met nog één ronde te gaan, is er nog niets beslist onderin de Gelderse Hoofdklasse. 
WDV kan bij winst op Putten als 4e eindigen maar bij verlies en een reeks 
stuntende concurrenten is zelfs degradatie nog mogelijk. De centrale slotronde (16 
maart, Arnhem) belooft dus nog veel spanning en sensatie. 
Uitslagen en partijen | Stand en programma slotronde 



29 februari 
WDV 2 – DIOS 3 10-6 
Het tweede sloot het seizoen af met een ruime zege op DIOS 3. Winstpartijen 
waren er voor Klaas Jetten, Ferry Kemperman, Zeeg Jongkoen en Henny te Brake. 
Uitslagen en enkele partijen | Eindstand 

17 februari 
WDV 1 – BDSV 1 9-7 
WDV heeft goede papieren om degradatie te ontlopen na een benauwde zege op 
een verzwakt Barneveld. De gasten, die al veilig waren, traden aan zonder hun drie 
topspelers. In eerste instantie leek WDV eenvoudig op weg naar winst, maar in het 
laatste uur liepen enkele zeer voordelige stellingen remise. En Kees Spruijt verloor 
zelfs nog, door met open ogen in een lokzetje te tuinen. Deze nul werd 
gecompenseerd door zeges van Erik Oonk en topscorer Frank ten Hagen. Pas nadat 
Gerard Korten na lang zwoegen met remise het winnende puntje binnenhaalde, kon 
het team opgelucht ademhalen. 
Helemaal veilig is WDV 1 nog steeds niet. Als het team de laatste twee wedstrijden 
zou verliezen, blijft het afhankelijk van de resultaten van de concurrentie. De 
onderste drie van de Gelderse Hoofdklasse degraderen. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma 

15 februari 
WDV 2 – DSD Sinderen-Dinxperlo 8-8 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Programma 

8 februari 
In de onderlinge competitie lijkt een ‘vorentscheidung’ te zijn gevallen. Erik ten 
Hagen versloeg op ingenieuze wijze broer Frank en gaat nu fier aan de leiding, met 
4 punten voorsprong. In de heenronde was Frank nog de winnaar van de 
broederstrijd. Deze keer liet Erik bewust een damzet toe waarmee Frank dacht te 
kunnen winnen, maar de dam was te duur.  
Uitslagen | Stand | Programma 

3 februari 
CTD Arnhem – WDV afgelast 

1 februari 
WDV 2 – VADAC 8-8 
Het tweede team was ouderwets op dreef tegen de gasten uit Varsseveld, die 
normaliter om de titel in de Eerste klasse strijden. De aanwezigheid van supersub 
Ferry Kemperman, die een snelle winst liet aantekenen, gaf de rest van het team 
vleugels. Bij een 6-0 voorsprong (ook Jan Elgershuizen en Henny te Brake wonnen 
vlot) leek de teamzege voor het grijpen. Maar door wat slordigheden kwam VADAC 
alsnog langszij. Man of the Match werd John van Laarhoven (voorlopige rating: 
786) die tegen de sterke Han Seinhorst (rating 1253) het beste van het spel had en 
uiteindelijk remise speelde. 
Na dit prima resultaat is nu al, met nog twee ronden voor de boeg, het 
klassebehoud veilig gesteld. 



Uitslagen en enkele partijen | Stand | Programma 

20 januari 
WDV 1 – DV Voorthuizen 9-7 
In de strijd tegen degradatie deed WDV goede zaken met een zwaarbevochten zege 
op concurrent Voorthuizen, dat met twee invallers moest aantreden. WDV was wel 
op volle sterkte, maar kon slechts met de grootste moeite de vis op het droge 
krijgen. Teamcaptain Wim Bennink hengelde op onnavolgbare wijze het ultieme 
punt binnen tegen de (op papier) veel sterkere Van de Kuilen. Winstpartijen waren 
er voor Gerard Korten (via een fraaie combinatie naar dam) en, al bijna 
vanzelfsprekend dit seizoen, de broers Ten Hagen. 
Het degradatiespook kreeg zo een eerste tik, maar is nog niet knock-out. Met nog 
drie ronden voor de boeg staan 8 van de 12 teams in de Gelderse Hoofdklasse nog 
in de gevarenzone. 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Programma 

17 januari 
DEZ Laren – WDV 2 12-4 
WDV 2 kwam er, zoals verwacht, niet aan te pas tegen het eerste team van Laren. 
Thomas Esselink redde de eer met een snelle zege. Ook Klaas Jetten en Jan 
Elgershuizen pakten nog een puntje mee.  
Gezien het resterende programma heeft WDV 2 toch nog goede papieren om zich te 
handhaven in de Eerste klasse Oost.  
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma 

28 december 
De onderlinge competitie van WDV is zo’n beetje op de helft en het is overduidelijk 
dat Erik en Frank ten Hagen dit seizoen de te kloppen mannen zijn. Ze gaan 
gebroederlijk aan de leiding met 15 uit 10 en een kwartet achtervolgers, 
waaronder regerend kampioen Erik Oonk, heeft drie punten achterstand. Zoals 
gebruikelijk is bij WDV iedereen aan elkaar gewaagd, zo boekte hekkensluiter 
Thomas Esselink zijn enige winstpartij tegen koploper Frank, en voor de tweede 
seizoenshelft wordt dan ook nog veel vuurwerk verwacht. 
Uitslagen | Stand | Programma 

14 december 
WDV 2 – BDV 1 7-9 
Anders dan de uitslag doet vermoeden, was WDV 2 vrij kansloos tegen de koploper 
uit Brummen. Klaas Jetten en Henny te Brake wonnen vanuit verloren positie 
doordat hun tegenstanders opzichtig blunderden. Door remises van Gerrit 
Klompenhouwer, Martijn Wolters en Wim Sonderen scoorde het team zowaar 7 
bordpunten, die in de strijd tegen degradatie nog goed van pas kunnen komen. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma 

12 december 
De Kroonschijf Ede – WDV 1 10-6 
Het zijn donkere dagen voor WDV 1. Door vier nederlagen op rij en verrassende 
uitslagen van de concurrerentie, is het team in no-time afgezakt naar de kelder van 



de Gelderse Hoofdklasse. In het nieuwe jaar wachten nog vier wedstrijden om het 
degradatiespook te verjagen.  
Tegen Ede bleek andermaal dat WDV, met drie invallers weliswaar, in de breedte 
tekortschiet. Alleen Frank ten Hagen (12 uit 7!) en invaller Djoesi Moekasan wisten 
te winnen.   
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma 

2 december 
WDV 1 – WDSV 5-11 
WDV was uit op een stunt tegen het kampioensteam uit Wageningen, dat tot nu toe 
in de Gelderse Hoofdklasse niet erg op dreef was. En lange tijd zag het er ook best 
goed uit voor de thuisploeg, met op meerdere borden ogenschijnlijk kansrijke 
stellingen. Maar de geroutineerde gasten bleven koelbloedig en sloegen in het 
laatste fase met handig spel alsnog toe. De enige winstpartij aan WDV-zijde was 
voor Henk Sonderen. De broers Ten Hagen bevestigden andermaal hun grote 
doorbraak dit seizoen, door hun gereputeerde tegenstanders (met honderden 
ratingpunten meer) probleemloos op remise te houden. 
De wat geflatteerde nederlaag was voor WDV alweer het derde verlies op rij. Maar 
met een plek in de middenmoot en de zwaarste wedstrijden al achter de rug, is er 
nog volop kans op klassebehoud. 
Uitslagen en enkele partijen | Persbericht van de teamcaptain  | Stand | Topscorers | Programma 

29 november 
DEZ Laren 2 – WDV 2 7-9 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma 

18 november 
WDV 1 – DES Lunteren  7-9 
WDV toonde iets teveel ontzag voor de jeugdige koplopers uit Lunteren en ging 
door enkele naïeve nederlagen nipt ten onder. Pas na de match kwam het besef 
dat een stunt er dik had ingezeten. De broers Ten Hagen lieten zien hoe het wel 
moest: ze wonnen alweer van – op papier – sterkere tegenstanders en staan dus nog 
steeds torenhoog in de topscorerslijst. Vooral de zege van Erik was er één om in te 
lijsten. Henk Sonderen herstelde zich met een zwaarbevochten zege van twee 
nederlagen op rij en invaller Jan Elgershuizen speelde knap remise. Al dit moois 
werd echter teniet gedaan door de nederlagen van Kees Spruijt, Gerard Korten, 
Erik Oonk en Wim Bennink. 

Door dit resultaat – en enkele verrassende uitslagen van de concurrentie – is 
de fraaie competitiestart alweer aardig verbleekt. Met 5 uit 5 en een plaats in de 
middenmoot belooft het nog een zwaar seizoen te worden, al bewees de match 
tegen Lunteren eens te meer dat WDV tegen alle ploegen in de Gelderse 
Hoofdklasse punten kan pakken. 
Uitslagen en enkele partijen | Persbericht van de teamcaptain | Wedstrijdverslag van DES | Stand | 
Programma 

11 november 
UDC Ulft – WDV 2 7-9 
Het tweede team sloot een drukke damweek af met een sensationele zege op het 
veel sterkere eerste team van UDC Ulft. Na drie nederlagen op rij besloot 



teamcaptain Wim Sonderen tot een tactische opstelling met de sterkste spelers op 
de middelste borden. Dat pakte wonderwel goed uit, al werd de slag juist 
gewonnen op de andere borden. Op bord 7 en 8 stevenden stevenden Hennie te 
Brake en John van Laarhoven al snel op winst af, terwijl op bord 1 en 2 Djoesi 
Moekasan en Thomas Esselink hun veel sterkere tegenstanders vakkundig op remise 
hielden. De routiniers Klaas Jetten, Jan Elgershuizen en Wim Sonderen wisten toen 
genoeg en stelden met hun remises de teamzege veilig. Dat Zeeg Jongkoen ten 
slotte na kranig verzet ten onder ging tegen de beste speler van Ulft, mocht de 
pret verder niet drukken.  
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma 

9 november 
WDV 2 – DZW Zutphen-Warnsveld  3-13 
Een wat geflatteerde, maar terechte nederlaag tegen koploper en titelkandidaat 
Zutphen-Warnsveld. Alleen Jan Elgershuizen, Gerrit Klompenhouwer en John van 
Laarhoven wisten de veilge remisehaven te bereiken. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma 

4 november 
DC Lent – WDV 1 10-6 
Tegen koploper Lent deed WDV 1 zichzelf al snel de das om. Na pakweg een half 
uur kon de eerste WDV’er al teleurgesteld de bar opzoeken. Een uur later was de 
achterstand opgelopen tot 6-0. Toen ook de thuisploeg ging meedoen aan het 
foutenfestival, leek het zelfs nog even spannend te worden; via 7-5 werd het 
uiteindelijk 10-6. Erik en Frank ten Hagen trokken zich van de malaise niets aan. Ze 
waren samen goed voor drie punten en staan nu met 7 uit 4 hoog in de Gelderse 
topscorerslijst. 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Programma 

25 t/m 28 oktober 
Wim Bennink en Gerrit Klompenhouwer deden weer mee het populaire Plusminus 
55 toernooi van DC Lent. Ze waren ingedeeld in de Eerste Groep en gingen flitsend 
van start met twee winstpartijen op rij. Later in de week werden er toch wat 
punten gemorst. Gerrit had bij winst in de laatste ronde het toernooi alsnog 
kunnen winnen, maar verloor die allesbeslissende partij. Hij eindigde op de vierde 
plaats, met 9 uit 7. Wim was gezien zijn rating de favoriet voor de eindzege, maar 
kwam niet verder dan de 12e plaats, met 7 uit 7. 
Uitslagen en foto’s op de site van DC Lent. 

19 oktober 
DC Nijmegen – WDV 1 7-9 
Degradatiekandidaat WDV kent een droomstart in de Gelderse Hoofdklasse en staat 
na deze zwaarbevochten zege voorlopig zelfs op de derde plaats. Nijmegen kon 
niet het sterkste team op de been brengen, terwijl WDV voor de eerste keer dit 
seizoen kon beschikken over alle basisspelers. De twee verliespartijen aan 
Winterswijkse kant waren volkomen onnodig. De teamzege was over het geheel 
genomen verdiend, al misten de Nijmegenaren nog enkele fraaie winstkansen. 
Uitslagen en partijen | Stand | Programma 



18 oktober 
DC Zevenaar – WDV 2 11-5 
Het tweede team ging, zoals te verwachten viel, kansloos onderuit tegen 
titelkandidaat Zevenaar, dat vorig seizoen degradeerde uit de Hoofdklasse. Toch 
verbaasde WDV met enkele prachtige blauwe uitslagen. Die kleur staat voor een 
opvallend goede prestatie op grond van het ratingverschil met de tegenstander. Zo 
speelde Jan Elgershuizen (925) remise tegen de nationale topspeler Dinant Spieker 
(1295). Ook Zeeg Jongkoen (winst), Gerrit Klompenhouwer (remise) en John van 
Laarhoven (remise bij zijn rentree in de clubcompetitie) trokken zich niets aan van 
de reputatie van hun tegenstander. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma 

7 oktober 
WDV 1 – DCH   9-7 
De streekderby tegen DC Hengelo leverde een even fortuinlijke als belangrijke zege 
op. Lange tijd leken juist de gasten op weg naar een nipte overwinning, totdat 
WDV in het vierde speeluur zomaar enkele punten cadeau kreeg. Beide teams 
zullen in de Gelderse Hoofdklasse uiteindelijk wel moeten strijden tegen 
degradatie, maar met een vliegende start van 3 uit 2 is voor WDV de druk voorlopig 
van de ketel. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma 

28 september 
Na een afwezigheid van circa 20 jaar maakte John van Laarhoven zijn rentree in 
de onderlinge competitie. Zijn spelopvatting bleek na al die jaren niets veranderd: 
tegen regerend WDV-kampioen Erik Oonk speelde hij in een spektakel-partij vol op 
de winst, sloeg een remise-aanbod af en verloor uiteindelijk door 
tijdsoverschrijding. 
Uitslagen | Stand | Programma 

23 september 
DUO – WDV 1 8-8 
Met drie invallers – de topspelers waren verhinderd - leek het voor WDV 1 een 
zware avond te worden tegen het jeugdige team van DUO. De tactische opstelling 
van teamcaptain Wim Bennink pakte behoorlijk goed uit, waardoor er zelfs 
winstkansen voor WDV leken te ontstaan. In de laatste partij kon DUO de stand 
echter gelijktrekken. 
Uitslagen en Partijen 

19 september 
DV Terborg – WDV 2 10-6 
In de eerste wedstrijd van het seizoen was WDV 2 nog niet scherp genoeg om te 
stunten in Terborg. Gezien het vertoonde spel had er wel wat meer in gezeten. 
Enkele voordelige standen verzandden echter in remise. 
Uitslagen van de partijen  

31 augustus 
Uitslagen onderlinge competitie 



14 augustus 2011 
Het nieuwe damseizoen staat op punt van beginnen. Woensdag 17 augustus spelen 
de WDV’ers bij wijze van warming-up een onderling sneldamtoernooi. De 
onderlinge competitie gaat op 31 augustus van start. 
In de Gelderse clubcompetitie keert WDV 1 na twee jaar afwezigheid terug in de 
sterk bezette Gelderse Hoofdklasse. Handhaven is het eerste doel. Op vrijdag 23 
september is de eerste match, uit tegen titelkandidaat Dammers uit Oost 
(Doetinchem).  
WDV 2 zal het zwaar krijgen in de Eerste klasse Oost. Vorig seizoen werd 
degradatie nipt ontlopen en komend seizoen lijkt de Eerste klasse sterker bezet. 
WDV 2 begint uit tegen DV Terborg, op maandag 19 september. 
> programma Onderlinge competitie 
> programma WDV 1 
> programma WDV 2 
 

 
 


