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Op 16 juli 2016 is Hens van de Walle overwachts overleden. 
 
Hens was decennialang het gezicht van WDV. Vanaf 1975 hanteerde hij 
twintig jaar lang de voorzittershamer. Onder zijn bezielende leiding 
beleefde WDV hoogtijdagen. Als organisator van het schooldammen wist 
Hens met enthousiasme en vasthoudendheid veel nieuwe jeugdleden te 
verwerven. Als trainer, teamleider en chauffeur begeleidde hij de 
jeugdteams vervolgens naar successen op nationaal niveau. Ook 
organiseerde WDV in die tijd veel toernooien en simultaans met 
topspelers, waarbij Hens er voor zorgde dat alles tot in de puntjes 
geregeld was.  
 
Rond 1995 nam Hens afstand van het dammen en van WDV. We zagen 
hem niet vaak meer, maar we hielden de hoop dat hij eens zou 
terugkeren bij de club. In oktober 2015 deed hij bij verrassing mee aan 
ons huisdamtoernooi. Dat beviel kennelijk zo goed dat hij direct weer lid 
werd. Dat Hens 20 jaar niet had gedamd was niet echt te merken, want 
hij behaalde direct goede resultaten in de onderlinge met degelijk spel. 
Ondanks dat Hens al kwakkelde met de gezondheid bleef hij fanatiek de 
clubavond bezoeken.  
 WDV verliest hiermee een club-icoon en een echte damliefhebber. 
Hens is 83 jaar geworden. 
 

15 april 
GDB Beker: WDV 1 – DES Lunteren 2 0-8 
Na in de 1e ronde vrijgeloot te zijn, werd de Winterswijkse Damvereniging 
in de 1/8e finale van de Gelderse Beker gekoppeld aan het tweede team 
van Lunteren. Het was slechts op papier het tweede team van Lunteren, 
want voor het vervolg van het toernooi zag Lunteren met het 2e team 
meer kansen dan met het 1e team. 
Het beloofde dan ook een lastige avond voor WVD te worden tegen deze 



Gelderse topper. Toch leek WDV lang helemaal niet onder te doen voor 
Lunteren en er werd zelfs stiekem gedacht aan een overwinning. 
 Kees Spruijt kreeg vanuit een voor hem bekende opening een goede 
aanval op het bord. Er leken dan ook nog weinig problemen te zijn voor 
Kees. Toen Kees echter in een poortje liep om een schijf aan te vallen, 
verraste zijn tegenstander hem met een klein zetje en Kees gaf direct op. 
Frank ten Hagen speelde lang een gelijkwaardige partij. Frank investeerde 
veel tijd in het eerste gedeelte van de partij. In het late middenspel had 
Frank weinig tijd meer over, waarna hij enkele mindere zetten speelde. 
Hoewel de stand al positioneel verloren was, verloor Frank uiteindelijk op 
de klok. 
 Erik ten Hagen kreeg goede kansen om te winnen, doordat een 
voorpost van zijn tegenstander onder druk stond. Met een tijdelijk offer 
probeerde Erik de druk op te voeren op zijn tegenstander, maar dit bleek 
minder goed uit te pakken dan verwacht. Zijn tegenstander kon dit 
redelijk eenvoudig pareren, waarna Erik door een slechte zet zelf in de 
problemen kwam. Nadat zijn tegenstander doorbrak naar dam, verloor 
Erik de partij. 
Ook de partij van Erik Oonk ging lang gelijk op. In het middenspel liet Erik 
echter toe dat zijn tegenstander een voorpost kon innemen. De voorpost 
werd richting het eindspel steeds sterker, doordat Erik weinig zetten 
overhield. Erik wist nog wel door te breken richting dam. Zijn 
tegenstander voorkwam echter dat Erik een dam mocht halen waardoor 
ook Erik zijn partij verloor. 
 Hoewel de verschillen tussen WDV en Lunteren niet groot waren, 
bleek Lunteren duidelijk sterker in de beslissende fase van de partij. Met 
een 8-0 nederlaag is WDV uit het de Gelderse Beker geknikkerd, waarmee 
het seizoen voor WDV erop zit. 

8 april 
WDV 2e bij Gelders kampioenschap sneldammen 
Vrijdag 8 april nam WDV deel aan het sneldamkampioenschap van 
Gelderland dat gehouden werd in Hengelo (Gld.). Na een moeizame start 
eindigde het uiteindelijk knap op de 2e plaats. 
 Met een speeltempo van 10 minuten per persoon nam WDV deel in 
de 1e klasse, maar speelde, vanwege het gehanteerde Zwitsers systeem, 
ook tegen hoofd- en 2e-klassers. De 1e ronde werd er direct geloot tegen 
hoofdklasser Barneveld wat met 2-6 verloren ging. Hierna volgden er 3 
gelijke spelen tegen 1e-klassers: Laren, Hengelo en Silvolde en leek een 
plek in de middenmoot het hoogst haalbare. De 2 volgende ronden 
werden echter met 5-3 gewonnen tegen 2e-klasser Laren 2 en 1e-klasser 
Warnsveld, waardoor WDV als nummer 1 de laatste ronde inging. Het trof 
het daarbij echter niet, want vanwege de hoge positionering moest het 
tegen Huissen, de tot dan toe ongeslagen nummer 1 van de hoofdklasse 
wat normaal gesproken een maatje te groot is. Er werd dan ook vrij 
kansloos met 7-1 verloren. Doordat concurrent Doetinchem haar laatste 
wedstrijd verassend won kwam het 1 punt boven WDV en verloor het dus 



de titel in de laatste speelronde. WDV eindigde vervolgens gelijk met 3 
andere ploegen, maar omdat WDV betere tegenstanders had getroffen, 
werd het 2e op basis van weerstandspunten. Wat gezien het 
deelnemersveld een zeer knappe prestatie was. 
  Erik ten Hagen op bord 1 was de sterkste WDV-er en bleef 
ongeslagen met 11 punten uit 7 wedstrijden. Frank ten Hagen speelde op 
bord 2 ook verdienstelijk en behaalde 9 punten. Erik Oonk had op bord 3 
een wat mindere start, maar herstelde zich daarna prima en haalde 5 
punten. Op bord 4 bleef Augustin Sawadogo puntloos, wat vooral te wijten 
was aan het gebrek aan ervaring met het speeltempo. Een 2-tal partijen 
stond hij gewonnen, maar speelde de tijd hem parten. Bij de ander 
partijen was het niveau van de tegenstander al hoog, maar had er bij 2 
misschien nog een puntje ingezeten. Allen hebben echter een leuk 
toernooi kunnen spelen en gaan volgend jaar voor de 1e plaats. 
 

 
Het succesvolle sneldamteam met de beker. 
Vlnr: Erik ten Hagen, Erik Oonk, Augustin Sawadogo en Frank ten Hagen. 

16 maart 
WDV 2 – BDV Brummen 2 7-5  Uitslagen | Eindstand | Topscorers 
Tegen het al gedegradeerde Brummen 2 behaalde WDV 2 in de laatste 
wedstrijd van het seizoen een nipte 7-5 overwinning. 
 Wim Klaassen zette het team op het goede spoor door eerst 
schijfwinst af te dwingen en vervolgens een doorbraak naar dam te 
nemen. Dit voordeel was aan Wim wel besteed. (2-0) 
Hens van de Walle, die na ruim twintig jaar afwezigheid weer een partij in 
de bondscompetitie speelde, volgde dit goede voorbeeld. Ook Hens 
veroverde een schijf en liet daarna zijn tegenstander positioneel 
vastlopen. (4-0). Zeeg Jongkoen wikkelde na diverse schermutselingen af 



naar een voordelige stand. Hij zag echter geen winstkansen en bood 
remise aan. (5-1) 
 Wim Sonderen speelde een solide partij, waarin het evenwicht nooit 
verbroken werd met remise als logisch resultaat. (6-2) 
Jan Elgershuizen en zijn tegenstander bestookten elkaars lange vleugel. 
Jan was eerder op dam, maar dat had wel twee schijven gekost. Jan 
veroverde, die met zijn dam weer terug en behaalde een gelijk spel. (7-3) 
Thomas Esselink liet zijn linkervleugel opsluiten. Aan het begin van het 
eindspel bevrijdde hij zich. In de tijdnoodfase speelde Thomas een paar 
minder sterke zetten, die hem fataal werden. (7-5) 
 Door dit resultaat is WDV 2 op de tiende plaats geëindigd en speelt 
het het volgende seizoen weer in de eerste klasse van district Oost. 

15 maart 
DC Zevenaar – WDV 1 3-9  Uitslagen | Eindstand | Topscorers 
De laatste wedstrijd van de competitie moest de hoofdmacht van de 
Winterswijkse Damvereniging het opnemen tegen Zevenaar. Wanneer 
WDV met minimaal met 9-3 zou winnen, dan zou het nog kans houden op 
de titel. Dat eerste gebeurde inderdaad, maar door ongunstige uitslagen 
in andere wedstrijden bleek dit in ieder geval niet voldoende om de titel te 
pakken. 
 Gerard Korten zorgde voor de eerste overwinning van WDV. De 
tegenstander van Gerard stond in een korte vleugel opsluiting. Gerard 
maakte hiervan gebruik door met een mooie 6-om-5 naar dam te 
combineren. Het eindspel was niet eenvoudig, maar na een foute zet 
maakte Gerard de partij snel af. 
In de opening leek de korte vleugel van Henk Sonderen opgesloten 
worden. Henk kwam echter vrij en kon zijn vleugel ontwikkelen waarna 
Henk juist de korte vleugel van zijn tegenstander opsloot. Henk bouwde 
hierna zijn positionele voordeel geduldig uit en won de partij uiteindelijk 
vrij eenvoudig.  
De tegenstander van Wim Sonderen deed enkele positioneel 
ongebruikelijke zetten, waardoor hij het betere van het spel had. Ook voor 
Wim was het een kwestie van geduldig uit spelen. Uiteindelijk zette Wim 
zijn tegenstander vast en won de partij. 
 Erik Oonk en zijn tegenstander hadden in het middenspel een 
vrijwel symmetrische stand, die dan ook gelijkwaardig was. Uiteindelijk 
kreeg Erik wel een klein voordeel, maar serieuze winstkansen kwamen er 
niet, waardoor Zevenaar het eerste punt binnenhaalde. 
De tegenstander van Erik ten Hagen investeerde veel tijd in het eerste 
deel van de partij. Door het gebrek aan tijd bij zijn tegenstander, kwam 
Erik beter te staan en kreeg redelijke winstkansen. Toen de tijdcontrole 
gepasseerd was, had Erik nog wel een betere stand. Zijn tegenstander 
had echter weer voldoende tijd en wist hierna een vrij gemakkelijke gang 
naar remise te vinden. 
Als laatst was Frits Zegelink nog bezig met zijn partij. Frits speelde op de 
winst, maar zijn tegenstander speelde degelijk, waardoor de stand steeds 



dunner werd. Frits hield de druk erop en kreeg in een 5-om-5 stand nog 
goede winstkansen. Frits koos echter niet het meest kansrijke plan en 
moest daardoor uiteindelijk in remise berusten. 
 Met de 9-3 overwinning heeft WDV zich aan de opdracht gehouden. 
Door de uitslagen in andere wedstrijden bleek dit in ieder geval niet 
voldoende om kampioen te worden. Afhankelijk van de uitslag van de 
concurrentie eindigt WDV op een 2e of 3e plaats. 

12 maart 
OBS Kotten weer ronde verder bij schooldammen 

Zaterdag 12 maart vond de schooldamfinale van Gelderland plaats in 
Laren. OBS Kotten had zich met het vijftal geplaatst voor dit toernooi, al 
een knappe prestatie op zich. De vooruitzichten waren daarbij ook goed. 
Doordat Gelderland een topprovincie is op het gebied van 
(jeugd)dammen, zou een groot gedeelte van alle teams zich plaatsen.  
 Doordat in de finale de beste teams van Gelderland deelnemen, 
werd al snel duidelijk dat de weerstand groot zou zijn. In de eerste ronde 
werd Kotten al geloot tegenover de Montessorischool uit Wageningen, de 
gedoodverfde favoriet voor de eerste plek. Dit team bestond enkel uit 
spelers die een half jaar geleden nog actief waren op het jeugd-WK! De 
Montessorischool bleek dan ook nog te hoog gegrepen, waarna dat team 
ook zonder puntverlies kampioen werd.  
 In de zes resterende rondes speelde Kotten tegen teams die goed 
aan elkaar gewaagd waren. Dit bleek ook uit de uitslagen, want de meeste 
wedstrijden eindigden gelijk of met het minimale verschil. Er werd hard 
gestreden voor de punten in de partijen, waarbij de kansen regelmatig 
keerden tijdens de wedstrijd. Het zat Kotten daarbij iets minder mee dan 
in de vorige toernooien, maar eindigde met 6 punten uit 7 wedstrijden 
toch keurig in de middenmoot op een 12e plek.  
 Hiermee plaatst Kotten zich voor de ½ finale van Nederland op 
zaterdag 9 april! Waar dit plaatsvindt is afhankelijk van de groepsindeling. 
Wel is duidelijk dat het een spannende strijd wordt, aangezien alleen de 
eerste drie teams zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap. 

4 maart 
WDV 1 – BDV Brummen 1 9-3   Uitslagen | Stand | Topscorers 

De Winterswijkse Damvereniging moest het opnemen tegen Brummen. 
Vooraf werden beide teams aangemerkt als titelkandidaten, maar 
presteerden dit seizoen wat tegenvallend. Toch heeft WDV nog een kleine 
kans bij een ruime winst tegen Brummen. 
De wedstrijd was overigens al uitgesteld, omdat Brummen twee weken 
geleden niet genoeg spelers op de been kon krijgen. Ook nu was 
Brummen verzwakt, doordat twee sterke spelers niet aanwezig waren.  

Frank ten Hagen kwam tegenover een invaller van Brummen te 
zitten. Zijn tegenstander probeerde de stand overzichtelijk te houden door 
veelvuldig af te ruilen. Juist hierdoor kon Frank een voorpost innemen 



waardoor Frank positioneel gewonnen kwam te staan. Door middel van 
een 2-om-2 naar dam won Frank vervolgens de partij. 
Erik Oonk speelde tegen een jeugdig talent van Brummen. Erik zette een 
valstrik in de stand, die zijn tegenstander overzag. Hij liep achter een 
schijf waarna Erik met een ruil de stand gelijk hield, maar daarna nog een 
schijf van zijn tegenstander kon oppeuzelen. Nadat Erik door middel van 
een offer op dam kwam, gaf zijn tegenstander op. 

Gerard Korten speelde vanuit de opening een flankaanval. Naarmate 
de partij vorderde, werd zijn aanval steeds sterker en had Gerard ook het 
centrum sterk bezet. Hoewel de stand positioneel al gewonnen was voor 
Gerard, maakte hij de partij af met een kleine zetje naar dam. 
Erik ten Hagen liet zich in de opening vrijwillig in een hekstelling zetten. 
Nadat Erik zich hier uit kon ruilen, had Erik een voordelige stand. Toen 
zijn tegenstander achter een schijf liep, kon Erik door middel van een 
tijdelijk offer twee schijven terug winnen. Met één schijf voorsprong kwam 
Erik niet meer in de problemen en won de partij. 

Bij een stand van 8-0 deed Brummen eindelijk wat terug. Kees 
Spruijt speelde tegen een op papier mindere speler. Zijn tegenstander 
was echter niet bang en ging vol in de aanval, waarna een spannende 
partij ontstond. Kees investeerde veel tijd in het eerste deel van de partij, 
maar kwam vervolgens via een combinatie wel op dam. Deze werd ten 
koste van één schijf afgenomen. Doordat Kees in hevige tijdnood zat, kon 
hij de voorsprong van één schijf niet uitspelen. Toen ook nog zijn tijd 
voorbij was, was het onduidelijk of Kees de vereiste 50 zetten had 
gehaald. Kees bleek precies voldoende zetten gedaan te hebben waarna 
direct remise werd overeen gekomen. 
In de laatste partij speelde Henk Sonderen op de winst. Zijn tegenstander 
speelde echter degelijk waardoor Henk geen enkele voordeel kreeg. Henk 
leek vervolgens remise te gaan spelen, maar vergat even de zetcontrole 
waarna zijn tegenstander met een zetje de partij won en de eer redde 
voor Brummen. 
 Door de 9-3 winst staat WDV met nog één wedstrijd te gaan op een 
4e plaats. Het staat bovenin echter dicht bij elkaar waardoor WDV zelfs 
nog een kleine kans houdt op het kampioenschap. In dat geval zal het in 
de laatste wedstrijd tegen laagvlieger Zevenaar in ieder geval een grote 
overwinning moeten boeken. 

15 februari 
DSV Sinderen – WDV 2 8-4 
De spelers van DSV hadden gemiddeld maar liefst 137 ratingpunten meer 
dan de reserves van WDV. Van dit verschil was echter weinig te merken. 
 Zeeg Jongkoen dacht een combinatie uit te halen tegen Jan 
Seinhorst maar hij verrekende zich en kon gelijk opgeven (2-0). 
Het was Frank ten Hagen die de stand weer gelijk trok. Ondanks hevige 
tijdnood won Frank door het zgn. zetje van Weiss (2-2). 
Thomas Esselink werd als invaller tactisch aan bord 1 gezet. 
Ogenschijnlijk is zijn tegenstander 3 maten te groot, maar dat was niet te 



merken. Thomas had de remise binnen handbereik. Beide spelers raakten 
in hevige tijdnood en noteerden niet meer. Toen Thomas z’n vlag gevallen 
was, werd de partij bijgewerkt en had Thomas 49 zetten gedaan in plaats 
van de vereiste 50 (4-2). 
 Wim Bennink speelde een niet aller daagse opening. Hij dacht door 
een tijdelijk schijfoffer een forcing in te zetten op de korte vleugel van zijn 
tegenstander, maar had zich een tempo verrekend, waardoor zijn plan 
geen doorgang vond. Na nog een verrassend schijfoffer zette Wim een 
aanval op die hem 3 schijven winst opleverde, maar niet voldoende voor 
de partij winst (5-3). 
Wim Sonderen leek op winst af te stevenen. Vroeg in de partij haalde Wim 
een combinatie naar dam, waardoor die uiteindelijk 1 schijf voorkwam. 
Zijn tegenstander kwam steeds moelijker te staan maar wist ten koste 
van nog een schijf te ontsnappen en toch nog remise af te dwingen (6-4). 
Jan Elgershuizen bood de veel sterkere Chris Grevers knap partij. In het 
middenspel nam Jan een grote afruil en dacht hiermee remise te kunnen 
bereiken. Helaas voor Jan kwam hij steeds nadeliger te staan en liep vast 
(8-4). 

11 februari 
DVOIJ Silvolde 2 – WDV 1 5-7 
Het eerste team van de Winterswijkse Damvereniging speelde tegen het 
tweede team van Silvolde. Normaal is WDV aan zijn stand verplicht om 
deze wedstrijd te winnen tegen deze middenmoter, maar het moest 
daarbij wel met vier invallers aantreden. 
 Invaller Jan Elgershuizen zette WDV in ieder geval op het goede 
spoor. Middels een grote ruil nam Jan een doorbraak naar dam. Zijn 
tegenstander offerde twee schijven weg om Jan van dam te houden, maar 
gaf op omdat de positie met twee schijven verschil uitzichtloos was. 
Ondanks de vroege voorsprong zag het er niet heel hoopvol uit voor WDV. 
Zeeg Jongkoen kwam weliswaar goed uit de opening, maar wou te graag 
zijn positie vasthouden en liep plots tegen een schijfverlies aan. Zeeg 
kwam ook nog eens vast te staan en verloor ondanks een laatste poging 
er niet in om verlies te voorkomen. 
Ook Thomas Esselink kwam vroeg in de partij een schijf achter. Thomas 
had echter positioneel een goede stand waardoor hij nog wel uitzicht hield 
op een gelijkspel. Het aantal schijven werd steeds kleiner op het bord, 
waarna Thomas een doorbraak naar dam forceerde een daarmee een 
nipte remise eruit wist te slepen. 

Erik Oonk speelde een gelijkwaardige partij waarin de stand zelfs 
bijna symmetrisch was. Toch kwam Erik naar eigen zeggen goed weg, 
doordat zijn tegenstander een winnende combinatie miste. Erik kon dan 
ook niet ontevreden zijn met een punt. 
Wim Sonderen leek wel goede papieren te hebben voor een overwinning. 
Wim haalde een dam ten koste van een schijf. Zijn tegenstander was 
echter ook dicht bij een dam en hield constant een vangstelling in de 
stand om de dam van Wim te vangen. Wim kon geen winnende 



voortzetting vinden in het eindspel waarna zijn tegenstander met een 
goed getimede offer naar dam liep en remise afdwong.  

Met nog één partij te gaan was de stand daarmee 5-5. Erik ten 
Hagen en zijn tegenstander hadden in die laatste partij beide al veel tijd 
geïnvesteerd. Het was de tegenstander die daardoor een fout maakte 
waardoor Erik zijn tegenstander opsloot. Gebruik makend van de 
opsluiting dwong Erik een doorbraak naar dam met schijfwinst af en won 
de partij, genoeg voor een 7-5 teamwinst. 
 Doordat alle toppers in de eerste klasse ook hun wedstrijd wonnen, 
blijft WDV op een vijfde plek staan. Hoewel WDV niet meer voor de titel 
meedoet, kan het in de laatste twee wedstrijden nog proberen een paar 
plekjes op te schuiven in de stand. 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

6 februari 
OBS Kotten naar schooldamfinale van Gelderland 

Zaterdag 6 februari vond 1 van de halve schooldamfinales van Gelderland 
plaats in Sinderen. Namens de Winterswijkse scholen deden Kotten, 't 
Waliën (2 teams) en De Schakel mee.  
Kotten en Waliën 1 gingen goed van start en wonnen beiden de eerste 
twee wedstrijden. Als koplopers moesten ze het in de derde ronde tegen 
elkaar opnemen. In een spannende wedstrijd trok Kotten aan het langste 
eind.  

Hierna bleef Kotten goed presteren en deed tot en met de laatste 
ronde mee om de eerste plaats. Met nog één ronde te gaan, gingen 
Kotten en de Canadaschool uit Doetinchem samen bovenaan. Kotten had 
echter een klein nadeel in weerstandpunten, waardoor Kotten in de laatste 
wedstrijd meer punten moest halen dan de Canadaschool. Kotten deed in 
ieder geval wat het moest doen en won zijn wedstrijd al snel. De spanning 
liep hoog op toen het er op leek dat de Canadaschool inderdaad punten 
liet liggen. Ze wisten zich echter nog terug te vechten en wonnen de 
wedstrijd met het minimale verschil. Kotten behaalde daarmee wel een 
hele mooie tweede plaats en bijbehorende beker. 

Ook voor plaatsing voor de finale van Gelderland bleef het tot het 
einde spannend. De eerste zes teams zouden zich plaatsen voor de finale 
van Gelderland. Zowel Waliën 1 als Waliën 2 waren daarvoor in de race. 
Hoewel Waliën 1 uitstekend begon, vielen ze wat terug na het verlies 
tegen Kotten, terwijl Waliën 2 na de pauze juist opklom. Uiteindelijk 
eindigden ze in een groep van zes teams op een gedeelde vierde plaats 
met 8 punten uit 7 wedstrijden. Waliën 1 en 2 kwamen echter 
weerstandpunten tekort en grepen daardoor met een 8e en 9e plaats net 
naast een plaats voor de finale van Gelderland. De Schakel had het 
moeilijker en eindigden op de laatste plaats, maar haalden toch 3 punten 
binnen. 

Op zaterdag 12 maart gaat het damteam van Kotten op voor de 
finale van Gelderland in Laren(Gld). 
 



 
Kotten (links) tegen uiteindelijke kampioen Canadaschool (uitslag: 4-4) 

3 februari 
WDV 2 – DEZ Laren 1 5-7  Uitslagen | Stand | Topscorers 
Het 2e damteam van Winterswijk nam het woensdag 3 februari thuis op 
tegen titelkandidaat Laren. Laren had eerder in het seizoen nog met 11-1 
gewonnen van het 1e team, dus het beloofde een lastig karwei te worden. 
Een stunt zat erin, maar WDV 2 kwam net tekort. 

Jan Elgershuizen nam in zijn partij, zoals die dat wel vaker doet, een 
voorpost, maar dit maal bleek dat toch te aanvallend te zijn. Door een 
forcing kon Jan zijn voorpost niet meer verdedigen en verloor daarmee 
een schijf. Jan maakte het zijn tegenstander nog moeilijk en kon nog 
doorbreken naar dam, maar kon niet op tegen het overmacht van de 
tegenstander (0-2). 
Wim Sonderen had als enige, een tegenstander met een lagere rating en 
ging zoals gebruikelijk vol in de aanval. Zijn tegenstander had daar echter 
weinig trek in en probeerde met vele ruilen er een remise van te maken. 
Wim kon hier weinig tegen doen en kon niet anders dan berusten in een 
gelijkspel (1-3). 

Thomas Esselink bracht de stand weer gelijk. Thomas kwam steeds 
meer op de aanvallende velden te staan en combineerde uiteindelijk naar 
dam. Deze overmacht speelde Thomas vakkundig uit (3-3). 
Zeeg Jongkoen liet zich in zijn partij opsluiten en kwam daardoor lastig te 
staan. Zeeg leek zich uit de moeilijke stand te kunnen ontsnappen, maar 
overzag een combinatie van de tegenstander die schijfverlies opleverde. 
De tegenstander kwam echter moeilijk te staan, waardoor Zeeg er nog vrij 
eenvoudig remise van kon maken (4-4). 



 Frank ten Hagen hield het lang vol tegen de op papier sterkste 
tegenstander. De tegenstander stond verder naar voren, maar vlak voor 
de tijdcontrole stond het nog gelijkwaardig. In tijdnood koos Frank echter 
voor de verkeerde voortzetting en dat werd direct afgestraft (4-6). 
Gerrit Klompenhouwer moest daarom winnen om nog een puntje binnen 
te halen voor het team. De tegenstander had het lastig, zeker gezien de 
gebruikte tijd, maar Gerrit kon niet tot winst komen en moest berusten in 
remise (5-7). Gerrit kon echter wel tevreden zijn, want het gelijkspel 
leverde hem wel een blauwe naam op, wat je krijgt als je een bijzondere 
prestatie verricht. 
 Een nipte nederlaag tegen de titelkandidaat, maar een gelijkspel 
had er zeker ingezeten. 

22 januari 
WDV 1 – DEZ Laren 2 5-7  Uitslagen | Stand | Topscorers 

Het eerste damteam speelde een wedstrijd tegen het tweede team van 
Laren (Gld) voor de winst om medekoploper te blijven. Op papier begon 
WDV de wedstrijd als zwaar favoriet, maar Laren heeft dit seizoen al een 
paar toppers gevloerd. 

WDV keek al vroeg tegen een achterstaand aan. Gerrit 
Klompenhouwer liep in een combinatie en kwam twee schijven achter. 
Gerrit ploeterde nog wel even door, maar veel leverde dat niet op. 
De zorgen voor WDV werden nog groter. Zeeg kwam in het middenspel 
lastig te staan. Zeeg leek in eerste instantie een goed plan te kiezen, 
maar enkele zetten later bleek dat zijn tegenstander met een finesse Zeeg 
verder onder druk zette. Met een combinatie maakte de tegenstander van 
Zeeg het af en zette WDV op een 4-0 achterstand.  
Gerard Korten zette vervolgens WDV op het scorebord. De tegenstander 
aast gewoonlijk op combinaties, maar deze keer kreeg hij er zelf één om 
de oren. Gerard combineerde ten koste van één schijf naar dam. Geduldig 
speelde Gerard de overblijvende stand naar winst. 
Henk Sonderen leek lang goede kansen te hebben op een overwinning in 
zijn partij. Henk probeerde met een sterk centrum de partij positioneel te 
winnen. Zijn tegenstander verdedigde zich echter goed waardoor Henk 
moest berusten in remise.  
 Ook Kees Spruijt had in zijn partij een voordelige stand. Met een 
voorpost nam Kees het initiatief in de partij. De stand werd door enkele 
ruilen echter dunner waardoor de winstkansen kleiner werden. Met een 
doorbraak naar dam waagde Kees nog een poging, maar zijn 
tegenstander wist ook naar dam door te breken en stelde daarmee remise 
veilig.  
In de laatste partij waren er voor Erik ten Hagen geen kansen meer om de 
stand gelijk te trekken. In het middenspel kwam Erik in de problemen 
door een dreigende combinatie van zijn tegenstander. Hierna wist Erik 
zich wel juist te verdedigen en net als zijn tegenstander door te breken 
naar dam wat net voldoende was voor remise.  



Daarmee leed WDV een verrassende 7-5 nederlaag. Door de nederlaag 
verliest WDV ook de gedeelde koppositie en lijkt het uitgeschakeld in de 
strijd om de titel.  
 

 

 
 
 
 

Na de 
wedstrijd 
gingen 
beide 
teams aan 
de 
beroemde 
frikandel 
van 
BijHillen, 
die deze 
week zo’n 
geweldige 
comeback 
maakte dat 
het 
landelijk in 
het nieuws 
kwam. 
 

De nare 
smaak van 
de 
nederlaag 
was bij de 
spelers van 
WDV zo 
heel snel 
verdwenen. 

20 januari 
WDV 2 – DC Zevenaar 7-5 
Captain Wim Bennink bracht wederom een tactische opstelling  achter de 
borden om minimaal een puntje over te houden aan de wedstrijd tegen 
DC Zevenaar. Het werden er zelfs twee! 
Het was invaller Thomas Esselink die na ruim 2,5 uur spelen het eerste 
puntje liet noteren. In een gecompliceerde stand werd over en weer veel 
afgeruild. Thomas wist in tijdnood remise te forceren. (1-1) 
Invaller Wim Klaassen wist zijn tegenstander naar de randen van het bord 



te drukken maar kon dit voordeel niet volledig uitbuiten en moest 
genoegen nemen met remise. (2-2) 
Frank ten Hagen trof de sterkste speler van DCZ. Ondanks het grote 
verschil in rating was het Frank die zijn tegenstander onder druk zette. Hij 
leek zelfs op de winst af te stevenen maar kwam hiervoor net te kort. (3-
3) 
Wim Bennink kwam slecht uit te opening en kwam onder grote druk te 
staan. Hij zag een combinatie over het hoofd die zijn tegenstander een 
schijf voordeel opleverde.  Jan Aalderink won door een combinatie een 
tweede schijf maar had over het hoofd gezien dat Wim een vrije doorgang 
kreeg naar dam en met enkele dwangzetten 3 schijven oppeuzelde van 
zijn tegenstander, die zich daarna ook nog liet opsluiten. (5-3) 
Jan Elgershuizen kwam vanaf het begin positioneel steeds beter te staan. 
Hij had waarschijnlijk wel  kunnen winnen maar nam gezien de stand geen 
risico’s en bood zijn tegenstander remise aan. Die greep dit aanbod met 
beide handen aan. (6-4) 
Wim Sonderen  wist  een schijf voordeel te behalen en leek dit uit te 
bouwen naar winst. Ook Wim nam geen risico’s en bood zijn tegenstander 
remise aan die dit aanbod wel moest accepteren. (7-5) 
Door de overwinning lijkt het 2e team zo goed als veilig voor klasse 
behoud, vanwege de marge van 4 punten op de hekkensluiter Brummen 
2. 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

8 januari 
WDV 1 – DSV Sinderen-Varsseveld  9-3 
Het eerste team van de Winterswijkse Damvereniging moest direct aan de 
bak in het nieuwe jaar. Een wedstrijd tegen medekoploper Sinderen stond 
namelijk op het programma.  
Twee jaar geleden verloor WDV nog van Sinderen in de 
kampioenswedstrijd, dus was dit een kans op revanche. WDV moest het 
nu wel stellen zonder hun toppers Henk Sonderen en Frits Zegelink 
waardoor de sterkte van beide teams vrijwel in evenwicht is.  
 WDV begon de wedstrijd voortvarend. Invaller Frank ten Hagen nam 
al vroeg in de partij een standaardcombinatie naar dam. Zijn tegenstander 
kon de dam wel afnemen, maar ten koste van een schijf. Doordat Frank 
wat verder naar achteren stond had hij nog wel lastig spel. Na een fout 
van zijn tegenstander kon Frank echter ook een tweede schijf winnen en 
won daarmee de partij.  
Erik Oonk week in zijn partij tegen oud WDV-speler Jos Rave af van de 
gebaande paden. Beiden hadden een randschijf op het bord waardoor een 
tactisch spel ontstond. Erik kwam nog wel goed weg toen Rave schijfwinst 
door een combinatie met behulp van de randschijf miste. Met wederzijdse 
tijdnood was het daarna Erik die de beste positionele zetten deed. Rave 
kwam daardoor vast te staan waarmee Erik WDV op een comfortabele 4-0 
voorsprong zette. 
Kees Spruijt kwam vanuit de opening niet in zijn spel. Daardoor kon Kees 



ging kansen creëren en moest zich grotendeels richten op de verdediging 
van zijn stand. Dat lukte wel waardoor Kees een remise eruit sleepte. 
 Ook Erik ten Hagen had het lastig in de opening doordat zijn 
zetmogelijkheden beperkt waren. In het middenspel kreeg Erik echter wat 
meer ruimte en kon het initiatief nemen. In tijdnood vond zijn 
tegenstander niet de goede voortzetting waardoor Erik hem vastzette en 
won. Met deze winstpartij kwam WDV verrassend vroeg op een 
onoverbrugbare 7-1 voorsprong. 
In de resterende twee partijen had WDV nog volop kans om de 
overwinning verder te vergroten. Invaller Jan Elgershuizen had een 
uitstekende klassieke stand en dwong zijn tegenstander tot verdedigen. 
Ondanks hevige tijdnood wist de tegenstander de enige remise 
mogelijkheid te vinden. Met een offer kon hij een doorbraak forceren 
waardoor Jan net tekort kwam voor winst. 
Hoewel Gerard Korten tegenover de sterkste speler van Sinderen zat, 
schuwde Gerard de aanval niet. Gerard nam een sterke voorpost en kreeg 
daarmee controle over het centrum. Dit leverde ook uitstekende 
winstkansen op. In het eindspel liet Gerard de winst echter glippen en 
moest berusten in een gelijkspel. 
 Daarmee werd deze topper verrassend eenvoudig met 9-3 
gewonnen. Door deze overwinning gaat WDV nog steeds aan kop in de 
eerste klasse oost samen met Doetinchem en Hengelo. WDV heeft daarbij 
een klein voordeel dat het op het oog een makkelijker programma heeft. 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

6 januari 
Erik Oonk beste sneldammer 

Traditioneel beginnen de dammers van WDV de eerste clubavond van het 
nieuwe jaar met een sneldamtoernooi. Met 12 spelers werd middels het 
zogenaamde 'Zwitsers systeem' 6 ronden gespeeld om de Toon Tragter 
Bokaal. 
De spelers kregen in hun partij 10 minuten de bedenktijd per persoon. De 
'jongste' leden Paul Hageman, André Strooper en Augustin Saouadogo 
kregen een voordeel ten opzichte van de meer ervaren leden. Zij 
begonnen de partij met 15 minuten terwijl de tegenstander slechts 5 
minuten beschikbaar had. 
 Paul, André en Augustin lieten zien steeds beter te gaan spelen. Ook 
tegen de ervaren dammers lukte ze het om, mede door de geringe tijd 
van de tegenstander, punten binnen te halen. Met name Augustin was op 
dreef. Met 7 punten uit 6 partijen eindigde hij knap op een 4e plaats.  
 De strijd om de titel bleef tot het einde spannend. Uiteindelijk 
eindigden Erik Oonk en Erik ten Hagen beiden op 10 punten. Erik Oonk 
maakte het verschil door de onderlinge wedstrijd tegen Erik ten Hagen te 
winnen in de voorlaatste ronde. Daardoor eindigde Erik Oonk bovenaan op 
onderling resultaat en veroverde daarmee de Toon Tragter Bokaal. 
Gerrit Klompenhouwer kwam één punt tekort en eindigde op de 3e plaats. 



5 januari 2016 
DEZ Laren 2 – WDV 2 9-3 
Dinsdag 5 januari ging het 2e team van de Winterswijkse damclub op 
bezoek bij het op papier gelijkwaardige Laren 2. Spannend werd het 
echter niet! 
De 1e misser werd begaan door Frank ten Hagen. In een positionele 
goede stand probeerde Frank een ruil te verhinderen. Hij overzag daarbij 
echter een combinatie en kon direct opgeven (2-0). 
John van Laarhoven stond vanaf het begin lastig vanwege een 
zogenoemde lange vleugel opsluiting. John ontsnapte hieruit en kwam 
prima te staan, maar ook hij overzag een combinatie en verloor ook (4-0). 
Thomas Esselink probeerde zijn partij het spel complex te houden en dit 
had effect. Op een gegeven moment zaten er meerdere 
combinatiemogelijkheden in de stand, waarbij de tegenstander er één 
overzag. Thomas haalde dam en kwam vervolgens niet meer in de 
problemen (4-2). 
Gerrit Klompenhouwer speelde een prima partij, maar trapte in een naar 
eigen zeggen schooldamzetje, wat voor de tegenstander voldoende was 
voor de winst (6-2). 
Zeeg Jongkoen kwam moeilijk te staan en moest in het middenspel een 
schijf offeren. In het eindspel kreeg Zeeg nog een doorbraak naar dam, 
maar koos vervolgens niet voor de beste voortzetting en moest ook in een 
nederlaag berusten (8-2). 
De nederlaag was daarmee een feit, maar Wim Sonderen kon de stand 
nog iets dragelijker maken. Wim maakte er met zijn tegenstander een 
mooie partij van met een lastig eindspel. Ondanks een overmacht van de 
tegenstander kon Wim nog knap remise maken (9-3). 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

13 december - Roy van Eerden schooldamkampioen van 
Winterswijk 
Als vervolg van het schooldamkampioenschap van Winterswijk, werd op 
zaterdag 12 december een persoonlijk kampioenschap gehouden. Dit maal 
eindigde een speler van ’t Waliën als 1e.  
 7 Leerlingen hadden zich opgegeven voor het toernooi dat gehouden 
werd bij Eetcafé Doundrie. De meerderheid kwam van school ’t Waliën 
(4), 2 van Juliana en 1 van OBS Kotten. Nadat WDV-lid Wim Sonderen 
een korte uitleg had gegeven startten de 7 deelnemers om 13:30 uur met 
hun 1e partij in het clublokaal van de damclub.  
Vanwege het oneven aantal kon er telkens 1 deelnemer oefenen tegen 
Paul Hageman, die onlangs nog actief was in het huisdamtoernooi van 
WDV. De deelnemers speelden heel snel en dus waren ze de eerste 
ronden gauw klaar en leken ze al voor het donker naar huis te kunnen.  
 Tussen de rondes door gaf WDV-lid Wim Sonderen tips en een korte 
damles op het grote bord. Wat hem opviel was dat naarmate het toernooi 
vorderde de dammers meer rust hielden, waardoor het niveau ook 
omhoog ging. 



Uiteindelijk kroonde Roy van Eerden zich tot winnaar van het toernooi. 
Koen Geelink werd 2e en Bart Schoppers 3e. Met nog één ronde te gaan 
was Roy al niet meer te achterhalen, door gelijk te spelen tegen Dennis 
Klein Starink. Toch lag alles dicht bij elkaar. Zo had Roy in de ronde dat 
die het beslissende punt binnenhaalde ook kunnen verliezen van Dennis. 
Daarnaast stond de jongste deelnemer, Dave (9 jaar), in de 2e ronde 
gewonnen tegen de uiteindelijke nummer 3, maar verloor die partij zelfs.  
 

Al met al kan er terug worden gekeken op een geslaagde dammiddag. 
Voor de spelers van ’t Waliën en Kotten zit het er nog niet op, want zij 
spelen zaterdag 6 februari nog voor de halve finales van Gelderland, maar 
dan in teamverband voor hun school. 
De eindstand met daarbij school en bepaalde punten: 
1. Roy van Eerden (’t Walien, 11), 2. Koen Geelink (’t Waliën, 10), 3. Bart 
Schoppers (Kotten, 8), 4. Dennis Klein Starink (’t Waliën, 5), 5. Dave 
Lasker (’t Waliën, 4), 6. Kyra Vaartjes (Juliana, 3), 7. Arend Grevers 
(Juliana, 1). 
 

 
Roy van Eerden, Bart Schoppers, Koen Geelink, 
Dave Lasker, Arend Grevers en Kyra Vaartjes in 
actie. 

 

WDV-lid Wim Sonderen geeft tussen de rondes 
door damles. 



 
De toeschouwers kijken gespannen toe. 
Op de voorgrond speelt Dennis Klein Starink een 
oefenpartij tegen Paul Hageman. 

De top 3: Bart Schoppers (3e), Roy van Eerden 
(1e) en Koen Geelink (2e) 

 

4 december 
DUO 1 – WDV 1 6-6 
In de 6e speelronde van de 1e klasse speelde WDV 1 een topper tegen 
medekoploper Doetinchem. Er stond veel op het spel, aangezien de 
winnaar zich zou kronen tot 'herbstmeister'.  

WDV begon goed aan het duel. Erik ten Hagen combineerde in de 
opening middels een 4-om-4 naar dam waarna Erik de partij eenvoudig 
won.  
Wim Bennink leek ook op weg naar een goed resultaat toen hij een 
uitstekende stand had in het middenspel. Wim liet zijn tegenstander 
echter ontsnappen en kwam zelf in de problemen. Zijn tegenstander 
combineerde vervolgens naar dam en bracht daarmee de stand weer op 
gelijke hoogte.  
Kees Spruijt stelde weer orde op zaken. In de opening verkreeg Kees licht 
voordeel waarna hij in het middenspel met een kaatsingzetje een schijf 
won en vervolgens met een doorbraak naar dam de partij won. 
Hoewel Gerard Korten in de opening nog wel een flankaanval opzette werd 
het geen enerverende partij. Nadat de flankaanval door Gerards 
tegenstander werd afgeruild kon wederzijds geen potten meer gebroken 
worden en eindigde de partij in een gelijkwaardige remise.  
Henk Sonderen speelde tegen de talentvolle Jorne Huiting van 
Doetinchem. Vanuit de opening kwam er een opgedrongen randschijf op 
het bord waarna een spannende partij ontstond. Henk kreeg licht 
voordeel. Middels een offer kon Henk naar dam doorbreken, maar de 
stand was al te veel uitgedund met remise als gevolg. 
In de laatste partij probeerde Erik Oonk het winnende punt binnen te 
halen tegen de sterkste speler van Doetinchem. Lang zag dit er goed uit, 
aangezien Erik een goede klassieke stand leek te hebben. In het late 



middenspel loerde Erik op een combinatie, maar verslechterde daarmee 
zijn positie en werd achteruit gedrukt. Mede door de tijdnood lukte het 
Erik niet om de stand te verdedigen en leed een nederlaag.  
 Daarmee eindigde de wedstrijd in een 6-6 gelijkspel, toch een kleine 
teleurstelling aangezien een overwinning de krachtsverhouding beter 
weergegeven zou hebben. Door het gelijkspel is de strijd in de competitie 
ongekend spannend. Met nog vijf speelrondes te gaan zijn er bovenaan 
vier teams met evenveel verliespunten en volgen twee teams op één punt 
achterstand. Allen treffen daarbij nog twee toppers waardoor de 
competitie tot het einde spannend beloofd te worden. 
Uitslagen en partijen | Stand | Topscorers 

2 december 
WDV 2 – DVOIJ 2 3-9 

De reserves van WDV hadden gehoopt minimaal een gelijkspel uit het 
vuur te slepen tegen het op papier gelijkwaardige  DVOIJ 2 uit Silvolde. 
Het liep helaas helemaal verkeerd af. 
 Gerrit Klompenhouwer ging voortvarend van start tegen Jan Fokkink 
maar had geluk dat zijn tegenstander schijfwinst over het hoofd zag. Hij 
mocht dan ook blij zijn met remise. (1-1) 
John van Laarhoven kwam tegen de sterke Jan Vesters goed uit de 
opening. Hij dacht zelfs een schijf te kunnen winnen maar kwam er te laat 
achter dat dit een schijnoffer was. De overblijvende stand werd door 
Vesters vakkundig in winst omgezet. (1-3) 
Wim Sonderen moest alle zeilen bij zetten om niet in problemen te 
komen. Hij wist de aanvallen van Dirk Reurink steeds te pareren en was 
blij met remise. (2-4) 
Jan Elgershuizen kwam tegen Wim Giesen steeds  sterker te staan en 
winst leek een kwestie van tijd. Doch helaas zag Jan een combinatie over 
het hoofd waardoor hij gelijk verloren stond. In plaats van 4-4 werd het 2-
6. 
Frank ten Hagen kwam tegen Pascal Slütter zwaar onder druk te staan. In 
tijdnood offerde Frank en schijf maar dat bracht weinig soelaas. Hij moest 
dan ook lijdelijk toezien dat zijn stand steeds slechter werd en uitmondde 
in een verloren stand. (2-8) 
Wim  Bennink kon tegen Ben Huls niet in zijn spel komen. Elke afruil 
mogelijkheid werd door Huls benut. Wel kwam Wim als gevolg hiervan 
steeds meer op voordeel maar na ruim 3,5 uur bleek dit uiteindelijk niet 
voldoende voor winst. (3-9) 
 Door deze nederlaag bezet WDV 2 de 11e plaats. Maar heeft het 
voorkomen van degradatie nog in eigen hand. 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

25 november - OBS Kotten schooldamkampioen van 
Winterswijk 
Bij Zaal De Eendracht in Meddo gestreden om het 
schooldamkampioenschap van Winterswijk. Na 7 ronden mocht OBS 



Kotten zich kampioen van Winterswijk noemen.  
Twintig teams, bestaande uit viertallen, hadden zich aangemeld voor het 
kampioenschap.     
Vanwege het aantal ronden kon niet ieder team tegen elkaar spelen, 
daarom werd er gespeeld met het zogeheten Zwitsers systeem. Bij dit 
systeem wordt er na iedere ronde geloot en dan treft een team 
tegenstanders met ongeveer hetzelfde puntenaantal. 

Voorafgaand aan het toernooi was er een korte uitleg van de 
spelregels, waarna er gestart kon worden. Veel deelnemers hadden nog 
weinig damervaring en dus werden ook de nodige foutjes gemaakt en dat 
leverde ook de meest bijzondere standen op. Dat mocht de pret echter 
niet drukken. Er werd fanatiek gedamd en naarmate het toernooi vorderde 
werd het niveau steeds beter. 

 Met 13 punten uit 7 wedstrijden en met 2 punten voorsprong 
op de concurrentie mocht OBS Kotten zich uiteindelijk de terechte 
kampioen noemen. Daarbij trof het ook nog eens de bovenste 7 teams 
van de ranglijst. OBS Kotten is daarmee voor het eerst in de historie 
Winterswijks damkampioen geworden. Voor de overige podiumplekken en 
recht op kwalificatie voor de halve finale van Gelderland bleef het nog 
spannend tot en met de prijsuitreiking.  Uiteindelijk werd ’t Waliën (2) 2e 
en werd ’t Waliën (1) 3e, omdat het meer bordpunten had behaald dan De 
Vlier (1).  
 OBS Kotten en ’t Waliën 1 en 2 mogen zich nu opmaken voor de 
halve finales van Gelderland, dat op 6 februari gehouden wordt. Overige 
basisschoolkinderen kunnen ook nog kampioen worden met dammen, 
want op zaterdag 12 december wordt er een persoonlijk 
schooldamkampioenschap gehouden bij Eetcafé Doundrie aan de 
Misterweg 77. Opgeven hiervoor kan bij wimsonderen@hotmail.com.  
 

De Eindstand na 7 ronden, met het puntentotaal: 
1. OBS Kotten 13, 2. ’t Waliën (2) 11, 3. ’t Waliën (1) 10, 4. De Vlier (1) 
10, 5. De Schakel (1) 9, 6. De Kolibrie (1) 8, 7. St. Jozef (1) 8, 8. De 
Kolibrie (2) 8, 9. ’t Waliën (3) 7, 10. Stegeman (2) 7, 11. Juliana (1) 7, 
12. Juliana (3) 6, 13. De Schakel (2) 6, 14. ’t Waliën (4) 6, 15. AZC 
school 5, 16. De Vlier (2) 5, 17. Juliana (2) 4, 18. Juliana (4) 4, 19. 
Stegeman (1) 4, 20 St. Jozef (2) 2.  
 



 
Het kampioensteam van OBS Kotten 

25 november – Marcel Krosenbrink huisdamkampioen van 
Winterswijk 
6 Huisdammers gingen de uitdaging aan om huisdamkampioen van 
Winterwijk te worden. Woensdag 25 november stond de laatste 
beslissende ronde op het programma. 
Na 4 partijen, verspreidt over 2 speelavonden, waren Marcel Krosenbrink 
en Hens van de Walle gedeeld koploper, omdat Marcel in een onderling 
duel gewonnen heeft van Hens, had hij voldoende aan een zege in de 
laatste speelronde.  

Marcel maakte daarin geen fout en won zijn partij tegen Paul 
Hageman en dus kroonde Marcel Krosenbrink zich tot verdiende 
huisdamkampioen van Winterswijk 2015 (8 punten uit 5 wedstrijden). Zijn 
ervaring in een andere denksport, schaken, heeft misschien wel de 
doorslag gegeven. Hens van de Walle, oud-lid en inmiddels weer nieuw 
lid, kwam in zijn laatste partij niet verder dan remise tegen Henk Freriks 
en werd met 7 punten 2e. Jochem Mullik won zijn laatste partij van André 
Strooper en behaalde eveneens 7 punten, maar omdat hij van Hens had 
verloren eindigde hij als 3e. Henk Freriks werd uiteindelijk 4e, Paul 
Hageman 5e en André Strooper 6e.    

Omdat er slechts 1 ronde te spelen was bedacht toernooileider Wim 
Bennink om er ook maar een sneldamkampioenschap aan vast te knopen. 
Ook hier toonde Marcel Krosenbrink zich oppermachtig door alle 5 partijen 
te winnen. Hens van de Walle werd ook hier 2e met 8 uit 5. Jochem Mullik 
evenaarde zijn prestatie van het huisdamtoernooi door ook hier op de 3e 
plaats beslag te leggen met 6 punten uit 5 wedstrijden. 

Hierna vond de prijsuitreiking plaats. Naast de grootste beker 
ontving kampioen Marcel Krosenbrink de wisselbeker die hij in 2016 mag 



verdedigen. De 2e en 3e prijs bestonden uit bekers van een aflopende 
hoogte.  
Al met al kunnen WDV en niet te vergeten de deelnemers terug zien op 
zeer geslaagd, sportief en gezellig toernooi. 

20 november 
WDV 1 – DC Hengelo 1 7-5 
In de 5e speelronde van de eerste klasse oost stond een heuse kraker op 
het programma. Het eerste team van WDV moest het daarin opnemen 
tegen koploper Hengelo. Deze wedstrijd staat garant voor spanning. Zo 
eindigde deze onderlinge wedstrijd in de laatste twee jaar beide keren in 
een gelijkspel.  

Invaller Wim Bennink zette WDV met een overwinning op het goede 
spoor. Vanuit de opening werd de linker vleugel van beide spelers 
opgesloten in een klassieke stand. Wim ging hier het beste mee om en liet 
zijn tegenstander vastlopen met schijfwinst als resultaat. Hierna maakte 
Wim de partij gedecideerd af. (2-0) 
Gerard Korten kreeg vanuit de opening de overhand in zijn partij. Het 
lukte Gerard echter niet om door te drukken waarna in een gelijkwaardige 
stand met beiden 6 schijven remise werd overeengekomen. (3-1) 
Frits Zegelink trok direct ten aanval en nam vanuit de opening een 
voorpost in het centrum in. Hierdoor kreeg Frits wel het initiatief, maar 
nadat de stand was uitgedund leek de partij toch in remise te verzanden. 
Frits kon echter nog wel een doorbraak forceren. In tijdnood overzag zijn 
tegenstander vervolgens een truc waarna Frits het met een mooie 
rondslag afmaakte. (5-1) 
Kees Spruijt liep vanuit de opening al achter de feiten aan nadat hij een 
kleine combinatie over het hoofd zag. Kees moest een schijf offeren om te 
voorkomen dat zijn tegenstander naar dam liep, maar leek deze nog wel 
terug te kunnen veroveren. Met nauwkeurig spel behield zijn tegenstander 
echter een schijf voorsprong en kon dit ondanks verwoede pogingen van 
Kees naar een winst uitspelen. (5-3) 
In de laatste twee partijen zag het er niet naar uit dat WDV nog een 
overwinning zou behalen. Erik Oonk en Erik ten Hagen kwamen namelijk 
beiden in een verloren stand terecht.  
Erik Oonk zag zijn tegenstander een verrassende damcombinatie nemen. 
Erik bleef echter doorvechten en kon bijna doorbreken naar dam. Na een 
gedwongen afwikkeling van Erik leek zijn tegenstander een gewonnen 4-
om-2 eindspel te krijgen. De tegenstander zag daar echter een 
remisestand in en wachtte de slagenwisseling niet af en bood remise die 
Erik dankbaar accepteerde. (6-4) 
Erik ten Hagen speelde lang een gelijkwaardige partij waarin hij en zijn 
tegenstander wat zwaktes in de stand hadden. Erik kreeg in het 
middenspel last van zijn uitgedunde linker vleugel, waarna zijn 
tegenstander de winst kon forceren. Toen deze dit echter overzag kon Erik 
opgelucht naar een gelijkwaardige remise spelen. (7-5) 



Daarmee heeft WDV een zwaarbevochten 7-5 zege geboekt met het 
nodige fortuin. Door de overwinning is WDV voorbij Hengelo gekomen in 
de ranglijst en is het met drie andere teams koploper. Over twee weken 
wacht weer een topper tegen mede koploper Doetinchem. 
Uitslagen | Stand 

19 november 
BDV Brummen 1 – WDV 2 7-5 

In de uitwedstrijd tegen het op papier veel sterkere BDV1 uit Brummen 
trok WDV2 helaas wederom net aan het kortste eind. Een gelijkspel 
hadden de Winterswijkers minimaal verdiend. 

Na een uur spelen waren alle partijen nog in evenwicht. Niet veel 
later veroverde Frank ten Hagen d.m.v. een forcing een schijf.  
Na twee uur spelen zag John van Laarhoven zijn aanvallende spel beloond 
worden met schijfwinst. Zijn tegenstander dacht zelf een schijf te kunnen 
winnen maar kwam bedrogen uit. Wim Klaassen kreeg op dat zelfde 
moment een damzet te verduren. Die tegenslag kwam hij niet meer te 
boven en verloor.(2-0) 
Na bijna twee en een half uur spelen vergaarde Zeeg Jongkoen het eerste 
bordpuntje door in een 6 om 6 stand na een gelijkwaardige partij remise 
overeen te komen. (3-1) Jan Elgershuizen kon na de tijdscontrole niets 
anders doen dan een schijf offeren om groter onheil te voorkomen. Zijn 
tegenstander maakte daarna het karwei vakkundig af. (5-1) 
Vervolgens moest Frank tot zijn teleurstelling erkennen dat zijn opponent 
in het eindspel een remise-escape gevonden had. (6-2) John had 
ondertussen uit tactische overwegingen zijn plusschijf terug gegeven. Zijn 
tegenstander wist nog wel door een schijf te offeren op dam te komen 
maar John haalde binnen enkele zetten echter twee dammen. 
Wim Sonderen kon na een sterk gespeelde partij, nadat hij zijn 
tegenstander met een damzet had verrast, het voordelige eindspel net 
niet tot winst voeren. (7-3) Ondertussen dreef John de vijandelijke dam 
steeds verder in het nauw. Het mooiste had John voor het allerlaatste 
bewaard. Met een niet alledaagse combinatie liet hij al het materiaal van 
zijn tegenstrever van het bord verdwijnen en werd zo de enige 
Winterswijkse winnaar. (7-5) 
Uitslagen | Stand 

12 november 
DC Hengelo 1 – WDV 2 8-4 

WDV 2 trad tegen titelkandidaat DCH 1 met een tactische opstelling 
achter de borden aan met het doel een puntje mee te nemen uit Hengelo. 
Deze opzet mislukte omdat DCH te sterk bleek. 
Gerrit Klompenhouwer was de eerste die het onderspit moest delven 
tegen de veel sterkere Eddy Hoebink die middels een combinatie 2 
schijven won waarna Gerrit direct kon opgeven. (2-0) 
Ook Zeeg Jongkoen moest zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. 
Hij kwam moeilijk te staan en moest een schijf offeren om de dreigingen 



uit de stelling te halen. Dit voordeeltje was voldoende voor Harry Vos om 
beide punten te pakken.  (4-0) 
De spanning werd terug gebracht door Wim Sonderen. Wim maakte er 
een ingewikkelde partij van die zijn tegenstander veel tijd kostte. Toen 
deze nog 10 zetten moest doen voor de tijdcontrole viel zijn vlag. (4-2) 
Jan Elgershuizen kwam onverwachts in de problemen tegen Jaap Vos. Hij 
moest een schijf offeren en zag de bui al hangen. Gelukkig voor Jan 
blunderde zijn tegenstander en kon hij nog remise maken. (5-3) 
Wim Bennink vocht aan bod 1 een verbeten strijd uit tegen Arnoud de 
Greef, de sterkste speler van DCH. Wim die normaal voor de aanval kiest 
koos nu vanzelfsprekend voor de verdediging. Door het grote verschil in 
tempi dreigde Wim in de problemen te komen maar wist allerlei 
dreigingen in zijn stand te vlechten. Helaas koos hij in tijdnood niet de 
juiste voortzetting waardoor hij de remise miste. (7-3) 
Frank ten Hagen kon tegen Rodier Evers geen potten breken. Hij speelde 
op winst maar moest met remise genoegen nemen. (8-4) 
Door deze nederlaag is WDV 2 gezakt naar de 9e plaats. 
Uitslagen | Stand 

5 november 
DVOIJ 1 – WDV 2 4-8 
Door het op papier veel sterkere DVOIJ 1 in Silvolde met 8-4 te verslaan 
heeft WDV 2 zijn eerste zege binnen gehaald. Op alle 6 borden waren de 
DVOIJ-ers sterker maar konden dit niet waar maken. 
Na een uur spelen kreeg Jan een presentje. Met een hielslagje 
combineerde hij met twee schijven winst naar dam. Zijn tegenstander gaf 
direct op. 
Drie kwartier later dwong John schijfwinst af. Ondertussen waren Zeeg en 
Gerrit in positioneel nadelige standen verzeild. 
Na ruim twee uur spelen combineerde Wim ten koste van een schijf naar 
dam.  
Op hetzelfde moment kwam Frank na een gelijkwaardige strijd in een 6 
om 6 stand remise overeen. 
Zeeg redde zich vervolgens uit een nadelig situatie door met een schijf 
minder net zo als zijn opponent de damlijn te bereiken. 
Gerrit produceerde ondertussen de ene na de andere juiste tegenzet en 
bereikte zo een gelijkwaardige remise. 
Het geluk lachte WDV toe, toen Zeeg d.mv. een combinatie twee dammen 
van zijn tegenstander van het bord liet verdwijnen en zijn eigen dam 
behield.  
Helaas maakte Zeeg aan het eind van de partij een misrekening, 
waardoor de partij toch nog in remise eindigde. 
John verzilverde na geduldig spel zijn voordeel door een 3 om 3 ruil met 
doorbraak uit te voeren. 
Wim  kon aan het eind van de avond zijn voordeel net niet ten gelde 
maken en moest in remise berusten. 
Al met al behaalde WDV 2 zo een meer dan verdiende overwinning. 



WDV 2 steeg door deze overwinning naar de 7e plaats op de ranglijst. 
Uitslagen | Stand 

3 november 
DEZ Laren 1 – WDV 1 11-1 

WDV moest het in de vierde speelronde van de competitie opnemen tegen 
Laren. Laren is traditioneel een moeilijke tegenstander en daarbij moest 
WDV het stellen met een aantal afwezigen. Alleen Erik Oonk was aanwezig 
van het oorspronkelijke basisteam van WDV. 
Toch was WDV niet van plan om zich bij voorbaat neer te leggen bij een 
nederlaag en werd het Laren behoorlijk lastig gemaakt. Het geluk zat 
echter niet aan de zijde van de Winterswijkse dammers waardoor het 
resultaat steeds de verkeerde kant opviel.  
Wim Klaassen moest als eerste de punten laten aan zijn tegenstander. 
Wim hield lang goed stand, maar een foutje tegen het einde van de partij 
was dodelijk. (0-2) 
John van Laarhoven was goed op weg om tegen te scoren voor WDV. John 
zette zijn tegenstander in de hekstelling waar deze alleen uit kon 
ontsnappen door middel van een schijfoffer. Even later zag John echter 
een 3-om-3 met doorbraak naar dam over het hoofd waardoor John zelfs 
beide punten aan de tegenstander moest laten. (0-4) 
Zeeg Jongkoen zette WDV op het scorebord door in een evenwichtige 
partij een gelijkwaardige remise te behalen. (1-5) 
Erik Oonk speelde tegen de topper van Laren en was goed op weg naar 
een gelijkspel. In de tijdnoodfase zag Erik echter een remisevariant over 
het hoofd waarna de tegenstander zijn klasse toonde en won. (1-7) 
Wim Sonderen verloor vroeg in de partij al een schijf. Wim bleef echter 
doorvechten. In het eindspel miste Wim echter de juiste voortzetting voor 
remise en moest berusten in een nederlaag. (1-9) 
Gerrit Klompenhouwer speelde een uitstekende partij en leek op weg naar ten 
minste een gelijkwaardige remise. In een dunne stand deed Gerrit echter een foute 
zet, waarna ook Gerrit zijn partij wat onverdiend verloor. (1-11) 
Daarmee eindigde de wedstrijd in een forse, maar geflatteerde 11-1 nederlaag. Dit 
betekent ook direct het eerste puntverlies voor WDV. Er is echter nog niets aan de 
hand, aangezien WDV gedeeld aan kop gaat in de eerste klasse oost. De komende 
drie wedstrijden zal veel duidelijk worden aangezien drie toppers wachten. 
Uitslagen | Stand | Wedstrijdverslag van de tegenstander 

30 oktober 
Zoals elk jaar in oktober waren Wim Bennink en Gerrit Klompenhouwer 
van de partij op het vermaarde Plusminus 55 toernooi in Lent. Wim was 
ditmaal uitstekend op dreef; hij bleef ongeslagen en eindigde met 8 uit 7 
op de negende plek, terwijl Gerrit met 6 uit 7 in de onderste regionen 
bleef steken. 
Verslag en foto’s | Uitslagen en eindstand groep B 



29 oktober 
BDV Brummen 2 – WDV 1 2-10  
Uitslagen | Stand 
 

De Winterswijkse dammers speelden in de derde speelronde tegen het 
tweede team van Brummen, op papier de zwakste tegenstander van de 
competitie. De verwachting was dan ook dat deze wedstrijd niet veel 
problemen op zou moeten leveren voor WDV.  
De invallers brachten WDV al snel op het juiste spoor. Jan Elgershuizen 
combineerde al in de opening ten koste van één schijf. Zijn tegenstander 
was hierna het spoor bijster en deed niet de goede zetten. Zo zette Jan 
WDV al binnen het uur op voorsprong. 
John van Laarhoven leek gedurende de partij ook een goed uitzicht te 
hebben op de winst. Met een flankaanval zette John zijn tegenstander 
onder druk. Zijn tegenstander maakte echter niet de beslissende fout 
waardoor John genoegen moest nemen met remise. 
De derde invaller van WDV, Frank ten Hagen, zette het team op een 
comfortabele 5-1 voorsprong. De tegenstander van Frank speelde erg 
passief. Frank profiteerde daar optimaal van door met een sterke aanval 
een doorbraak te forceren en hierna de winst op te eisen.  
Erik ten Hagen had gedurende de partij licht voordeel, maar had moeite 
om door te drukken. In de slotfase van de partij wist Erik zijn 
tegenstander toch nog te verrassen door een doorbraak te forceren 
middels een offer en won hiermee alsnog de partij. 
Henk Sonderen boekte een overtuigende overwinning. In het middenspel 
startte Henk een centrumaanval, die even later in een flankaanval over 
ging. Henk drukte zijn tegenstander naar de zijkant van het bord en 
haalde daarna over het centrum een dam en won vervolgens eenvoudig. 
Erik Oonk leek tegen de sterkste speler van Brummen ook een goede kans 
te maken op de overwinning. Op het moment dat Erik een dam haalde, 
kon zijn tegenstander zich echter nog redden met een plakker waarmee 
hij een overmachtseindspel nipt wist te voorkomen en moest Erik 
genoegen nemen met remise. 
Met deze 10-2 overwinning bezet WDV na drie speelrondes de eerste 
plaats zonder puntverlies. De volgende ronde wacht echter een zware 
wedstrijd waarbij WDV moet hopen op een stuntje. 

21 oktober 
WDV 2 – DUO  5-7  

Tegen het sterke DUO 1 uit Doetinchem leed WDV 2 een onverdiende 
nederlaag. 
Teamleider Wim Bennink had voor een tactische opstelling gekozen om te 
proberen op die manier een puntje te pakken. Dat lukte helaas net niet. 
 

Het was Gerrit Klompenhouwer die geschiedenis had kunnen schrijven. Hij 
voerde tegen de sterkste speler van DUO een fantastische combinatie uit. 
De schijven vlogen zogezegd links en rechts van het bord. Toen de 



kruitdampen waren opgetrokken stonden er nog 11 schijven op het bord. 
6 voor Gerrit en 5 voor zijn tegenstander. Gerrit had de winst voor het 
grijpen maar verzuimde een schijf van Masselink vast te zetten waardoor 
deze nog kon ontsnappen naar remise. (1-1) 
Wim Bennink gaf de jeugdige Jorne Huiting knap partij maar moest in het 
eindspel toch het onderspit delven. (1-3) 
De sterkste speler van WDV 2 trof de op papier zwakste speler van DUO. 
Ondanks het grote klasse verschil kon Frank ten Hagen geen vat krijgen 
op de stelling van zijn tegenstander en moest met remise genoegen 
nemen. (2-4) 
Zeeg Jongkoen had de pech dat hij net een tempo te kort kwam om zijn 
tegenstander in de problemen te brengen. Middels het offeren van 2 
schijven kon Zeeg nog wel doorbreken naar dam maar zijn tegenstander 
wist deze onschadelijk te maken waardoor Zeeg niets anders restte dan 
zijn tegenstander te feliciteren. (2-6) 
Wim Sonderen zette zijn tegenstander vanaf het begin zwaar onder druk. 
Hij peuzelde maar liefst 3 schijven op. Zijn tegenstander kwam nog wel op 
dam maar Wim wist deze bekwaam af te vangen en de spanning terug te 
brengen. (4-6) 
Jan Elgershuizen maakte het zijn tegenstander behoorlijk moeilijk. Ten 
kostte van een schijf kon deze zich bevrijden en precies op tijd de damlijn 
nog bereiken waardoor deze een zwaar bevochten remise uit het vuur 
sleepte en de winst voor DUO veilig stelde. (5-7) 
Uitslagen en partijen | Stand 

9 oktober 
WDV 1 – DVOIJ 1 10-2 
Uitslagen en een enkele partij | Stand 
 

Het eerste team van de Winterswijkse damvereniging moest in de tweede 
speelronde opdraven tegen Silvolde. De laatste onderlinge wedstrijden 
werden nog moeizaam gewonnen door WDV en ook vandaag werden 
kleine verschillen verwacht. De wedstrijd verliep echter verrassend 
eenvoudig voor WDV.  
Invaller Frank ten Hagen zette WDV op het goede spoor met een 
overwinning. Frank zette in het middenspel een goede aanval in en zette 
zijn tegenstander onder druk. Op het moment dat de partij alsnog in 
remise leek te gaan verzanden, maakte zijn tegenstander een fout en 
besliste Frank met een eenvoudig zetje de partij. (2-0) 
Erik Oonk speelde tegen de op papier sterkste speler van Silvolde. Het 
was echter Erik die winstkansen kreeg door een combinatie naar dam. De 
tegenstander kwam ook tot dam, maar Erik nam daarbij wel drie schijven 
voorsprong. Dit bleek net niet voldoende voor Erik, doordat zijn 
tegenstander naar een 3-om-1 kon afwikkelen en remise afdwong. (3-1) 
Gerrit Klompenhouwer, de tweede invaller voor WDV, bewees zijn waarde 
door een uitstekende klassieke partij te spelen. Gerrit liet zijn 
tegenstander vakkundig vastlopen en veroverde daardoor twee schijven. 



Dit gaf Gerrit niet meer weg en zette WDV op een comfortabele 
voorsprong. (5-1) 
Met een overwinning stelde Kees Spruijt vervolgens de zege veilig. 
Ondanks een goede opening bleek het voordeel voor Kees toch tegen te 
vallen. Doordat zijn tegenstander in het middenspel enkele passieve 
zetten produceerde, kon Kees de lange vleugel uitdunnen en een 
doorbraak naar dam forceren om het hierna met een damoffer in stijl af te 
maken. (7-1) 
(noot van de webredactie: Kees had wel het geluk dat zijn tegenstander 
niet profiteerde van een behoorlijke fout op de 35e zet!) 
Erik ten Hagen speelde tegen een op papier veel zwakkere invaller van 
Silvolde. Ondanks het initiatief in de partij, kwam Erik niet tot groot 
voordeel. Na een gedwongen variant kwam een 3-om-2 stand op het bord 
die net niet voldoende was voor winst voor Erik. De tegenstander ging 
echter grof in de fout waardoor Erik met zijn twee dammen de dam van 
de opponent vastzette en het verdiende punt voor de tegenstander alsnog 
afsnoepte. (9-1) 
Gerard Korten leek met een goede stand ook voor de winst te kunnen 
spelen. Door dreigingen keerden de kansen echter en sloeg zijn 
tegenstander een remiseaanbod af. Die kreeg echter de deksel op de neus 
toen Gerard in een voordelig eindspel terecht kwam en nu zelf remise niet 
meer zag zitten. Gerard kon echter niet voorkomen dat zijn tegenstander 
een tweede dam ging halen en moest ondanks twee schijven meer alsnog 
berusten in remise. (10-2) 
 

 
Kees Spruijt ontsnapte aan een nederlaag na het foutieve 35. 39-33?  
Tegenstander Jan Ketelaar had kunnen toeslaan met 14-20 04-10 18-22, maar 
zag het niet en speelde 12-17… 



23 september 2015 
De competitie 2015-2016 van de Gelderse Dambord is deze week van 
start gegaan. Voor de eerste ronde in de 1e klasse Oost stond onder meer 
WDV 2-WDV 1 op het programma. 
Op papier is WDV 1 favoriet voor de titel in de Eerste klasse Oost. WDV 2 
moet zich zien te handhaven.  
 

Een gemakkelijk seizoen zal het echter niet worden, want WDV moet het 
voor het eerst in 56 jaar stellen zonder Klaas Jetten. Om persoonlijke 
redenen zag de 83-jarige clubnestor zich genoodzaakt om te stoppen met 
dammen. Ondanks zijn hoge leeftijd was Klaas nog altijd een steunpilaar 
voor WDV. Hij scoorde elk seizoen veel punten (in het klassieke speltype 
was Klaas bijna onverslaanbaar) en was altijd bereid om in te vallen als op 
het laatste moment bleek dat er iemand verhinderd was. In de breedte is 
WDV duidelijk verzwakt door zijn vertrek. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Klaas bij de huldiging ter ere van 
zijn 
50-jarig lidmaatschap, in 2009. 
De voorzitter van de KNDB was 
naar Winterswijk afgereisd om de 
jubilaris in het zonnetje te zetten. 

 

WDV 2 verliest nipt van grote broer WDV 1  5-7 

WDV 1 verscheen met maar liefst 3 invallers achter de borden. De drie 
sterkste spelers waren echter wel van de partij en die scoorden 100%. Dit 
bleek achteraf genoeg voor de winst. 
Gerrit Klompenhouwer trof invaller John van Laarhoven. Het werd een 
evenwichtige partij die in remise eindigde. (1-1) 
Frank ten Hagen zette WDV 2 zo waar op voorsprong. De sterkste speler 
van WDV 2 had zijn handen vol aan invaller Wim Klaassen. Frank wist het 
centrum te veroveren waarna Wim niet de sterkste voorzetting koos 
waardoor hij remise kansen miste en helaas in een nederlaag moest 
berusten. (3-1) 
Het was de captain van WDV 1 -Erik ten Hagen- die hoogst persoonlijk de 
stand gelijk trok. Zeeg Jongkoen gaf knap partij maar zag een 
damcombinatie over het hoofd. Zeeg won wel 2 schijven maar de 



overblijvende stand bracht hem geen soelaas meer. (3-3) 
In zijn partij tegen Frits Zegelink was er voor Jan Elgershuizen weinig eer 
te behalen. Hij kon niet voorkomen dat hij door Frits steeds verder in de 
verdrukking kwam en uiteindelijk de vlag moest strijken. (3-5) 
Aan bord 5 werd een echte broederstrijd uitgevochten. De gebroeders 
Sonderen werden door de loting aan elkaar gekoppeld. Henk die verreweg 
de hoogste rating heeft maakte het zijn broer Wim knap lastig. Een 
forcing gevolgd door een combinatie van 4 om 3 werd Wim noodlottig. Hij 
had geen compensatie voor de schijf achterstand en moest het onderspit 
delven. (3-7) 
Aan bord 2 zag Wim Bennink tegen invaller Thomas Esselink een 
damcombinatie over het hoofd maar kon zelf ook doorbreken naar dam. 
De partij leek in remise te eindigen.  Met een schijf meer vlocht Wim 
echter steeds valstrikjes in zijn stelling. Toen Thomas een dubbele 
dreiging over het hoofd zag leed hij alsnog een onverdiende nederlaag. 
(5-7) 
 
 


