14 mei 2014
Erik ten Hagen is voor het derde jaar achtereen clubkampioen van WDV
geworden. Erik bleef ongeslagen en behaalde de astronomische score van 39
punten uit 20 partijen (dus 19 zeges en één remise!). Voorzover bekend is dit
een record in de clubhistorie. Op gepaste afstand werd zijn broer Frank tweede.
Het brons werd verrassend opgeëist door Gerrit Klompenhouwer, die daarmee
voor het komende seizoen promoveert van WDV 2 naar WDV 1.
Onderlinge competitie | Clubkampioenen van 1946 t/m 2014

10 mei
Drie WDV’ers damden in Almen snel om het Persoonlijk Gelders Kampioenschap.
Erik ten Hagen won vorig jaar de nationale sneldamtitel in categorie B, maar
moest nu door zijn hogere rating meespelen in de hoogste klasse, categorie A.
Meer dan een bijrol zat er niet in. Hij eindigde in de onderste regionen met 7 uit
11. Broer Frank (categorie B) en Gerrit Klompenhouwer (categorie C) eindigden
in de middenmoot van hun klasse, met 11 uit 11.
>>> Alle uitslagen en eindstanden op de site van de GDB

11 april
Jan van der Zwan-cup: WDV 1 – WSDV 2
1-7
Het WDV-kwartet ging in de 3e ronde van het Gelderse bekertoernooi roemloos
ten onder. De grote club uit Wageningen had de vier beste spelers naar het
oosten gestuurd, waardoor het krachtsverschil tussen beide teams erg groot
was. Er ontstonden wel interessante partijen, maar de WDV’ers hadden daarin
voornamelijk een verdedigende rol. Toen ook de klok ging meespelen, was het
pleit snel beslecht. Kees Spruijt, Frank ten Hagen en Erik Oonk moesten hun
tegenstander feliciteren. De Winterswijkse eer werd gered door Erik ten Hagen
die knap remise speelde tegen de landelijke topspeler Jan Groenendijk.
Uitslagen der partijen

26 maart
Jan van der Zwan Cup: DC Nijmegen – WDV 1
3-5
Met een knappe zege op de gedegradeerde hoofdklasser Nijmegen heeft WDV 1
de derde ronde van het Gelderse bekertoernooi bereikt. Beide viertallen waren
op papier ongeveer gelijkwaardig, maar op het bord was WDV deze avond
duidelijk de beste. Na remise van Erik ten Hagen en goede winstpartijen van Erik
Oonk en Frank ten Hagen stond het 1-5 en was de buit al binnen. Ook Jan
Elgershuizen leek op weg naar winst, maar hij nam iets te veel risico en verloor.
In de volgende ronde speelt WDV op 11 april thuis tegen WSDV 2 uit
Wageningen.
Uitslagen der partijen

3 maart
DSV 1 – WDV 1
7-5
In de laatste wedstrijd van het seizoen greep favoriet WDV 1 op dramatische
wijze naast de titel. Een gelijkspel zou genoeg zijn geweest, maar de gastheren
uit Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld wonnen na een zinderende strijd met het
kleinst mogelijke verschil, waardoor zij de kampioensbloemen voor zich opeisten.

Na een wat ongelukkige nederlaag van Wim Bennink (hij miste eerst een mooie
winstkans en ging alsnog ten onder), leken de overige WDV’ers het tij nog wel te
kunnen keren. Erik Oonk en Frank ten Hagen waren op weg naar solide remises,
terwijl Henk Sonderen, Frits Zegelink en Erik ten Hagen zoveel voordeel
verkregen dat de gelijkmaker elk moment kon vallen. Zo leek het althans… Rond
de tijdnoodfase verwaterde het voordeel en na secuur verdedigen van DSV-zijde
eindigden de resterende partijen één voor één in remise.
Al met al speelde WDV 1 een matig en wisselvallig seizoen. Na puntverlies in de
eerste ronde tegen de ‘broeders’ van WDV 2 en in de derde ronde tegen
degradatiekandidaat DIOS 3, leek het seizoen al verloren. Door herhaaldelijke
misstappen van de concurrenten én het nodige geluk, kwam WDV alsnog
bovendrijven. In de slotwedstrijd was het geluk echter opgebruikt, zodat het
eindresultaat een teleurstellende derde plek werd. Erik en Frank ten Hagen
scoorden - zoals gebruikelijk de laatste seizoenen – de meeste punten (15 uit
11).
Uitslagen | Eindstand | Topscorers

26 februari
WDV 2 – DC Zevenaar
6-6
Het tweede team sloot het seizoen prima af met een gelijkspel tegen sub-topper
Zevenaar, dat helaas niet compleet kon aantreden. Jan Elgershuizen maakte
indruk met een gemakkelijke remise tegen de sterke Coen Donders, die tot de
topscorers in de Eerste Klasse behoort.
Met 7 uit 11 is WDV 2 in de onderste regionen geëindigd, maar echte
degradatiezorgen zijn er nooit geweest. In november was het team al min of
meer veilig, na een knappe zege op DVOIJ 1. De tijd lijkt geen vat te hebben op
Klaas Jetten; de 81-jarige clubnestor was met 10 uit 9 de meeste productieve
speler van het team.
Uitslagen | Stand | Topsccorers

20 februari
DVOIJ 2 – WDV 2 10-2
Uitslagen | Stand | Topscorers

13 februari
DC Hengelo – WDV 1
6-6
Met een karrevracht aan geluk, zoals wel vaker dit seizoen, is WDV in de race
gebleven voor de titel. Nummer twee Hengelo kreeg volop kansen om de
koppositie over te nemen, maar faalde in de afwerking. Kees Spruijt ging na een
te ambitieuze partij-opzet vrij kansloos ten onder. De achterstand werd
weggewerkt door Erik Oonk, die een klokzege boekte nadat zijn opponent in de
opening verzuimde om een schijfwinst te nemen. De overige partijen eindigden
in remise, waarmee op drie van de vier borden WDV goed weg kwam.
De competitie wordt dus beslist in de allerlaatste ronde. WDV zal op 3 maart
moeten winnen van Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld om een knotsgek seizoen
alsnog met een titel te bekronen.
Uitslagen | Stand | Topscorers

31 januari
WDV 1 – DEZL 2

10-2

Na spectaculair puntenverlies van mede-koploper DSV (met 4-8 onderuit tegen
DEZL 1), was WDV 1 er op gebrand om tegen de rode lantaarndrager niets te
laten liggen. In de beginfase werd er nog weinig concreets bereikt, maar in het
laatste speeluur was het verzet van de Laren-reserves gebroken. De zeges van
Klaas Jetten, Henk Sonderen en de broers Ten Hagen zorgden ervoor dat WDV 1
nu voor het eerst dit seizoen alleen aan kop gaat.
Met nog twee speelrondes te gaan, is er echter nog niets beslist. WDV stuit eerst
nog op nummer twee DC Hengelo, dat 1 punt achterstand heeft, en treft in de
laatste ronde de andere concurrent, Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld.
Uitslagen | Stand | Topscorers

29 januari
WDV 2 – DC Hengelo

3-9

Het tweede team kwam er niet echt aan te pas tegen kampioenskandidaat
Hengelo. Klaas Jetten, Wim Bennink en Gerrit Klompenhouwer hielden nog stand
met knappe remises, maar de overige drie partijen gingen vrij kansloos verloren.
Uitslagen | Stand | Topscorers

23 januari
DVOIJ 2 – WDV 1 5-7
Met meer geluk dan wijsheid behield WDV 1 de gedeelde koppositie in de Eerste
klasse Oost. De titelkandidaat keek lang tegen een achterstand aan door een
vroege nederlaag van invaller Gerrit Klompenhouwer. In de laatste twee partijen
viel het kwartje alsnog de goede kant op. Kopman Henk Sonderen scoorde de
gelijkmaker en invaller Jan Elgershuizen werd de matchwinner; door zijn zege
won WDV met het kleinst mogelijke verschil.
Uitslagen | Stand | Topscorers

17 januari 2014
DUO 1 – WDV 2

8-4

Uitslagen & Partijen | Stand | Topscorers

21 december
WDV 1 – DVOIJ 1 8-4
Met het puntenverlies van de concurrentie in het achterhoofd, begon het eerste
team – met twee invallers - geconcentreerd aan de wedstrijd. Op vrijwel alle
borden ontstonden winstkansen, maar in de afwerking ging het een beetje mis;
enkele gewonnen stellingen liepen remise. Erik Oonk en Erik ten Hagen maakten
ditmaal het verschil. Hun degelijke winstpartijen zorgden voor de teamzege.
WDV is nu mede-koploper in de Eerste klasse Oost, met nog 4 speelrondes te
gaan in het nieuwe jaar.
Uitslagen | Stand | Topscorers

18 december
De onderlinge competitie van WDV is halverwege, maar van enige spanning
om de titel is inmiddels geen sprake meer. Clubkampioen Erik ten Hagen is
ongenaakbaar. Hij heeft in de heenronde al zijn partijen gewonnen en staat met
20 uit 10 maar liefst 7 punten voor op broer Frank.
Stand | Uitslagen & Programma

11 december
WDV 2 – DEZ Laren 1
3-9
Subtopper Laren was toch nog een maatje te groot voor de WDV-reserves, die
wat slordig speelden. Jan Elgershuizen (winst) en Wim Sonderen (remise) wisten
de eer te redden.
Uitslagen | Stand | Topscorers

3 december
DC Zevenaar 1 – WDV 1 5-7
Door een cruciale zege op concurrent Zevenaar heeft WDV 1 de titelkansen nog
helemaal in eigen hand. Anders dan de uitslag doet vermoeden, was het een vrij
gemakkelijke overwinning. De slag werd gewonnen aan de onderste borden. Na
zeges van Wim Sonderen en de broers Ten Hagen en een tactische remise van
Jan Elgershuizen was de buit al binnen (1-7). Pas daarna kon Zevenaar wat terug
doen met zeges aan bord 1 en 2.
Uitslagen | Stand | Topscorers

26 november
DEZ Laren 2 – WDV 2

6-6

Uitslagen | Stand | Topscorers

22 november
WDV 1 – DZW 1
6-6
Beide teams degradeerden vorig seizoen uit de Gelderse Hoofdklasse en kenden
een moeizame seizoenstart. De winnaar zou zich toch weer aan kop van de
Eerste klasse melden, door verrassend puntverlies van koploper Hengelo. Na een
felle strijd bleek het gelijkspel een terechte uitslag. Frank ten Hagen en Kees
Spruijt boekten via tactische finesses verdiende zeges, maar de beide Erikken
gingen wat roemloos ten onder. Henk Sonderen en invaller Wim Bennink
behaalden gelijkwaardige remises.
Uitslagen | Stand | Topscorers

11 november
DSV Sinderen – WDV 2 10-2
Het tweede team was volkomen kansloos tegen de dammers uit DinxperloSinderen-Varsseveld. Vier WDV’ers gingen ten onder, alleen Wim Bennink en
Gerrit Klompenhouwer wisten remise te spelen.
Uitslagen | Stand | Topscorers

9 november
Wim Bennink verbleef een weekje op Texel voor het EK Veteranen. Na een
moeilijke start tegen sterke tegenstanders (1 uit 3) kwam hij niet meer weg uit
de onderste regionen. Wim sprokkelde uiteindelijk 6 remises bij elkaar, in 9
partijen.
Eindstand en partijen

8 november
DUO Doetinchem – WDV 1

4-8

Voor het eerst dit seizoen kon WDV 1 op volle sterkte aantreden en dat leidde tot
een regelmatige zege op subtopper DUO. De nederlaag van Erik Oonk werd
ruimschoots weggepoetst door overwinningen van Henk Sonderen, Frank ten
Hagen (beide via fraaie combinaties!) en Frits Zegelink.
Uitslagen en partijen | Stand | Topscorers

6 november
WDV 2 – DVOIJ Silvolde 8-4
WDV 2 verraste opnieuw, met een soepele zege op het eerste team van de
fusieclub DVOIJ Silvolde (het vroegere DV Terborg). John van Laarhoven won
snel en vanaf dat moment liep het op rolletjes voor de thuisclub. Zeeg Jongkoen
en Jan Elgershuizen troffen tegenstanders met ruim 200 ratingpunten meer,
maar waren de baas op het bord. Zeeg won zijn partij resoluut en Jan nam
genoegen met een plusremise om de teamzege veilig te stellen. Door remises
van Klaas Jetten, Wim Sonderen en Gerrit Klompenhouwer werd het maar liefst
8-4. Volgens een ingewijde is het tweede team hiermee nu al ‘veilig’, met nog 7
ronden te gaan.
Uitslagen | Stand | Topscorers

25 oktober
WDV 1 – DIOS Beltrum 3 6-6
Na de tweede blamage in drie wedstrijden zingt titelkandidaat WDV 1 voorlopig
een toontje lager in de Eerste klasse Oost. Tegen laagvlieger Beltrum ontbraken
weliswaar de twee beste spelers, maar dat mocht geen excuus zijn voor het
zwakke optreden. Erik ten Hagen en Kees Spruijt wisten met moeizame zeges
een nederlaag te voorkomen.
Uitslagen | Stand | Topscorers

18 oktober
Wim Bennink en Gerrit Klompenhouwer deden zoals elk jaar weer mee aan het
inmiddels legendarische Plusminus 55-toernooi van DC Lent. De winnaars van
2005 (Gerrit) en 2009 (Wim) konden zich in deze editie niet echt mengen in de
strijd om het eremetaal. In de zesde ronde speelden de matadoren remise tegen
elkaar. Wim scoorde uiteindelijk 8 uit 7 en Gerrit 7 uit 7.
Verslag en eindstanden

16 oktober
WDV 2 – DZW 1
4-8
Na een flitsende competitiestart staat WDV 2 weer met beide benen op de grond.
De gasten uit Zutphen-Warnsveld - vorig seizoen gedegradeerd uit de Gelderse
Hoofdklasse - waren enkele maten te groot. Bij een 7-1 achterstand voorkwam
Wim Sonderen een monsternederlaag door af te rekenen met zijn sterke
tegenstander.
Uitslagen | Stand | Topscorers

8 oktober
DIOS Beltrum 3 – WDV 2 5-7
Het tweede team boekte een zeer belangrijke zege op Beltrum, een team dat
normaal gesproken ook tegen degradatie moet vechten. Na zeges van Jan

Elgershuizen, John van Laarhoven en Klaas Jetten kon er al weinig meer
misgaan. Gerrit Klompenhouwer stelde met een remise de teamzege veilig.
Beltrum redde de eer nog door Zeeg Jongkoen en Wim Sonderen op een
nederlaag te trakteren.
Uitslagen | Stand | Topscorers

1 oktober
DEZ Laren 1 – WDV 1
4-8
WDV 1 revancheerde zich voor het smadelijke gelijkspel uit de eerste ronde met
een ruime zege op mede-titelkandidaat Laren. Erik ten Hagen en Frits Zegelink
troffen een zwakkere tegenstander en wisten met moeite wat voordeel te
behalen. Pas in het eindspel grepen zij de kans om toe te slaan. Op de overige
borden waren de ratingpunten in het nadeel van WDV, maar Henk Sonderen, Erik
Oonk, Frank ten Hagen en invaller Gerrit Klompenhouwer gaven geen krimp en
bereikten vrij eenvoudig de remisehaven.
Uitslagen | Stand | Topscorers

20 september
WDV 1 – WDV 2
6-6
De bondscompetitie ging van start met de ‘broederstrijd’ WDV 1 – WDV 2. Met
één invaller was WDV 1 op papier nog altijd veel sterker, maar WDV 2 had geen
enkele boodschap aan dat theoretische krachtsverschil. John van Laarhoven
zette het tweede op voorsprong door invaller Wim Klaassen resoluut van het
bord te schuiven. Henk Sonderen bracht het eerste team langszij met een zege
op Jan Elgershuizen. De overige vier partijen eindigden in remise, maar niet
zonder slag of stoot. Zeeg Jongkoen was dichtbij een stunt tegen clubkampioen
Erik ten Hagen. Daar stond tegenover dat Kees Spruijt de eindspelwinst liet
liggen tegen Wim Sonderen. Al met al was 6-6 een terechte uitslag.
Uitslagen | Stand

1 september 2013
Het nieuwe damseizoen staat op punt van beginnen. De onderlinge competitie
van WDV start op woensdag 11 september. Titelverdediger Erik ten Hagen is de
huizenhoge favoriet, maar outsiders als Erik Oonk, Jan Elgershuizen en Frank ten
Hagen zijn erop gebrand om de Nederlands kampioen sneldammen van de troon
te stoten.
In de bondscompetitie komt het gedegradeerde WDV 1 samen met WDV 2 uit
in de Eerste klasse Oost. In die klasse wordt tegenwoordig met zestallen
gespeeld en mede daardoor zullen de krachtsverschillen klein zijn. Naast de twee
degradranten WDV 1 en Warnsveld maken ook teams als Zevenaar, Hengelo,
Laren, DUO en DSV kans op de titel. WDV 2 moet zich zien te handhaven en pakt
en passant hopelijk ook wat punten tegen de concurrenten van WDV 1. In de
eerste ronde staat op 20 september de broederstrijd WDV 1 – WDV 2 op het
programma.

