
25 april 2015 
Zaterdag 25 april presteerden Gerrit Klompenhouwer, Frank ten Hagen en Erik 
ten Hagen erg goed op het Gelders sneldamkampioenschap in Almen. Allen 
waren actief in een verschillende klasse, omdat het kampioenschap is ingedeeld 
naar rating van de dammers. 
 

Gerrit Klompenhouwer besliste in de laatste ronde het kampioenschap door in 
een onderling duel te winnen van de op dat moment 2e geplaatste. Met 13 
overwinningen, 1 remise en 1 nederlaag werd Gerrit de overtuigende kampioen 
in de C-klasse (rating 700-900). 
 

Frank ten Hagen verloor in de 1e 3 wedstrijden al 2 partijen. Daarna kwam hij op 
stoom en behaalde hij, met een beetje geluk, 7 overwinningen en 2 remises, 
waarmee hij knap 2e werd in de B-klasse (rating 900-1100).      
 

Erik ten Hagen speelde tegen de sterkste dammers uit Gelderland. Erik hield zich 
echter knap staande in de A-klasse (rating 1100>). Met 4 overwinningen, 6 
remises en 3 nederlagen eindigde hij uiteindelijk op de 7e plaats. 
  
Gerrit en Frank hebben zich door bij de beste 4 te eindigen geplaatst voor het NK 
dat 13 juni gehouden wordt in Utrecht.  
 

>>> Alle resultaten op de site van de GDB 

24 april 
Jan van der Zwan-cup, kwartfinale: 
WDV 1 – DIOS Achterhoek 1 3-5 
 

Na twee overwinningen van de Winterswijkse Damvereniging had het zich 
geplaatst voor de kwartfinale van de beker. Daarin had het een zware opgave 
aangezien titelverdediger DIOS Achterhoek de tegenstander was. WDV ging 
echter volop de strijd aan en er ontstonden leuke partijen op de borden. 
 

Henk Sonderen nam de aanval in zijn partij wat een tactische partij opleverde. 
De tegenstander van Henk omspeelde de schijven van Henk goed waardoor de 
aanval van Henk niet doorsloeg in zijn voordeel. Na een grote afwikkeling werd 
uiteindelijk remise overeengekomen. (1-1) 
Kees Spruijt speelde een goede opening waarmee hij het initiatief nam in zijn 
partij. Kees bouwde een licht voordeel op waarna zijn tegenstander zich moest 
richten op verdedigen. Op het moment dat beide spelers in tijdnood zaten, werd 
een remiseaanbod gedaan aan Kees. Hoewel de overige partijen niet gunstig 
leken voor WDV accepteerde Kees het aanbod aangezien hij geen goed plan kon 
vinden om tot winst te komen. (2-2) 
Frank ten Hagen bracht zichzelf in de opening enigszins in de problemen 
waardoor hij in de rest van de partij genoodzaakt was zich te verdedigen. De 
routine van de tegenstander gaf de doorslag waardoor Frank vastliep en een 
schijf achterstand opliep en even later de partij verloor. (2-4) 
Erik ten Hagen moest het opnemen tegen Frits Zegelink, die ook WDV-lid is maar 
deze wedstrijd speelde voor DIOS. Gezien de achterstand van WDV was Erik 
genoodzaakt om op de winst te spelen. Verder dan een licht voordeel kwam het 



echter niet waarna Erik en Frits met beiden vijf schijven remise overeen 
kwamen. (3-5) 
 

Door de 5-3 nederlaag is de kwartfinale van de beker het eindstation voor WDV. 
Desondanks heeft WDV zich op zijn best getoond door twee goede overwinningen 
in eerdere rondes en moest het slechts nipt het onderspit delven tegen de 
titelverdediger. 
 

Uitslagen der partijen 

10 april 
Jan van der Zwan-cup, tweede ronde: 
WDV 1 – PDC Putten 1 4-4 (regulier) 5-3 (sneldambarrage) 
 

De dammers van de Winterswijkse Damvereniging speelden in de achtste finale 
van de Gelderse Beker een thuiswedstrijd tegen Putten. Hoewel het een relatief 
gunstige loting is voor WDV was Putten toch favoriet. In alle vier de partijen 
troffen de WDV'ers een op papier sterkere tegenstander. Het krachtsverschil was 
echter niet heel groot en WDV kon dan ook goed tegenstand bieden. 
Gerrit Klompenhouwer besloot als eerst tot een puntendeling met zijn 
tegenstander. Gerrit stond gedurende de partij minder goed doordat zijn 
tegenstander het centrum in bezit had. Mede doordat zijn tegenstander een 
winnende combinatie over het hoofd zag kon Gerrit de partij op remise houden. 
(1-1) 
Kees Spruijt speelde een spannende theoretische opening. De opening kostte 
beide spelers veel tijd waardoor de laatste zetten in snel tempo afgewerkt 
moesten worden. Hoewel er een spannende stand op het bord stond werd door 
de tijdnood tot remise besloten. (2-2) 
Ook in de partij van Erik Oonk was sprake van wederzijdse tijdnood waardoor de 
partij spannend werd. Ondanks dat bleef de partij in evenwicht en werd 
gelijkspel afgesproken toen beide spelers een doorbraken naar dam. (3-3) 
In de laatste partij werd Erik ten Hagen door zijn tegenstander onder druk gezet 
en was het zaak om remise binnen te slepen. Erik kon een doorbraak van zijn 
tegenstander genoeg rekken en wist zelf ook tot doorbraak te komen waarmee 
ook voor Erik remise binnen was. (4-4) 
 

Doordat in de reguliere partijen geen beslissing was gevallen moest er 
gesneldamd worden om een winnaar te bepalen. Erik Oonk zette WDV daarbij op 
rozen door een doorbraak af te dwingen en te winnen. Nadat Erik ten Hagen al 
remise had gespeeld wist Gerrit Klompenhouwer zijn tegenstander positioneel te 
overspelen en stelde daarmee het vijfde punt en de winst voor WDV veilig. Kees 
Spruijt verloor nog wel, maar dat mocht de pret niet drukken voor WDV. 

WDV behaalt hiermee een plaats in de kwartfinale van de beker, wat al 
een uitstekende prestatie is. Daarin zal het moeten stunten aangezien het de 
titelverdediger DIOS Achterhoek treft. 
 

Uitslagen der partijen | Verslag van de tegenstander 

1 april 
Fragment uit de nieuwsbrief: 
Door het puntenverlies van Erik Oonk afgelopen woensdag is Erik ten Hagen 



clubkampioen geworden. Erik is nu voor de 4e achtereenvolgende keer 

clubkampioen geworden. We hopen op meer concurrentie. Hoopgevend is dat 
Erik dit seizoen al 1 punt meer heeft verloren vergeleken afgelopen jaar. Als die 

lijn zich doorzet is er over 7 jaar misschien weer een andere kampioen. Hierbij 
gefeliciteerd! 

17 maart 
Jan van der Zwan-cup, eerste ronde: 
VRD Renkum – WDV 1 2-6 
Uitslagen der partijen 

6 maart 
WDV 1 – DVOIJ 2 9-3 
Uitslagen | Stand | Topscorers | Winterswijkse Weekkrant: WDV eindigt seizoen als derde 

24 februari 
DEZ Laren – WDV 2 9-3 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

12 februari 
DZW Warnsveld – WDV 1 2-10 
Uitslagen | Stand | Topscorers | Winterswijkse Weekkrant: WDV geeft koploper klop 

10 februari 
DC Zevenaar – WDV 2 6-6 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

30 januari 
WDV 1 – DUO Doetinchem 8-4 
Uitslagen & Partijen | Stand | Topscorers | Achterhoek Nieuws: WDV wint van 
kampioenskandidaat 

28 januari 
WDV 2 – DEZ Laren 2 4-8 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

16 januari 
DUO Doetinchem – WDV 2 11-1 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

13 januari 
DIOS Beltrum 3 – WDV 1 1-11 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

19, 20 en 21 december 
De WDV’ers Erik Oonk en Wim Bennink speelden van vrijdagochtend tot 
zondagochtend tegen Ton Sijbrands, die een geslaagde poging deed om het 



wereldrecord blindsimultaandammen te heroveren.  
De legendarische ex-wereldkampioen – 65 inmiddels – nam het op tegen 32 
clubdammers. Het werd een echte slijtageslag. Veel spelers gaven op door pure 
vermoeidheid.  
Wim en Erik hielden het bijna 45 uur vol. Rond half zes zondagochtend gaven 
ze zich gewonnen. Erik had toen een licht nadelige stand en Wim stond een schijf 
achter. 
>>> Partij Ton Sijbrand - Erik Oonk 
>>> Partij Ton Sijbrands – Wim Bennink 
>>> Alle uitslagen en partijen 
 

 
 

Rondom de recordpoging werd ook het WK Blitz georganiseerd. Ook daar was 
WDV van de partij: clubkampioen Erik ten Hagen wilde zich ook wel eens 
meten met de wereldtop. In een veld van 32 spelers eindigde hij op de 28e 
plaats. 
>>> Eindstand WK Blitz 

17 december 
WDV 2 – DZW Warnsveld 2-10 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

16 december 
DEZ Laren 2 – WDV 1 3-9 
Uitslagen | Stand | Topscorers | wedstrijdverslag in Winterswijkse Weekkrant 

12 december 
WDV 1 – DSV Sinderen 2 11-1 
Uitslagen | Stand | Topscorers | wedstrijdverslag in Achterhoek Nieuws 



4 december 
DVOIJ Silvolde 2 – WDV 2  8-4 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

20 november 
DC Hengelo – WDV 1 6-6 
Uitslagen | Stand | Topscorers | wedstrijdverslag in Achterhoek Nieuws 

19 november 
WDV 2 – DIOS Beltrum 6-6 
Uitslagen | Stand | Topscorers | wedstrijdverslag in Achterhoek Nieuws 

10 november 
DSV Sinderen 2 – WDV 2 4-8 
Uitslagen | Stand | Topscorers | wedstrijdverslag in Winterswijkse Weekkrant 

7 november 
WDV 1 – DC Zevenaar 5-7 

Door een schlemielige nederlaag tegen koploper Zevenaar lijkt het seizoen voor 
WDV 1 nu al, na vier speelronden, een verloren zaak. Het gat met de koploper is 
5 punten, dus er moet een klein wonder gebeuren om nog in de buurt van de 
titelstrijd te komen. 
Wederom zonder de twee topspelers leek WDV lange tijd toch op weg naar een 
vechtzege. Gerrit Klompenhouwer won al snel en ook op de overige borden zag 
het er gunstig uit. Rond de tijdnoodfase kantelde de wedstrijd in het voordeel 
van de bezoekers. Frank ten Hagen kon nog een zege boeken, maar drie partijen 
gingen verloren waardoor Zevenaar met een nipte zege opgetogen huiswaarts 
kon keren. 
Uitslagen | Stand | wedstrijdverslag in Achterhoek Nieuws 

24 oktober 
WDV 1 – DEZ Laren 1 4-8 
Een gehavend WDV 1 (zonder Frits Zegelink, Henk Sonderen en Gerrit 
Klompenhouwer) kon het niet bolwerken tegen de bezoekers uit Laren, die wél in 
de sterkste opstelling achter de borden verschenen. Invaller Klaas Jetten (82) 
gaf weer eens het goede voorbeeld met een overtuigende, klassieke zege. De 
rest van het team kon daar geen goed vervolg aan geven; drie partijen gingen 
vrij kansloos verloren. 
WDV staat nu met 3 uit 3 in de grijze middenmoot. De volgende wedstrijd, tegen 
koploper Zevenaar op 7 november, moet winst opleveren om een serieuze 
titelkandidaat te blijven. 
Uitslagen | Stand | Topscorers | wedstrijdverslag in Achterhoek Nieuws 
 



 
Erik ten Hagen (r.) zette topspeler Gerrit Wassink vanuit de opening 
onder zware druk, maar moest uiteindelijk berusten in remise. 
 

24 oktober 
Gerrit Klompenhouwer en Wim Bennink namen voor de zoveelste keer deel aan 
het fameuze Plusminus 55-toernooi van DC Lent, in groep B. Ditmaal was Gerrit 
goed op dreef. Hij verkeerde de hele week in de bovenste regionen en eindigde, 
door verlies in de laatste ronde tegen de groepswinnaar, net buiten het podium. 
Wim moest zich tevreden stellen met een plek in de middenmoot. 
 

 
Wim in gepeins verzonken 
 
 



 
Gerrit lijkt vooral de concurrentie in de gaten te houden 
 

Eindstand, uitslagen en partijen | Sfeerimpressie en meer foto’s op 
Alldraughts.com 
 

18 oktober 
In de landelijke competitie maakte Erik ten Hagen bij DIOS Achterhoek–
Nijverdal indruk met zijn remisepartij tegen de Oekraïner Artem Ivanov, de no. 
13 op de wereld-ratinglijst.  
>>> klik hier om de partij na te spelen 

15 oktober 
WDV 2 – DVOIJ Silvolde 1 5-7 
Uitslagen | Stand | Topscorers | wedstrijdverslag in De Weekkrant 

9 oktober 
DVOIJ Silvolde – WDV 1 5-7 
Met een krappe maar verdiende zege heeft WDV 1 zich hersteld van de flater in 
de eerste ronde. Gerrit Klompenhouwer opende de score met een eenvoudige 
combinatie. Aan het einde van de avond bleek hij daarmee de matchwinnaar te 
zijn, want de overige partijen eindigden in remise. 
Uitslagen | Stand | Wedstrijdverslag in Achterhoek Nieuws 

8 oktober 
WDV 2 – Hengelo  4-8 
Het tweede team kon titelkandidaat Hengelo niet verrassen. Klaas Jetten zorgde 
met een prima winstpartij nog wel voor een 2-0 voorsprong, maar op alle overige 
borden waren de bezoekers duidelijk sterker. 
Uitslagen | Stand 

26 september 
WDV 1 – WDV 2 6-6 



Net als vorig seizoen eindigde de broederstrijd na knotsgekke verwikkelingen in 
een gelijkspel. En ook deze keer ging het eerste team langs het randje van de 
afgrond. Klaas Jetten (tegen invaller John van Laarhoven) en Zeeg Jongkoen 
(tegen Gerrit Kompenhouwer) scoorden voltreffers voor het WDV 2, terwijl 
‘master’ Erik ten Hagen tegenscoorde met een combinatieve winst op Wim 
Bennink. Een beschamende nederlaag en jarenlange hoon dreigde voor WDV 1. 
Kees Spruijt stond een volle schijf achter tegen Jan Elgershuizen en Frank ten 
Hagen had een lastige stand én hevige tijdnood in zijn partij tegen Wim 
Sonderen. Beide partijen eindigden op wonderlijke wijze toch in remise, waarna 
Frits Zegelink met een ultieme krachtsinspanning (fraaie eindspelwinst op Erik 
Oonk) in de extra tijd de gelijkmaker op het bord kon brengen. 
Uitslagen | Stand | Wedstrijdverslag in Achterhoek Nieuws 

17 september 
De onderlinge competitie ging van start met drie partijen. Gerrit Klompenhouwer 
maakte indruk met een ‘blauwe zege’ op clubnestor Klaas Jetten. 
Uitslagen en programma | Rondeverslag in Achterhoek Nieuws 

 

Verder werd bekend dat Wim Bennink en Erik Oonk zijn geselecteerd door Ton 
Sijbrands om het op te nemen tegen de maestro bij zijn poging om het 
wereldrecord blindsimultaandammen te heroveren. Deze bizarre happening 
vindt plaats in Hilversum op 19, 20 en wellicht 21 december. De huidige 
wereldrecordhouder is Erno Prosman met 30 tegenstanders. Sijbrands gaat het 
opnemen tegen 32 clubdammers en de langste partijen zullen naar verwachting 
meer dan 40 uur duren. 
 Erik Oonk deed ook al mee bij de vorige (geslaagde) poging van Sijbrands 
in september 2009. Na 39 uur moest Erik zich toen gewonnen geven nadat 
Sijbrands via een briljant offer doorbrak naar dam.  

13 september 2014 
De dammers van WDV staan weer in de startblokken. De onderlinge 
competitie begint aanstaande woensdag, met hetzelfde deelnemersveld als 
vorig jaar. Erik ten Hagen gaat proberen om zijn vierde titel op rij te behalen. 
Ook in de bondscompetitie weinig nieuws onder de zon. Op 26 september 
beginnen WDV 1 en WDV 2 in de Eerste klasse Oost weer tegen elkaar. Vorig 
jaar werd het na een felle strijd 6-6, dus WDV 1 heeft nog iets recht te zetten. 
 


