
19 juni 2013 
>>> Zeeg en Gerrit zorgen voor ongekend spektakel in de zomercompetitie! 
Zie Partijen & Problemen. 
 

 
 



 
Bron: http://www.tvkrantwinterswijk.nl/ 

15 juni 

Erik ten Hagen Nederlands Kampioen Sneldammen !!! 

Gerrit Klompenhouwer en Erik ten Hagen namen deel aan het NK sneldammen in 
Utrecht. ’s Ochtends werden de voorrondes gespeeld in vier groepen van zes, 
waarbij de beste twee spelers zich plaatsten voor de finale groep.  
 Erik ten Hagen wist zich in de B-klasse, voor spelers met een rating tot 
1100, overtuigend als groepswinnaar te plaatsen voor de finalegroep. Twee 
partijen eindigden in remise en Erik won drie maal. Gerrit Klompenhouwer leek in 
de C-klasse (rating tot 900) ook goed op weg voor een plaats in de finalegroep. 
Na twee winstpartijen en twee remises had Gerrit aan een winstpartij genoeg. 
Gerrit dacht er in zijn laatste partij echter iets te gemakkelijk over in een 
gewonnen stand en speelde gelijk. Doordat Gerrit zijn concurrent wel won (zij 
het met enig fortuin), moest een barrage beslissing brengen. Gerrit verloor door 
een foutief offer deze barrage tegen de latere kampioen in de C-klasse en moest 
in de middag in de tweede groep spelen. Uiteindelijk is Gerrit net buiten de top 
tien geëindigd.  
 Erik deed het ook in de finalegroep uitstekend. Met 10 punten (drie 
winstpartijen en vier remises) moest hij de eerste plek delen met nog één speler. 
Daardoor moest een beslissingswedstrijd bepalen wie kampioen zou worden in de 
B-klasse. Een zogenaamde Georgiev-barrage werd gespeeld, waarbij beide 
spelers 5 minuten krijgen en er gespeeld wordt totdat er een beslissing is 
gevallen. In de eerste partij kwam Erik goed weg met remise doordat zijn 



tegenstander de winnende voortzetting miste. Ook de tweede partij eindigde in 
een gelijkspel, maar ondertussen had Erik een tijdsvoordeel opgebouwd. Hij had 
nog 30 seconden over terwijl zijn tegenstander nog slechts 15 seconden over 
had. In de derde partij ging de tegenstander dan ook door de klok waardoor Erik 
ten Hagen Nederlands kampioen is geworden in de B-klasse.  
 Volgend jaar kan Erik zijn titel overigens niet verdedigen. Doordat zijn 
rating net boven de 1100 is gestegen, mag hij niet meer in de B-klasse 
uitkomen. 

27 april 
Erik ten Hagen en Gerrit Klompenhouwer hebben zich via het Gelders 
kampioenschap geplaatst voor het NK Sneldammen (15 juni, Utrecht). Erik kon 
zich voor de laatste maal inschrijven in categorie B (rating tot 1100). Inmiddels 
is zijn rating gestegen tot ver boven de 1100, dus vanaf volgend jaar zal hij met 
de grote jongens moeten meedoen. In Harderwijk eindigde Erik als derde en 
plaatste zich daarmee, net als vorig jaar, voor het NK.  
Gerrit Klompenhouwer deed in 2001 al eens mee aan het NK en de laatste jaren 
was het zijn grote wens om zich nogmaals voor de nationale titelstrijd te 
kwalificeren. Na een lange strijd legde Gerrit in categorie C (rating tot 900) 
beslag op de derde plaats. Naast een beker leverde dat ook het felbegeerde NK-
ticket op. 
Frank ten Hagen kan op 15 juni alleen als toeschouwer mee naar Utrecht. Hij 
eindigde in categorie B als 11e.  
Alle uitslagen en foto’s op de GDB-site | Prijsuitreiking: Erik | Gerrit 

24 april 
Net als vorig seizoen is Erik ten Hagen de clubkampioen van WDV. Met nog 3 
ronden te gaan is hij niet meer te achterhalen. Erik was vooraf de grote favoriet 
en hij maakte de verwachting helemaal waar. In het begin van het seizoen 
verloor hij nog wel van zijn broer Frank, maar daar stonden 15 zeges tegenover. 
Stand onderlinge | Resultaten van de kampioen | De WDV-kampioenen sinds 
1946  

15 – 19 april 
Wim Bennink en Gerrit Klompenhouwer speelden deze week in Wageningen om 
de NK-titel voor Veteranen. Wim heeft aan alle 9 edities van het toernooi 
meegedaan en behaalde nu één van zijn beste resultaten ooit: 9 uit 8, mede 
dankzij een verrassende zege op de Amsterdamse topspeler Van Westerloo. Wim 
eindigde daarmee als 6e in de categorie 70+. 
Gerrit speelde een degelijk toernooi bij de 60-plussers. Hij verloor slechts één 
partij en eindigde met 8 uit 8 in de middenmoot. 
Resultaten Wim | resultaten Gerrit | Eindstand | verslag website WSDV | verslag 
van de toernooiwinnaar met foto’s  

22 maart 
Jan van der Zwan Cup: WDV 1 – DES Lunteren 2 2-6 
WDV 1 werd roemloos uit het bekertoernooi geschoven door het tweede team 
van Lunteren. Tot aan de tijdnoodfase leek er geen vuiltje aan de lucht. Op alle 
vier borden stonden de WDV’ers minimaal gelijkwaardig. Maar toen Kees Spruijt 



en Gerard Korten onder druk van de klok onnodig verloren, was het direct 
beslist. De remises van Erik en Frank ten Hagen bepaalden de eindstand op 2-6. 
Uitslagen 

8 maart 
Kroonschijf Ede – WDV 1 7-9 
Ondanks een zege op hekkensluiter Ede is WDV 1 gedegradeerd uit de Gelderse 
Hoofdklasse. Tijdens de centrale slotronde in Putten werd al vrij snel duidelijk dat 
een wonderbaarlijke redding er niet meer inzat. Daarvoor had Zutphen-
Warnsveld moeten winnen van Arnhem, maar daar leek het geen moment op. 
Van meet af aan hadden de Arnhemmers de beste papieren en ze wonnen 
uiteindelijk met 9-7. Ondertussen worstelde WDV zich uiterst moeizaam langs 
zeven Edenaren. Erik ten Hagen en Frits Zegelink maakten met hun zeges het 
verschil. 
Teamcaptain Erik ten Hagen werd WDV’s topscorer met een fraaie score van 14 
uit 11. Maar in de breedte was het team gewoonweg niet goed genoeg voor een 
langer verblijf in de Hoofdklasse. Volgend seizoen voegt WDV 1 zich dus weer bij 
WDV 2 in de Eerste klasse Oost. 
Uitslagen | Eindstand | Topscorers 

5 maart 
DEZ Laren – WDV 2 7-5 
WDV 2 sloot het seizoen af met een nipt verlies tegen middenmoter Laren. Het 
team is op de negende plaats geëindigd en handhaaft zich in de Eerste klasse. 
John van Laarhoven scoorde met 10 uit 9 de meeste punten. 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

1 maart 
WDV is winnaar geworden van sneldammen voor teams in Sinderen. Na een 
valse start - de eerste wedstrijd ging met 7-1 verloren! - herstelde het WDV-
kwartet zich knap. Er volgden vijf zeges en één gelijkspel en dat was net genoeg 
om de titel te grijpen. Het gouden team bestond uit Erik ten Hagen (7-10), Erik 
Oonk (7-10), Frank ten Hagen (7-6) en John van Laarhoven (7-5). 
>>> Uitslagen, eindstand en foto’s op de GDB-site 

8 februari 
WDV 1 – DC Harderwijk 9-7 
WDV weet dit seizoen van geen opgeven. De bijna zekere degradatie is met 
minimaal een maand uitgesteld door een verdiende zege op het veel sterker 
geachte Harderwijk. De twee invallers aan WDV-zijde eisten al snel de hoofdrol 
op. Wim Sonderen had de winst voor het grijpen tegen de sterkste speler van 
Harderwijk, maar was net iets te gretig en verloor alsnog. Zeeg Jongkoen werd 
‘man of the match’ door zijn veel sterkere tegenstander (bijna 400 ratingpunten 
meer!) in een klassieke partij tot overgave te dwingen. Na dat hoopvolle begin 
volgden reguliere zeges van Erik ten Hagen, Frits Zegelink en Gerard Korten. Het 
verlossende punt werd gescoord door Frank ten Hagen, die in een mooie partij 
zijn sterke opponent op remise hield. 
Op 8 maart volgt de ontknoping in de lange strijd tegen degradatie. Alle teams 
reizen dan af naar Putten voor de gezamenlijke slotronde. WDV moet dan winnen 
van hekkensluiter Ede en hopen dat Zutphen-Warnsveld in het andere 



degradatieduel Arnhem verslaat. Alleen in dat scenario eindigt WDV als negende 
en is het degradatiespook definitief verslagen. 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Programma | Topscorers 

6 februari 
WDV 2 – DIOS Beltrum 3 5-7 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma | Topscorers 

22 januari 
DV Voorthuizen – WDV 1 11-5 
WDV moest absoluut winnen om in de strijd tegen degradatie de kansen in eigen 
hand te houden, maar Voorthuizen bleek duidelijk sterker. Klaas Jetten (80) gaf 
nog wel het goede voorbeeld; hij werd op het laatste moment als invaller 
opgeroepen en won gedecideerd zijn partij. WDV kon daar alleen nog remises 
van Henk Sonderen en de broers Ten Hagen aan toevoegen.  
Met deze pijnlijke nederlaag zijn de kansen op handhaving in de Gelderse 
Hoofdklasse stevig geslonken. Er volgen nog twee wedstrijden en de drie 
onderste teams degraderen. Alleen als WDV op 8 februari wint van subtopper 
Harderwijk, kan in de centrale slotronde (8 maart) het kwartje nog de goede 
kant opvallen. 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Programma | Topscorers 

16 januari 
WDV 1 – VBI Huissen 1 3-13 
Met drie invallers aan WDV-zijde ging de inhaalwedstrijd tegen de koploper met 
grote cijfers verloren. Toch had er wat meer ingezeten als alle kansen waren 
benut. Jan Elgershuizen, Thomas Esselink en Klaas Jetten maakten indruk met 
voordeel-remises tegen hun veel sterkere tegenstanders. 
Uitslagen van de partijen 

11 januari 
WDV 1 – CTD Arnhem 10-6 
Met het degradatiespook op de hielen boekte WDV 1, met enig fortuin, het beste 
resultaat van het seizoen tot nu toe. De bezoekers waren zelfs met drie invallers 
op papier nog sterker, maar ze hadden duidelijk hun avond niet. Erik Oonk kwam 
al snel een schijf voor, wat een opsteker was voor het zelfvertrouwen van WDV. 
Henk Sonderen en de broers Ten Hagen wonnen vervolgens overtuigend hun 
partij, terwijl Jan Elgershuizen, Gerard Korten en Kees Spruijt hun tegenstanders 
op remise hielden. Jan en Gerard mochten daarover niet klagen, want ze gingen 
langs de rand van de afgrond. Dat Frits Zegelink verloor en Erik Oonk uiteindelijk 
toch moest berusten in remise, mocht verder de pret niet drukken.  
Met nog vier wedstrijden voor de boeg moet WDV nog één concurrent passeren 
om degradatie te voorkomen. 
Uitslagen en partijen | Stand | Programma | Topscorers 

7 januari 2013 
DV Terborg – WDV 2 7-5 
Het tweede team verloor geheel onnodig van Terborg. Wim Bennink kwam na 
een fraaie combinatie een schijf voor, maar verloor alsnog. Uiteindelijk won 



alleen Zeeg Jongkoen zijn partij. Met de remises van Klaas Jetten, Wim Sonderen 
en Gerrit Klompenhouwer was dat net niet genoeg voor een gelijkspel. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma | Topscorers 

13 december 
DZW 1 – WDV 1 7-9 
Met meer geluk dan wijsheid behaalde WDV in Warnsveld de eerste punten van 
het seizoen. Na vlotte zeges van invaller Wim Sonderen en Frank ten Hagen 
begon het te haperen op de overige borden. Uiteindelijk was het geluk aan 
Winterswijkse zijde. Van vier partijen die verloren dreigden te gaan, eindigden er 
drie op wonderbaarlijke wijze in remise. Door dit resultaat stijgt WDV een 
plaatsje op de ranglijst, maar het degradatiespook is nog lang niet verslagen. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma | Topscorers 

10 december 
DSV 2 – WDV 2 4-8 
In het buurtschapshuis van Sinderen boekte WDV 2 een zeer belangrijke zege, 
waardoor het team al voor de winterstop veilig lijkt. Wim Bennink, Gerrit 
Klompenhouwer en John van Laarhoven scoorden de voltreffers, terwijl voor DSV 
alleen ex-WDV’er Jos Rave iets terug kon doen. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma | Topscorers 

30 november 
WDV 1 – Huissen uitgesteld tot woensdag 16 januari 2013 

16 november 
PDC 1 – WDV 1 9-7 

Na een zinderend damspektakel in het denksportcentrum van Putten moest WDV 
na middernacht teleurgesteld met lege handen de lange terugreis aanvaarden. 
Door onder meer een schitterende zege van Frits Zegelink (het dubbeloffer van 
Dussault!), leek bij een 6-6 tussenstand een geflatteerde teamzege nog 
mogelijk. De laatste fase verliep echter ronduit dramatisch. Erik Oonk leek op 
remise af te stevenen maar werd in een flinterdun standje getruct door zijn 
tegenstander en verloor ‘op oppositie’. Daarna kreeg Kees Spruijt tegen de 
sterkste speler van Putten de winst in de schoot geworpen. In de tweede 
tijdnoodfase verzuimde hij echter tot twee keer toe om de trekker over te halen, 
waarna de lange partij verzandde in remise. 
Na vijf ronden is WDV nog steeds puntloos en dus een belangrijke 
degradatiekandidaat. Toch is er nog hoop, want de wedstrijden tegen de vier 
concurrenten staan nog op het programma. 
Uitslagen en partijen | Stand | Programma | Topscorers | Verslag van PDC 

14 november 
WDV 2 – DSV Sinderen 5-7 
WDV 2 bleek goed hersteld van de oorwassing in Hengelo en was dichtbij een 
enorme stunt tegen de veel sterkere fusieclub uit Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld. 
Op vier van de zes borden kregen de WDV’ers winstkansen. Maar uiteindelijk wisten 
alleen Zeeg Jongkoen en John van Laarhoven de volle buit binnen te halen.  
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma | Topscorers 



8 november 
DC Hengelo 1 – WDV 2 11-1 

Het tweede team kreeg in Hengelo alle hoeken van het dambord te zien. Alleen 
Klaas Jetten wist remise te spelen. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma | Topscorers 

2 november 
WDV 1 – WSDV 4-12 

Ook de vierde wedstrijd van WDV 1 ging kansloos verloren. De gasten uit 
Wageningen waren gewoon een klasse beter en wonnen vier van de acht 
partijen. WDV kon daar slechts remises tegenover stellen van Frits Zegelink, Erik 
ten Hagen (net geen winst), Kees Spruijt en invaller Wim Bennink. 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Programma | Topscorers 

24 oktober 
WDV 2 – UDC Ulft 8-4 
Het tweede team boekte een zeer belangrijke zege op het eerste team van Ulft. 
Beide teams konden niet met de sterkste formatie aantreden en de tactische 
opstelling van WDV pakte zeer goed uit. Klaas Jetten, Wim Bennink en Henny te 
Brake wonnen hun partij. Wim Sonderen en Thomas Esselink waren ook dichtbij 
de winst, maar lieten hun tegenstanders nog ontsnappen naar remise. Djoesi 
Moekasan werd ‘opgeofferd’ aan bord 2. Hij verloor van de beste speler van Ulft. 
WDV 2 staat nu fraai in de middenmoot, met 3 uit 3. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma | Topscorers 

19 oktober 
Wim Bennink speelde deze week één van zijn beste toernooien ooit. In het 
Plusminus 55 toernooi van DC Lent eindigde hij op de tweede plaats in de 
Eerste Groep. In de laatste ronde moest Wim tegen de koploper en bij winst zou 
hij het vermaarde toernooi op zijn naam hebben geschreven. Het werd echter 
remise, zodat Wim genoegen moest nemen met het zilver, met een fraaie score 
van 10 uit 7. Gerrit Klompenhouwer was uiteraard ook van de partij en eindigde 
op de 11e plaats met 7 uit 7. 
>> uitslagen en eindstand 
>> foto’s 

16 oktober 
BSDV – WDV 1 11-5 

WDV 1 kon voor het eerst dit seizoen op vrijwel volle sterkte aantreden en 
daardoor was er vooraf hoop op een gelijkspel, maar in Barneveld werd toch een 
kansloze nederlaag geleden. Pas bij een 8-0 achterstand kon WDV wat terugdoen 
met remises van Henk Sonderen, Frits Zegelink en Jan Elgershuizen en een 
winstpartij van Gerard Korten. Na drie 11-5 nederlagen op rij staat WDV nu stijf 
onderaan in de Gelderse Hoofdklasse. 
Uitslagen van de partijen | Stand | Programma | Topscorers 

5 oktober 
DC Lent – WDV 1 11-5 



Zonder drie toppers had WDV 1 weinig in te brengen tegen de regerend 
kampioen. Op alle borden was het ratingverschil groter dan 100 punten. Toch 
gloorde er nog een sprankje hoop toen invaller Djoesi Moekasan na een listig 
zetje gewonnen kwam te staan. Nadat hij alsnog verloor, wist Lent snel de 
verdiende zege veilig te stellen. Uiteindelijk moesten vijf WDV’ers zich gewonnen 
geven. 
Supersub Gerrit Klompenhouwer en Kees Spruijt voorkwamen een 
monsternederlaag door gedecideerd af te rekenen met hun sterke tegenstanders, 
terwijl Erik ten Hagen de beste speler van Lent probleemloos op remise hield.  
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Programma | Topscorers  

2 oktober 
DC Zevenaar – WDV 2 9-3 
Zoals verwacht bleek WDV 2 niet opgewassen tegen de topploeg van Zevenaar. 
Klaas Jetten (winst) en Wim Sonderen (remise) zorgden met daverende slagzetten 
voor de Winterswijkse bordpunten. Wim Bennink was vlakbij een (remise)stunt 
tegen de landelijke topspeler Dinant Spieker, maar hij trapte in tijdnood op de 50e 
zet in een ‘dodelijke’ combinatie. 
Uitslagen | Stand 

21 september 
WDV 1 – DES Lunteren 5-11 

Een zwaar gehavend WDV 1 ging kansloos onderuit tegen titelkandidaat 
Lunteren. De helft van de basisspelers was verhinderd, zodat nieuwbakken 
teamcaptain Erik ten Hagen vier invallers moest optrommelen. Die streden voor 
wat ze waard waren, maar konden geen punten scoren. Frank ten Hagen speelde 
‘gewoon’ remise en de Winterswijkse eer werd meer dan gered door fraaie, 
verdiende zeges van Erik ten Hagen en Kees Spruijt. 
Uitslagen en enkele partijen | Wedstrijdverslag van DES 

19 september 
WDV 2 – DUO 1 6-6 
De wedstrijd begon met een blamage voor de gasten: de grote damvereniging 
uit Doetinchem kon slechts vier man achter de borden krijgen, waardoor WDV 
een 4-0 voorsprong in de schoot geworpen kreeg. Klaas Jetten en Djoesi 
Moekasan verloren van sterke tegenstanders. Wim Sonderen en John van 
Laarhoven sleepten met hun remises een gelijkspel uit het vuur. 
Uitslagen van de partijen 

5 september 2012 
Het damseizoen van WDV is weer begonnen. Twaalf leden gaan in de 
onderlinge competitie uitmaken wie de damkampioen van Winterswijk wordt. 
Verheugend is dat Wim Klaassen ook weer meespeelt; vorig seizoen moest hij 
wegens ziekte verstek laten gaan. 
In de eerste ronde was er meteen een daverende stunt van Zeeg Jongkoen: 
hij versloeg de titelkandidaat Erik Oonk. Verder zijn dit seizoen de broers Ten 
Hagen de te kloppen mannen. Zij waren vorig jaar een maatje te groot voor de 
rest. 
 



In de bondscompetitie start WDV 1 op 21 september met een thuiswedstrijd 
tegen Lunteren. Net als vorig seizoen zal het eerste team het zwaar krijgen in de 
Gelderse Hoofdklasse. Handhaving is voorlopig het enige doel. 
Het zestal van WDV 2 moet het op 19 september in eigen huis opnemen tegen 
DUO 1 uit Doetinchem, dat vorig jaar degradeerde uit de Hoofdklasse. De 
verwachting is dat voor WDV 2 een rol in de middenmoot weggelegd zal zijn. 
 


