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28 juli 
Clubkampioen Erik ten Hagen maakte indruk op het sterk bezette Nijmegen Open-
toernooi. Lange tijd was een top 10-notering in zicht, waarbij hij elke partij principieel op 
de aanval speelde, ook tegen internationale grootmeesters als Ivanov en Domchev. Na 7 
van de 10 ronden stond Erik op de 8e plaats, met slechts 1 punt achterstand op de latere 
toernooiwinnaar Boomstra. Helaas volgden er twee onnodige nederlagen, waardoor Erik 
terugviel naar de 25e plaats in het eindklassement. 
Eindstand Nijmegen Open | Resultaten en partijen Erik 

9 juni – Gerrit Klompenhouwer Nederlands kampioen sneldammen !!! 
Op het NK Sneldammen heeft Gerrit Klompenhouwer (75) een fantastische kroon 
gezet op zijn toch al imposante damcarrière: hij werd ongeslagen Nederlands 
kampioen Blitz in de C-klasse. Gerrit doet al jarenlang mee aan het persoonlijke 
sneldamtoernooi, met de stille hoop om ooit eens de NK-titel te veroveren. Zaterdag was 
het dan eindelijk zover: in het nationaal Denksportcentrum te Utrecht was Gerrit de 
beste sneldammer in de C-categorie (rating tot 900). 
 In de voorronde-groep werd Gerrit derde, met 9 uit 6, en zodoende kwalificeerde 
hij zich voor de finalegroep die ging strijden om de titel. In de finale kwam hij steeds 
beter op dreef en door de laatste twee partijen te winnen veroverde hij gedecideerd de 
nationale titel, met 10 punten uit 7 partijen. Een terechte uitslag, want Gerrit bleef als 
enige van alle deelnemers in de categorieën A, B en C over de hele dag zonder 
verliespartij: 6 maal winst, 7 maal remise.  
 In categorie A was ex-wereldkampioen Roel Boomstra de sterkste. Frits Zegelink 
had in die hoogste categorie een lastige start en kon zich niet plaatsen voor de 
kampioensgroep. ‘s Middags wist hij wel de derde finalegroep te winnen, waardoor hij als 
17e eindigde in een ijzersterk deelnemersveld.   
>>> verslagje op de KNDB-site 
>>> uitslagen voorronde cat. C 
>>> uitslagen Finale cat. C 

28 april - Gerrit Klompenhouwer Gelders kampioen sneldammen 
Op zaterdag 28 april wist Winterswijker Gerrit Klompenhouwer knap kampioen te 
worden op het Gelderse kampioenschap sneldammen dat gehouden werd in Almen. De 3 
aanwezige WDV-ers: Erik ten Hagen, Frits Zegelink en Frank ten Hagen vielen niet in de 
prijzen, maar kwamen ook goed voor de dag. 
Met een speeltempo van 5 minuten + 5 seconden per zet werd er in 3 verschillende 
klasses deelgenomen, waar voor allen 15 wedstrijden op het programma stond. Naast de 



prijzen werd er ook gestreden voor een plek op het NK, waarvoor men bij de eerste 4 
zou moeten eindigen. 

De voor DIOS-Achterhoek uitkomende Gerrit Klompenhouwer nam deel in de C-
klasse (rating 700 tot 900), waar ook enkele deelnemers uit andere groepen 
tegenstander waren. Met 3 punten uit 4 wedstrijden was zijn start nog niet zo goed, 
maar hierna kwam Gerrit op stoom. Uiteindelijk wist hij, middels 10 zeges, 3 gelijke 
spelen en 2 nederlagen, kampioen te worden, waarmee hij zich dus ook plaatst voor het 
NK. 
WDV-er Frank ten Hagen nam deel in de B-klasse (rating 900 t 1100). Zijn start was 
prima met 2 overwinningen, maar dat werd ook weer vervolgd met 2 nederlagen. 
Uiteindelijk wist hij, middels: 9 overwinningen, 1 remise en 5 nederlagen keurig vijfde 
(gedeeld derde) te worden, met daarbij een aantal mooie partijen en combinaties. 

WDV-ers Erik ten Hagen en Frits Zegelink namen deel in de A-klasse (rating 
boven 1100). Hier kon Frits een uitstekende start geen vervolg geven. Uiteindelijk werd 
hij, middels 5 zeges, 6 remises en 4 nederlagen, wel keurig zesde. De start van Erik was 
iets minder, maar hij zette daarna weer een mooie serie neer, waarmee hij, middels 9 
zeges, 3 remises en 3 nederlagen met 21 punten knap vierde werd. Erik had zich 
hiermee ook geplaatst voor het NK, maar omdat Erik en nummer 5 hiervan afzagen, 
heeft Frits zich nu weten te plaatsen voor het NK sneldammen op het hoogste niveau. 

Frits en Gerrit nemen nu op 9 juni deel op het Nederlands kampioenschap 
sneldammen. 

11 april - Erik ten Hagen evenaart record met nieuwe damtitel 
Met een enkele competitieronde en nieuwe versterkte concurrentie leek de strijd om de 
Winterswijkse damtitel een spannend gevecht te gaan worden dit seizoen. Dat viel 
uiteindelijk wel mee. Door zijn overwinning van deze week wist Erik ten Hagen voor de 
zevende maal op rij de Winterswijkse damtitel te veroveren. 
Aan Jan Elgershuizen was deze week de moeilijke taak om Erik ten Hagen van de 
damtitel te houden. Hoewel Jan goed tegenstand bood en lang uitzicht had op een goed 
resultaat, moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen, nadat Erik toesloeg met een 
damcombinatie (0-2). 
 Met zijn zevende damtitel oprij evenaart Erik het clubrecord van Danny Slotboom, 
die van 1998 t/m 2004 ook 7 keer op rij kampioen werd. Voor de speler met de meeste 
titels in totaal heeft hij nog even te gaan, want Hendrikus Rijks is in het verleden 14 keer 
damkampioen geweest. 
Stand | Overzicht clubkampioenen sinds 1946 

6 april 
WDV-2 Gelders Sneldamkampioen 

Bij het Gelders Kampioenschap sneldammen in Sinderen was WDV aanwezig met twee 
teams. Het 1e team (Henk Sonderen, Erik ten Hagen, Frits Zegelink en Erik Oonk) 
spelend in de Hoofdklasse en het 2e team (Gerard Korten, Frank ten Hagen, John van 
Laarhoven en Augustin Saouadogo) in de eerste klasse. 

Het eerste team ging voor het hoogst haalbare resultaat. Het tweede team hoopte 
gezien de concurrentie in de 1e klasse op een stuntje. Beide teams begonnen sterk aan 
het toernooi, dat gespeeld werd met het Zwitserse systeem. De eerste twee wedstrijden 
werden gewonnen, waardoor in de 3e ronde het 1e en 2e tegenover elkaar kwamen te 
zitten. De onderlinge wedstrijd werd overtuigend gewonnen door het 1e team, maar 
hierna kwam de klad erin bij de hoofdmacht. Tegen de directe concurrent en uiteindelijke 
toernooiwinnaar Wageningen werd verloren waarna van de resterende rondes nog maar 
één maal werd gewonnen. Daardoor bleef het 1e team steken op een 3e plaats in de 
hoofdklasse. 

Het 2e team verging het hierna echter veel beter. Het 2e verloor in de laatste vier 
rondes alleen nog maar van Wageningen en tegen het 2e team van Wageningen werd 
een gelijkspel binnen gesleept. Met nog één ronde te gaan stond het dichtbij elkaar, 
waarbij nog 5 teams kans maakten op het kampioenschap in de eerste klasse. WDV-2 



won als koploper de laatste wedstrijd en eindigde daarmee overall zelfs boven het 1e 
team op de 3e plaats. Belangrijker nog was dat WDV-2 daarmee de titel binnensleepte 
in de eerste klasse!  
 
Persoonlijke scores (7 rondes): 
WDV-1  
Frits Zegelink 11 punten  
Erik Oonk 8 punten 
Erik ten Hagen 7 punten 
Henk Sonderen 6 punten 
 
WDV-2 
Gerard Korten 9 punten 
John van Laarhoven 9 punten 
Frank ten Hagen 8 punten 
Augustin Saouadogo 4 punten 
 
Zie Facebook voor prachtige foto’s! 

15 maart 
Jan van der Zwan-cup: DV VBI Huissen 1 – WDV 1 5-3 
In de 1/8 finale van de Jan v.d. Zwan cup, de beker voor Gelderse teams, moest WDV op 
bezoek bij Huissen. Op papier was het weliswaar het 1e team van Huissen, maar het 
heeft in de beker een sterker team opgesteld in het 2e team. Toch trad Huissen sterker 
aan dan verwacht, want het had grootmeester Van Aalten van stal gehaald.  

Erik ten Hagen trof Van Aalten en werd in de opening verrast door een 
damcombinatie. Met een schijf minder kon Erik geen aanspraak maken op een punt. 
Frank ten Hagen kwam in tijdnood en stond iets minder. Frank koos eieren voor zijn geld 
en nam een combinatie, waarbij een eindspel met 2 schijven minder ontstond. Frank 
moest goed zoeken naar remise, maar wist met een behulp van een offer twee schijven 
aan te vallen en behaalde een punt. 

Wim Sonderen koos de aanval in de opening, maar moest uiteindelijk afruilen. 
Hierna kwam hij onder druk te staan. De tegenstander besefte echter nog niet dat er met 
het oude speeltempo werd gespeeld, waarbij pas de tijd wordt verlengd als er 50 zetten 
zijn gespeeld. In een nadelige stand won Wim daardoor op de klok. 
In de laatste partij was aan Wim Bennink de taak om een sneldambarrage af te dwingen. 
Ook Wim kwam in een eindspel terecht met twee schijven minder. Hij kwam erg dichtbij 
de remise, maar moest door een trucje alsnog zijn meerdere erkennen in zijn 
tegenstander. 
Uitslagen en een enkele partij 

8 maart 
DZW Zutphen Warnsveld – WDV 1 9-7 
Uitslagen en enkele partijen | Eindstand | Topscorers 
De afsluitende competitiewedstrijd moest WDV op bezoek bij Zutphen-Warnsveld. Voor 
beide teams stond er niet veel meer op het spel, al zou WDV bij winst op de 5e plaats 
opeisen. 
Al vroeg werd Henk Sonderen de winst in de schoot geworpen. Na een kleine combinatie 
naar dam gaf de tegenstander direct op. De voorsprong gaf WDV echter geen vleugels. 
Achtereenvolgens verloren Erik Oonk, Wim Sonderen en Kees Spruijt hun partij. Erik ten 
Hagen verkleinde de achterstand tot één partij door een aanvalspartij te winnen. 
 In de resterende drie partijen leken er mogelijkheden te zijn om een nederlaag te 
voorkomen. Frits Zegelink, Gerard Korten en Theo Stoverinck bereikten allen een 
voordelige stand in het slot van de partij. Frits liet in een goede stand een dure 
combinatie toe die wel voordeel opleverde, maar snel naar remise afgespeeld kon worden 
door de tegenstander. Gerard had het centrum in handen, maar de tegenstander 



verdedigde zich stug. Gerard kon een doorbraak niet meer voorkomen en moest ook 
genoegen nemen met remise.  

Tenslotte probeerde Theo een overmachtseindspel te bereiken. Doordat Theo de 
schijven midden op het bord had staan, kon de tegenstander met zijn dam de schijven 
aanvallen. Theo kon niet voorkomen dat één schijf verloren zou gaan en berustte in 
remise. 
Ondanks de 9-7 nederlaag heeft WDV zich gehandhaafd op een gedeelde 5e plek. Hoewel 
WDV in het slot een paar keer onnodig punten heeft verloren, kan WDV als promovendus 
terugkijken op een goed seizoen. 

1 maart 
DVOIJ Silvolde 1 – WDV 2 6-6 
In de laatste speelronde van de 1e klasse oost stond er voor zowel het eerste team van 
Oude IJsselstreek als WDV2 niet veel meer op het spel. 
Op bord 1 verraste Thomas Esselink al vroeg op de avond zijn op papier sterkere 
tegenstander met een damcombinatie (0-2). 
Jan Elgershuizen speelde een degelijke positionele partij die in een gelijkspel eindigde (1-
3). 
 Zeeg Jongkoen kreeg in het middenspel een combinatie om de oren die winst leek 
op te leveren voor zijn tegenstander. Echter door goed spel wist Zeeg de partij tot remise 
te brengen (2-4). 
Augustin Souadogo wist met een goede opening een betere positie op het bord te 
krijgen. Helaas kreeg hij in het middenspel een winnende combinatie tegen (4-4). 
Wim Sonderen speelde ook een degelijke partij zonder winstkansen en stuurde 
uiteindelijk op een remise aan (5-5). 

Gerwin Doornink ten slotte kreeg in het middenspel een combinatie tegen en 
kwam een schijf achter. Verlies leek in zicht, maar door goed spel van Gerwin en enkele 
kleine fouten van zijn tegenstander wist hij keurig een remise te behalen (6-6). 
Door dit gelijkspel eindigt WDV 2 op een keurige 9e plek, waar handhaving de 
doelstelling was. 
Uitslagen | Eindstand | Topscorers 

9 februari 
WDV 1 – DC Lent  7-9 
In de voorlaatste ronde moest WDV het opnemen tegen topteam Lent, dat op een 2e 
plaats staat in de Gelderse hoofdklasse. Bij een goed resultaat zou WDV een goede stap 
zetten naar een 5e plaats, nu nog het hoogst haalbare. 
Het werd een spannende wedstrijd, waarbij halverwege enkele WDV'ers een goede stand 
op het bord hadden. Toch kwam WDV op achterstand. De tegenstander van Gerard 
Korten ging een riskante aanval aan wat goede kansen leek op te leveren voor Gerard. In 
een onoverzichtelijke situatie verloor Gerard echter een schijf door een combinatie en 
daarmee de partij.  

Kees Spruijt was goed op weg om de stand gelijk te trekken toen hij een schijf 
voor kwam. Kees vergat na een goede partij het echter uit te maken en liet de 
tegenstander naar remise ontsnappen. Theo Stoverinck kwam in een lastige positie te 
staan en moest de stand goed berekenen. Theo wist de problemen goed te omzeilen en 
behaalde uiteindelijk een gelijkwaardige remise. 
Invaller Jan Elgershuizen speelde een degelijke partij. De beste kansen waren er 
weliswaar voor de tegenstander, maar Jan was niet onder de indruk en behaalde een 
verdienstelijke remise. Henk Sonderen leek ook op remise af te stevenen. In een 
eindspel waarin beide spelers een dam hadden, ging het echter mis voor Henk waardoor 
WDV op een beslissende achterstand leek te komen. 

Toch was de wedstrijd nog niet gestreden. In de drie resterende partijen hadden 
de WDV'ers een voordelige stand. Erik ten Hagen zette door een offer de tegenstander 
vast waarna de tegenstander twee schijven moest geven. In het eindspel kwam Erik 



twee schijven voor, maar doordat de tegenstander op tijd op dam werd er tot remise 
besloten. 
Erik Oonk speelde een sterke partij. In het eindspel moest de tegenstander een schijf 
offeren om naar dam te komen. Ook hier was een schijf voorsprong helaas niet 
voldoende voor de winst. Hoewel de wedstrijd al verloren was, redde Frits Zegelink de 
eer voor WDV. Ook Frits kwam in het eindspel een schijf voor. Ook in dit geval leek dit 
weer net niet voldoende voor winst. De tegenstander overzag echter een valletje 
waarmee Frits toch nog wist te winnen. 

Al met al werd het een ongelukkige 9-7 nederlaag. In een aantal partijen werd er 
door WDV een punt te weinig gehaald. Door de nederlaag blijft WDV op gelijke hoogte 
met Harderwijk staan op een gedeelde 5e plaats. In de laatste ronde kan WDV de 5e 
plaats veilig stellen tegen Zutphen-Warnsveld. 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Topscorers 

7 februari 
WDV 2 – DC Zevenaar 4-8 
Op woensdag 7 februari nam WDV 2 in de voorlaatste competitieronde thuis op tegen de 
dammers uit Zevenaar. Beiden kunnen geen kampioen meer worden en ook niet 
degraderen, maar gezien het puntverschil kon in het onderlinge duel wel worden bepaald 
wie er hoger op de ranglijst eindigt. 
De Winterswijkse dammers begonnen niet goed aan de wedstrijd. John van Laarhoven 
kreeg al vroeg in de partij een damcombinatie tegen en had hierna geen kans meer (0-
2). Ondertussen was ook Zeeg Jongkoen onnodig een schijf achter gekomen. Een poos 
later trapte Augustin Saouadogo, in een goede stand, ook nog in een verliezende 
combinatie, zodat het een lange avond leek te gaan worden voor WDV 2. 
 Het kwam echter terug in de wedstrijd door een overwinning van Frank ten 
Hagen. De tegenstander dacht een schijf te kunnen winnen, maar dit bleek een lokzet te 
zijn, waarna Frank naar dam combineerde (2-2). Niet veel later staakte Augustin de 
strijd (2-4), maar WDV leek toch nog kansen te krijgen op een punt. Zeeg Jongkoen 
knokte zich namelijk terug in de wedstrijd doordat hij door sterke positionele zetten 
doorbraak naar dam wist te forceren. Hierna kon hij er een 3 om 1 eindspel van maken 
met remise tot gevolg (3-5). 
Met Wim Sonderen in een betere positie leek er dan misschien nog een puntje in te 
zitten. Uiteindelijk bleek dit niet te lukken, doordat Jan Elgershuizen tegen de op papier 
sterkste tegenstander onder grote druk kwam te staan. Zijn tegenstander forceerde 
doorbraak naar dam en speelde het foutloos uit (3-7). Wim Sonderen had hierna 
misschien nog wel voor de winst kunnen gaan, maar bood gezien de tussenstand remise 
aan (4-8). 
 WDV 2 kan door deze nederlaag nog maximaal op de 7e plaats eindigen. Dat zou 
dan dezelfde positie zijn als het jaar ervoor, maar dan met een punt meer. Daarvoor 
moet het wel zien te winnen uit tegen nummer 4 Silvolde. 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

25 januari 
DC Harderwijk – WDV 1 10-6 

In de 9e speelronde stond de verste uitwedstrijd voor WDV op het programma, namelijk 
tegen Harderwijk. Dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, stond al vast gezien de 
sterkte van Harderwijk. Daarbij moest WDV, deels op het laatste moment, met vier 
invallers de wedstrijd beginnen. 

De invallers hadden een lastige avond. Wim Sonderen en Zeeg Jongkoen kwamen 
beiden in de opening al moeilijk te staan. Wim werd overrompeld door een 
centrumaanval en verloor door een damcombinatie. Zeeg probeerde uit een opsluiting te 
komen, maar kwam door een kleine combinatie een schijf achter en verloor uiteindelijk 
de partij.  
Invaller Wim Bennink wist tegen de sterkste speler van Harderwijk meer tegenstand te 
bieden. Lange tijd deed Wim niet onder voor de tegenstander, maar door een 



damcombinatie verloor Wim alsnog de partij. Later bleek dat Wim in plaats daarvan zelfs 
winstkansen zou hebben kunnen krijgen. 
 Theo Stoverinck koos in de opening de aanval, maar zag daarna in dat hem dit in 
de problemen zou brengen. Theo moest hierna zijn aanval verdedigen. Theo slaagde 
hierin en behaalde remise. Erik ten Hagen verkleinde de achterstand. Met een combinatie 
behaalde Erik een dam, waarmee hij dreigingen in de stand weefde die niet meer te 
pareren waren.  
Henk Sonderen was vanuit de opening ook goed op weg om voor de winst te gaan. Door 
een missertje kon de tegenstander zich uit een benarde stand ruilen waarna de kansen 
keerden. Hoewel Henk hierna onder druk stond, wist hij nog wel een remise er uit te 
slepen.  

Kees Spruijt speelde een spannende partij, waarin beide spelers een randschijf 
hadden. De beste kansen kwamen er voor de tegenstander, maar Kees wist net als de 
tegenstander en dam te halen en behaalde een remise.  
Tenslotte was de laatste invaller Frank ten Hagen nog bezig in een groot eindspel. Frank 
had licht voordeel, maar met twee schijven dichtbij dam voor de tegenstander zat er 
geen winst in. 
 
WDV keerde daarmee huiswaarts met een 10-6 nederlaag. Hoewel er wel wat kansjes 
werden gemist door WDV een terechte nederlaag. Door dit resultaat is Harderwijk 
langszij gekomen en bezet samen met WDV de 5e plaats. 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Topscorers 

23 januari 
DEZ Laren 2 – WDV 2   5-7 
Na de ongelukkige nederlaag tegen DVOIJ 2 was het geluk dit maal aan de zijde van 
WDV 2 in haar wedstrijd tegen de concurrent uit Laren. 
 Wim Sonderen zette WDV 2 op voorsprong door te profiteren van een blunder van 
zijn tegenstander. Deze overzag een simpele damcombinatie die dodelijk was (0-2). 
Invaller Gerwin Doornink speelde een prima partij en kwam sterker te staan, maar zag 
een damcombinatie van 3 om 2 over het hoofd en kon niet anders dan zijn tegenstander 
feliciteren (2-2). 
Wim Bennink liet het centrum innemen door zijn tegenstander. Deze kwam hierdoor 
steeds meer onder druk te staan. Wim maakte een foutje, maar gelukkig voor hem zag 
zijn tegenstander dit niet. In de overblijvende stand combineerde Wim naar dam en was 
de strijd gestreden (2-4). Frank ten Hagen speelde een gedegen partij waarin hij steeds 
meer voordeel behaalde wat hem uiteindelijk een schijf winst opleverde. Hij moest nog 
wel uitkijken voor zogenaamde “plakkertjes”, maar maakte geen fout en stelde in ieder 
geval een punt veilig (2-6). 
 Het zat Zeeg Jongkoen niet mee. Hij plaatste een voorpost, maar deze was niet 
goed berekend zodat hij deze schijf verloor. Ondanks een schijf minder kon Zeeg nog 
goed partij geven. Helaas maakte hij nog een foutje. Zeeg probeerde nog een doorbraak 
te forceren, maar kwam net een tempo te kort om tijdig de damlijn te bereiken (4-6). 
Alle ogen waren gericht op Thomas Esselink. Hij had door onnauwkeurig spel een schijf 
verloren en moest toezien dat zijn tegenstander zijn korte vleugel onder druk zette. Deze 
wilde echter zo snel mogelijk dam halen, maar overzag dat Thomas een dubbele dreiging 
in zijn stond kon vlechten. Na ruim 20 minuten nagedacht te hebben offerde hij een 
schijf. De overblijvende stand van 6 om 6 werd door Thomas keurig naar remise 
afgewikkeld en bezorgde WDV 2 daarmee de overwinning (5-7). 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

12 januari 
WDV 1 – DVV Voorthuizen 6-10 

Het eerste team van WDV moest het bij de hervatting van de Gelderse hoofdklasse 
opnemen tegen Voorthuizen, een wedstrijd tussen respectievelijk nummers 4 en 5. 



WDV begon de wedstrijd moeizaam. Kees Spruijt kwam er tegen de sterkste speler van 
Voorthuizen niet aan te pas. Kees kwam een schijf achter en staakte niet veel later de 
strijd. Snel werd de achterstand zelfs verdubbeld. Invaller Jan Elgershuizen trof een 
invallers van Voorthuizen. In het middenspel verloor Jan een schijf door de voor 
dammers bekende bomzet. Jan kon hierna ook geen grip meer krijgen op het centrum en 
verloor de partij. 
Henk Sonderen speelde een spannende partij waarbij van beide kanten een aanval werd 
opgezet. Hoewel beide spelers voor de winst gingen, bleef de partij gelijkwaardig met 
remise als resultaat. 
 De zorgen voor WDV leken nog groter te worden, toen Erik Oonk vast liep en een 
schijf moest offeren. De op papier veel sterkere tegenstander dacht in tijdnood de partij 
af te maken met een offer, maar nadat hij achter een schijf liep combineerde Erik met 
een kleine meerslagcombinatie naar de winst. 
De spanning werd echter maar voor korte duur teruggebracht in de wedstrijd. Theo 
Stoverinck speelde weliswaar lang een gelijkopgaande partij, maar in het late middenspel 
koos Theo voor het verkeerde plan. Theo kwam niet meer uit de problemen en verloor de 
partij.  
Gerard Korten waagde nog een poging om de achterstand te verkleinen. Na een mooie 
aanvalspartij kwam Gerard in een 3-om-3 stand sneller op dam. Onder druk van de tijd 
haalde Gerard echter dam op het verkeerde veld en liet de winst glippen.  

Erik ten Hagen speelde vanuit de opening een lastige partij. Met voor beide 
spelers weinig tijd kon de tegenstander niet het maximale voordeel eruit halen. Om niet 
in de problemen te komen nam de tegenstander in het eindspel een tijdelijk offer om 
remise af te dwingen. In de laatst partij had ook Frank ten Hagen een nadelige stand. In 
een groot 5-om-3 eindspel stond Frank onder druk. De tegenstander kon geen 
waterdichte winst vinden en accepteerde uiteindelijk het remiseaanbod. 
Met de nederlaag van WDV-2 en WDV-1 is het dus een slechte start van het nieuwe jaar. 
Door de 10-6 nederlaag is WDV één plaats gezakt ten koste van Voorthuizen, dat nu met 
een beter bordsaldo de 4e plaats heeft overgenomen. 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Topscorers 

10 januari 
WDV 2 – DVOIJ Silvolde 2 4-8 

Geheel onnodig verloor WDV 2 de belangrijke wedstrijd tegen het op papier 
gelijkwaardige DVOIJ 2 en verkeert hierdoor in degradatiegevaar. Het verschil met de 
concurrentie is slechts 2 punten. 
 Het begon veelbelovend voor de Winterswijkers. Frank ten Hagen wist zijn 
tegenstander middels een halve hekstelling steeds meer in de problemen te brengen, 
won één schijf en combineerde daarna naar dam (2-0). 
Aan bord 1 stond Wim Sonderen opgesteld. Helaas was hij door de griep geveld. Thomas 
Esselink verving hem. Thomas kwam in de hekstelling terecht. Hij dacht zich hieruit te 
kunnen bevrijden maar zag een damcombinatie van zijn tegenstander over het hoofd en 
moest het onderspit delven (2-2). 
 Wim Bennink nam met een vroege voorpost veel risico. Toen hij ook nog een 
simpele combinatie van 3 om 2 over het hoofd zag was er weinig eer meer te behalen en 
moest uiteindelijk met een nederlaag genoegen nemen (2-4). 
John van Laarhoven wist een schijf te winnen, maar kon niet voorkomen dat zijn 
tegenstander ook op dam kwam. John kon nog een 2e schijf winnen, maar omdat zijn 
tegenstander een 2e dam kon halen zat er niet meer in dan remise (3-5). 
 Zeeg Jongkoen speelde een degelijke partij. Helaas zag Zeeg een winstgevende 
combinatie pas nadat hij al een andere zet had gedaan. Toen zijn tegenstander ook nog 
naar dam doorbrak was er voor Zeeg geen eer meer te behalen (3-7). 
Jan Elgershuizen leek op de winst af te stevenen. Hij had veel tempi voordeel en wist ook 
nog door te breken. De overwinning leek een kwestie van tijd. Hiervoor kreeg Jan 
voldoende mogelijkheden maar zag deze helaas niet. Zijn tegenstander kreeg een 
mogelijkheid om een remise te forceren en pakte deze kans met beide handen aan (4-8). 



 In plaats van een 7-5 overwinning moest WDV 2 genoegen nemen met een 4-8 
nederlaag. 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

5 januari 2018 - Frank ten Hagen winnaar Toon Tragter Bokaal 
Traditioneel wordt er de eerste clubavond van het jaar bij de Winterswijkse 
Damvereniging gesneldamd om de Toon Tragter Bokaal. Met 12 spelers werden er 7 
rondes gespeeld volgens het Zwitserse systeem. 
Opvallend in het toernooi was dat de dammers aan elkaar gewaagd waren en iedereen 
van elkaar punten af kon pakken. Zo eindigde Paul Hageman weliswaar op de 12e plek, 
maar behaalde wel een winstpartij tegen John van Laarhoven en liet in een paar andere 
partijen de punten uit zijn handen glippen. 
 Al in de openingsronde won Thomas Esselink verrassend van titelverdediger Erik 
ten Hagen. Thomas zette een goede reeks neer en moest het na vijf punten uit drie 
wedstrijden opnemen tegen Frank ten Hagen. Frank had tot dat moment alles nog 
gewonnen en trok ook in deze partij na een spannende ontknoping aan het langste eind. 
In de 5e ronde verloor Frank echter van Erik ten Hagen waarna Frank en Erik samen aan 
kop gingen. In de laatste twee rondes wonnen beiden hun partij en eindigden daarmee 
12 punten. De weerstandpunten moest hierbij de doorslag geven. De weerstandpunten 
waren in het voordeel van Frank, die daarmee het toernooi won en de Toon Tragter 
bokaal in ieder geval één jaar in het bezit met hebben. 
 Complete uitslag: zie facebook. 

1 december 
WDV 1 – WSDV Wageningen 2 10-6 
In de 7e ronde stond voor WDV een wedstrijd tegen het 2e team van Wageningen op het 
programma. Beide teams hebben de wedstrijden tegen lagere teams gewonnen en tegen 
de topteams verloren. Er werd dan ook een gelijkwaardige wedstrijd verwacht.  

WDV begon wel met een voorsprong. Eén speler van Wageningen kon de 
wedstrijd vanwege autopech niet halen waardoor Erik ten Hagen de punten cadeau 
kreeg.  
Gerard Korten probeerde de tegenstander vast te zetten met behulp van combinaties. 
Toen de tegenstander achter een schijf liep, dacht Gerard met een 3-om-3 naar dam te 
combineren. De tegenstander had echter de mogelijkheid om de combinatie te 
counteren. Gelukkig zag de tegenstander niet waardoor Gerard met de damcombinatie 
de winst pakte.  
Invaller Zeeg Jongkoen werd in zijn partij naar de rand van het bord gedrukt. Uiteindelijk 
bleek de stand niet meer te redden en Zeeg gaf op. De andere invaller, Wim Bennink, 
had op zijn beurt de kans de voorsprong weer te vergroten. In de opening mistte Wim 
een damcombinatie. Later in de partij kreeg Wim een uitstekende stand. In plaats van de 
tegenstander vast te zetten, koos Wim echter voor een afwikkeling met één schijf 
voorsprong, maar met beiden één dam was dit niet genoeg voor de winst. 
Frits Zegelink koos in de opening de aanval. Na een paar ruiltjes leek de stand uitgeblust 
te raken. Frits wist echter het centrum van de tegenstander uit te hollen. De 
tegenstander moest offeren om erdoor heen te komen. Frits speelde het eindspel scherp 
en wist met een fraaie afwikkeling de partij voor zich op te eisen.  
 Weer wist Wageningen de wedstrijd spannend te maken. Ook Erik Oonk werd naar 
de randen van het bord gedwongen en kreeg het steeds moeilijker. Erik haalde nog wel 
een dam, maar met twee schijven minder zat remise er niet meer in. 
Kees Spruijt had op zijn beurt ook moeilijk. De tegenstander wist sneller op dam te 
komen, terwijl Kees nog geen dam mocht halen. Kees bleef geduldig en haalde op het 
juiste moment dam en dwong remise af.  
Daarmee had Theo Stoverinck aan één punt genoeg voor de teamoverwinning. Theo 
mistte in eerste instantie nog een winnende damcombinatie. Later wist Theo 
alsnog een dam te halen en verkreeg een voordelig eindspel. Dit wist Theo uit te spelen 
naar overmacht en bepaalde met zijn 



overwinning de eindstand op 10-6.  
Door de overwinning stijgt WDV met 10 punten uit 7 wedstrijden naar de 4e 

plaats. In het nieuwe jaar wachten nog een paar zware tegenstanders. In ieder geval lijkt 
dit het beste seizoen te worden in de Hoofdklasse in de geschiedenis van de club. 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

29 november 
WDV 2 – DEZ Laren 1 7-5 
Na het verrassende gelijke spel tegen kampioenskandidaat BDV Brummen, moest WDV 2 
het nu opnemen tegen kampioenskandidaat DEZ 1 uit Laren. Vooraf maakte teamleider 
Wim Bennink weer een tactische opstelling, die als het een beetje mee zou zitten, weer 
een punt kon opleveren. Maar uit de opstellingen bleek dat DEZ 1 op 5 borden een speler 
had met een hogere rating. 
 De start was niet bepaald hoopvol. John van Laarhoven zag een combinatie van 
zijn tegenstander over het hoofd en raakte hierdoor 2 schijven achter. Toen die ook nog 
een 3e schijf oppeuzelde staakte John de strijd (0-2). 
Enkele minuten later trok Frank ten Hagen de stand weer gelijk. De tegenstander van 
Frank liep achter een schijf en zag daarbij een zogenaamde stille zet van Frank over het 
hoofd waardoor Frank een zet later een vernietigende combinatie uithaalde. Zijn 
tegenstander kon niets anders doen dan Frank feliciteren (2-2). 
 Wim Sonderen kwam tegen zijn sterkere tegenstander steeds slechter te staan en 
raakte in hevige tijdnood. Zijn tegenstander dacht een gunstige ruil te doen, maar zag 
over het hoofd dat Wim hierna een direct winstgevende combinatie kon uithalen (4-2). 
Wim Bennink had zichzelf aan bord 1 gezet. Hij ging ervan uit dat Laren hier een van de 
mindere goden zou opstellen. Zijn vermoeden bleek juist te zijn. Zijn tegenstander had 
dit seizoen nog maar één keer verloren van een sterkere speler, dus Wim was 
gewaarschuwd. Wim kwam gaandeweg de partij wel sterker te staan, maar moest 
constateren dat de partij normaal gesproken niet meer te winnen was. In het eindspel 
zag zijn tegenstander echter een lichte combinatie 
over het hoofd die Wim direct winst opleverde (6-2). 
Invaller Gerwin Doornink moest toezien dat zijn tegenstander een lastige voorpost 
plaatste die Gerwin even later een schijf kostte. Ondanks fel en nauwkeurig tegenspel 
lukte het Gerwin niet om dit verlies goed te maken en kwam steeds slechter te staan. 
Uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven (6-4). 

Alle ogen waren nu gericht op bord 4 waar Jan Elgershuizen een verbeten strijd 
uitvoerde tegen de sterkere Johan Beltman. Jan was een schijf achter gekomen, maar 
wist tijdig de damlijn te bereiken. Zijn tegenstander had diverse combinatie 
mogelijkheden in zijn stand gevlochten. Dit kostte Jan zoveel tijd dat hij in hevige 
tijdnood geraakte. Hierdoor zag hij enkel remisekansen over het hoofd. Het gevolg was 
dat een langdurig eindspel ontstond, omdat Beltman er alles aan deed om te winnen. Na 
94!!! zetten en bijna 5 uur spelen zag Beltman in dat er niet meer in zat dan remise. Om 
00.35 uur stond de teller op 7-5 voor WDV 2! 
Door deze fantastische uitslag is WDV 2 opgeklommen naar de 8e plaats met 4 punten 
uit 6 wedstrijden.  De resterende 5 wedstrijden zijn tegen gelijkwaardige tegenstanders. 
Uitslagen | Stand | Topscorers 

17 november 
CTD Arnhem – WDV 1  6-10 
Met drie invallers moest de Winterswijkse Damvereniging in de Gelderse Hoofdklasse op 
bezoek bij Arnhem. Toch was, na de uitloop van de toppers bij Arnhem na afgelopen 
seizoen, WDV de favoriet. 

Het had overigens niet veel gescheeld of WDV stond al vroeg op achterstand. 
Gelukkig was de chauffeur op tijd bij de les om om te keren en Gerard Korten ietwat 
vertraagd op te halen. Gerard was vervolgens de gehele partij in het voordeel, maar 
winst kansen kwamen er niet met remise als logisch gevolg. 



Erik ten Hagen wist WDV wel op voorsprong te zetten. Met een verrassende combinatie 
won Erik een schijf. De tegenstander had Erik het hierna moeilijk kunnen maken door 
nog een schijf te offeren en door te breken naar dam. Die durfde dat echter niet aan 
waarna Erik een overmachtseindspel bereikte en won. 

Wim Sonderen wist de voorsprong snel hierna te verdubbelen. Met een 3-om-3 
brak Wim door naar dam en peuzelde hierna de schijven van de tegenstander op. 
Erik Oonk was ook op weg naar de winst. Toen Erik op het punt stond een dam te halen, 
werd hij echter iets te gemakzuchtig. Na een dubbele offer van de tegenstander kon Erik 
damdoorbraak plotseling niet meer voorkomen en moest berusten in remise. 

Aan de andere kant had Theo Stoverinck het juist lastig. Door een misrekening 
dreigde de tegenstander een doorbraak te forceren. Theo wist dit echter genoeg te 
vertragen en haalde zelf ook een dam, genoeg voor remise. 
Invaller Wim Bennink speelde vrijuit tegen zijn op papier sterkere tegenstander. Wim 
kwam niet in de problemen en zijn tegenstander moest zelfs uit kijken niet te verliezen. 
Uiteindelijk kon Wim tevreden zijn met een voordelige remise. 

In de voorlaatste partij deed Arnhem nog wel wat terug. Frank ten Hagen stond 
ongemakkelijk en moest op zoek naar remise toen zijn tegenstander naar dam ging ten 
koste van één schijf. Met een afwikkeling hoopte Frank remise te bereiken. Het lukte de 
tegenstander echter precies om Frank vast te zetten. 
Daardoor had WDV nog één punt nodig om de winst veilig te stellen.  
Kees Spruijt kwam na een afwikkeling net als zijn tegenstander op dam. Kees moest 
goed oppassen dat hij zijn tegenstander zijn dam niet zou afnemen. De tegenstander 
werd daardoor echter te gretig waarna Kees een afwikkeling nam en won. (Noot van de 
webredactie: Kees had hierbij over geluk niet te klagen, want bij deze afwikkeling stond 
hij glad verloren en een zet later gaf zijn tegenstander ook nog eens de remise uit 
handen.) 
Ondanks dat drie (sterke) afwezige basisspelers, wist WDV verdiend met 10-6 te winnen. 
Met 8 punten uit 6 wedstrijden staat WDV nu netjes in de subtop op een 5e plaats. Er 
wachten nog wel een aantal sterke tegenstanders, maar WDV lijkt zich veilig gespeeld te 
hebben. 
Uitslagen en partijen | Stand | Topscorers 

16 november 
BDV Brummen – WDV 2 6-6 
Vorig jaar won WDV 2 nog verrassend met 8-4. Maar toen teamleider Wim Bennink de 
opstelling van BDV zag werd hij niet vrolijk. Op alle damborden hadden de Brummenaren 
een hogere rating en Wim zag de bui al hangen! 
Maar wie schetst zijn verbazing toen Zeeg Jongkoen hem kon melden dat hij middels een 
combinatie was doorgebroken en zijn tegenstander al snel de strijd staakte (0-2). 
Frank ten Hagen kwam tegen Gerben te Raa steeds meer in de verdrukking, maar wist 
stand te houden. Met nog 3 seconden op de klok maakte hij de 50 zetten vol en had toen 
ruim de tijd om een remise variant te vinden (1-3). 

Wim Bennink gaf de veel sterkere Johan Haijtink knap partij, maar door een 
onnauwkeurigheid kon zijn tegenstander ten kostte van een schijf doorbreken. Ondanks 
verwoede pogingen om nog remise te bereiken moest Wim tenslotte zijn tegenstander 
feliciteren (3-3). 
Wim Sonderen kwam in zijn partij steeds slechter te staan. De berekeningen kostten zijn 
tegenstander echter zoveel tijd dat hij in ernstige tijdnood geraakte. Wim offerde een 
schijf en dacht door te kunnen breken. Zijn tegenstander die nog 4 zetten moest doen in 
3 seconden zag een winnende combinatie over het hoofd en ging door z’n klok in een 
verloren stand (3-5). 
De stand op de resterende borden deed het ergste vrezen. Jan Elgershuizen moest het 
opnemen tegen de sterkste speler van BDV. Hij werd steeds meer in de verdediging 
gedrongen en moest toezien dat zijn stand onhoudbaar werd (5-5). 
Alle ogen waren gericht op Thomas Esselink die door een misrekening in een verloren 
stand was terecht gekomen. Hij gebruikte al zijn tijd om een 



oplossing te bedenken en met nog slechts 4 seconden op de klok haalde hij de 
tijdcontrole. Daarna koos hij voor een oplossing die een schijf kostte, maar weinig 
soelaas bood. Toen zijn tegenstander een schijfoffer over het hoofd zag kon Thomas ten 
kostte van nog een schijf de damlijn bereiken en alsnog remise afdwingen (6-6). 
Uitslagen en de winstpartij van Zeeg | Stand | Topscorers 

3 november 
WDV 1 – DV VBI Huissen 5-11 
Uitslagen en partijen | Stand | Topscorers 
WDV moest het in de 5e speelronde opnemen tegen damreus Huissen. Huissen is de 
laatste 5 jaar kampioen geworden in de Gelderse Hoofklasse, dus was bij aanvang van de 
wedstrijd zwaar favoriet. 
 WDV ging de strijd niet uit de weg en speelde een aantal spannende partijen 
waarbij de WDV'ers niet veel onder leken te doen. Mark Sanders speelde op het 1e bord 
een gelijkwaardige partij en speelde remise. WDV kwam toch op achterstand. Bij een 
afwikkeling zat een naslag in de stand waardoor Erik Oonk één schijf achter kwam. 
Zonder compensatie kon Erik de nederlaag niet voorkomen.  
Theo Stoverinck was dichtbij om de achterstand ongedaan te maken. Theo bereikte een 
voordelig eindspel, maar door nauwkeurig spel kon zijn tegenstander nipt remise 
afdwingen.  

Ondertussen kende Kees Spruijt de openingstheorie beter dan zijn (grootmeester) 
tegenstander en stond goed. Kees miste echter een goede voortzetting en kwam wat in 
de verdrukking. Het eindspel werd door zijn tegenstander nauwkeurig gespeeld waardoor 
Kees moest opgeven.  
Henk Sonderen speelde ook een spannende partij, maar werd langzaam weggedrukt. 
Henk verloor een schijf in het middenspel en verloor ook zijn partij.  

Voor WDV deed Erik ten Hagen met een overwinning wat terug. Daarbij had Erik 
over geluk niet te klagen. In een nadelige stand blunderde zijn tegenstander door een 2-
om-3 combinatie over het hoofd te zien, waarna Erik in een overmachtseindspel won.  
Om de achterstand recht te trekken, was dit niet genoeg. Wim Bennink had het namelijk 
al moeilijk. Zijn tegenstander kreeg langzamerhand belangrijke 
velden onder controle en bracht Wim een nederlaag toe door hem vast te zetten. Ook 
Gerard Korten kwam wat onder druk te staan. Gerard wist echter door te breken naar 
dam en stelde daarmee keurig remise veilig. 
 
Al met al verloor WDV terecht. De 11-5 nederlaag was echter wel wat geflatteerd. Met 6 
punten uit 5 wedstrijden staat WDV nog wel keurig in het linker rijtje.  

1 november 
WDV 2 – DUO Doetinchem 3-9 
Uitslagen en partijen | Stand | Topscorers 
Kampioenskandidaat DUO verscheen met 5 dammers achter de borden. Voor bord 4 
hadden ze geen speler. Uitgerekend teamleider Wim Bennink had zichzelf daar opgesteld 
en won dus zonder te spelen (2-0). 
Invaller Augustin Saouadogo werd getrakteerd op en damcombinatie van maar liefst 5 
om 7. Met 2 schijven achterstand en een dam tegen was het voor Augustin onbegonnen 
werk en moest dan ook snel zijn tegenstander feliciteren (2-2). 
 Wim Sonderen werd op z’n korte vleugel enigszins opgesloten en kwam moeilijk 
te staan. Hij dacht maar liefst 25 minuten na en vond een fabriceerde een fantastische 
damcombinatie die hem 1 schijf kostte. Zijn tegenstander kon de dam ten kostte van een 
schijf weer afnemen en de over blijvende stand werd door Wim keurig afgewikkeld naar 
remise (3-3). 
Hierna ging het bergafwaarts voor WDV 2. 

Frank ten Hagen bezette het zogenaamde kerkhofveld, maar zijn tegenstander 
wist deze te omsingelen. Door een combinatie verloor Frank een schijf en later de partij 
(3-5). 



Jan Elgershuizen kwam enigszins onder druk te staan maar wist zich staande te houden, 
totdat hij in een eenvoudige combinatie liep en beide punten aan zijn tegenstander 
moest toestaan (3-7). 
 Ondanks deze achterstand bleef John van Laarhoven dapper doorvechten tegen 
zijn op papier veel sterkere tegenstander. John wist zich knap uit een opsluiting te 
bevrijden, maar ging teveel op de aanval spelen middels de inname van het kerkhofveld. 
Ook hij moest toezien hoe deze schijf werd opgepeuzeld. Met 1 schijf achterstand was er 
voor John geen enkele eer meer te behalen (3-9). 
 
Door deze nederlaag staat WDV 2 op de 11e plaats en verkeert in degradatiegevaar. De 
komende twee wedstrijden moet de strijd aangebonden worden tegen de 
kampioenskandidaten BDV 1 Brummen en DEZ 1 uit Laren. Niet bepaald een vooruitzicht 
op verbetering van de stand. 

19 oktober 
DC Hengelo – WDV 1 7-9 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Topscorers 
Na twee overwinningen in drie wedstrijden, moest WDV het in de Gelderse Hoofdklasse 
opnemen tegen Hengelo. WDV speelde weliswaar met twee invallers, maar Hengelo had 
drie invallers nodig waardoor WDV als favoriet aan de wedstrijd begon. 
En die wedstrijd begon WDV voortvarend. Allereerst won Erik Oonk zijn partij. Erik 
dreigde een schijf te winnen. Zijn tegenstander probeerde dit te voorkomen, maar gaf 
zelfs twee schijven weg en kon opgeven. Vervolgens verdubbelde Theo Stoverinck de 
voorsprong. In het middenspel trok Theo de partij naar zich toe. De tegenstander liep 
achter een schijf, waarna Theo twee schijven won middels een meerslag combinatie (6-
om-4). 
 WDV leek hiermee op rozen te zitten, maar de wedstrijd verliep hierna moeizaam. 
Jan Elgershuizen leek wel op weg naar een zege, maar de schijfwinst middels een 4-om-
3 combinatie bleek niet genoeg voor winst. Achteraf bleek een mogelijke 3-om-3 
combinatie in dezelfde stand wel gewonnen te zijn. Ook Kees Spruijt speelde, ondanks 
een mooie aanvallende partij van beide spelers, remise. Ondertussen stond Erik ten 
Hagen onder druk tegen de kopman van Hengelo. Erik bleef echter rustig en wist remise 
te behalen. 
Ondanks de twee partijen voorsprong, was de winst allerminst zeker. Frank ten Hagen en 
Gerard Korten stonden beiden erg moeilijk. Gelukkig voor Frank liet zijn tegenstander in 
het eindspel de winst liggen en kon WDV opgelucht ademhalen. Gerard Korten stond wel 
lang erg goed, maar zijn tegenstander dwong een combinatie af met schijfwinst, waarna 
Gerard in het eindspel verloor. Gelukkig kwam Mark Sanders niet in de problemen. Mark 
had zelfs nog winstkansen met een dam meer in een 5-om-5 stand. Zijn tegenstander 
dwong echter op een verrassende manier remise af. 
 Daarmee werd de eindstand op 9-7 voor WDV bepaald. Met 6 punten uit 4 
wedstrijden doet WDV het uitstekend en staat veilig in de subtop. Volgende wedstrijd 
wacht echter een zware kluif. Huissen, de kampioen van de laatste 5 seizoenen is dan 
namelijk de tegenstander. 

16 oktober 
DSV Sinderen – WDV 2  7-5 
Uitslagen | Stand | Topscorers 
Maandag 16 oktober ging WDV 2 op bezoek naar titelkandidaat Sinderen 1. Vanwege het 
verwachte ratingverschil had teamleider Wim Bennink gekozen voor een tactische 
opstelling in de hoop dat op de onderste borden de punten zouden kunnen worden 
gepakt. Toen bleek dat Sinderen ook nog eens met 3 invallers aantrad, leek een puntje 
zeker haalbaar. 
 Thomas Esselink werd tactisch op bord 1 gezet met het doel een puntje af te 
snoepen tegen de sterke Chris Grevers. Thomas sloot de tegenstander op aan zijn 



rechtervleugel, maar kon hiervan niet profiteren, omdat hij een combinatie naar dam 
over het hoofd had gezien, met verlies tot gevolg (2-0). 
Wim Sonderen moest op bord 5 zien te winnen tegen Henk Tuenter. De partij kwam wat 
langzaam op gang, omdat de tegenstander veel ruilde in de opening, maar langzaam aan 
kwam Wim steeds sterker te staan. Uiteindelijk kwam Wim positioneel gewonnen te 
staan door een sterke voorpost die meerdere schijven vast hield (2-2). 
 Frank ten Hagen moest op bord 4 zien te winnen tegen de ervaren Johan 
Bruggink. Deze partij ging lang gelijk op, maar in het middenspel nam de tegenstander 
een risicovolle voorpost. Toen die na een dreiging een afruil maakte, kon hij zijn voorpost 
niet meer verdedigen, waarna Frank één schijf won en vervolgens zorgvuldig naar winst 
uitspeelde (2-4). 
Wim Bennink ging op bord 3 voor een punt tegen Gert Wisselink, maar was ondertussen 
door een rekenfoutje onnodig één schijf achter gekomen. Wim probeerde nog iets te 
forceren, maar de tegenstander maakte geen fout meer en trok de stand daarmee gelijk 
(4-4). 
 Op bord 6 kwam Augustin Saouadogo prima uit de opening tegen invaller Jan 
Colenbrander. Augustin kwam gewonnen te staan, maar miste toen de winnende 
combinatie. Ondertussen was hij echter één schijf achter gekomen en moest nu op zoek 
naar een gelijkspel. Mogelijkheden waren er nog, middels een doorbraak naar dam, maar 
dit werd niet als kans hebbend ingeschat, waarna Augustin na meer dan 3 uur spelen iets 
te snel opgaf (6-4). 
Op bord 2 moest Jan Elgershuizen daardoor winnen tegen de sterke en ervaren Jan 
Seinhorst om nog een punt mee naar Winterswijk te nemen. In een gelijk opgaande 
partij kreeg Jan echter geen winstkansen, waardoor hij moest berusten in een remise (5-
7). 
 Gelijkspel heeft er zeker ingezeten en zelfs de winst, maar het dubbeltje viel 
helaas de verkeerde kant op. WDV blijft hierdoor op 1 punt staan. Over twee weken 
krijgt WDV 2 het op papier sterkere Doetinchem op bezoek. 

13 oktober 
WDV 1 – DC Nijmegen 11-5 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Topscorers 
In de 3e speelronde moest WDV het opnemen tegen het op papier zwakkere Nijmegen. 
Een must-win, zeker gezien WDV compleet begon en Nijmegen twee invallers moest 
opstellen. 
Langzaam viel de wedstrijd dan ook in het voordeel uit van WDV. Het werd daarbij in het 
zadel geholpen door Nijmegen.  
Kees Spruijt zette zijn tegenstander onder druk met een hekstelling op de ongebruikelijk 
rechter vleugel. Met een kleine (2-om-4) combinatie won Kees twee schijven en de 
partij. 
 Erik Oonk had een lastige partij, maar wist het hoofd koel te houden en een 
gelijkwaardige remise te behalen.  
Erik ten Hagen combineerde in de opening naar dam ten koste van 2 schijven. Door een 
onnauwkeurige zet kon zijn tegenstander de dam gelijkwaardig afvangen. Hierna kwam 
Erik wat in de problemen, maar speelde nog wel remise. 

Vervolgens werd de zege voor WDV vlot binnengehaald door Frits Zegelink, Henk 
Sonderen en Mark Sanders.   
Frits combineerde door middel van een forcing. Na de combinatie was remise voor de 
tegenstander nog mogelijk, maar na een verkeerde voortzetting wist Frits zijn 
tegenstander vast te zetten en won.  

Henk en Mark toonden zich meer bedreven in een klassieke stand dan de 
tegenstander en konden de tegenstander vastzetten en wonnen. 
Op het eind lukte het Nijmegen om de score wat dragelijker te maken. Theo Stoverinck 
en Gerard Korten liepen een 'blauwtje' door punten te verliezen tegen een op papier 
mindere tegenstander. Het lukte Theo niet om een goede stelling op te bouwen waardoor 
de tegenstander het centrum kon innemen. Theo brak nog wel door naar dam, maar kon 
niet voorkomen dat zijn tegenstander ook dam haalde met remise als resultaat. 



 Gerard leek met een schijf meer wel op weg naar winst. In het eindspel ging 
Gerard echter in de fout en stond in één klap verloren. De winst van de speelster van 
Nijmegen bracht de eindstand daarmee op een 11-5 overwinning voor WDV. 
Door de zege nestelt WDV zich in de subtop en neemt het voorlopig afstand van de 
degradatie plaatsen. In de komende wedstrijd(en), te beginnen met komende week in 
Hengelo (Gld) zal blijken of WDV bovenin kan blijven meedraaien. 

5 oktober 
WSDV Wageningen 1 – WDV 1 9-7 
Uitslagen en enkele partijen | Stand | Topscorers 
Na de 1e wedstrijd te hebben gewonnen moest WDV het opnemen tegen topteam 
Wageningen. Ondanks veel grote nederlagen en twee invallers, ging WDV met goede 
hoop naar Wageningen. 
 Erik ten Hagen en Gerard Korten troffen ervaren broers van Wageningen. Erik en 
Gerard konden geen echte vuist maken en behaalden in een vlakke partij een 
gelijkwaardige remise. 
Henk Sonderen moest het opnemen tegen een jeugdspeler, die een paar maanden 
geleden nog Europees kampioen werd bij de aspiranten. Henk werd op zijn korte vleugel 
opgesloten en moest op zoek naar een uitweg. Uiteindelijk wist Henk via een 
noodgedwongen combinatie ternauwernood remise te behalen. 

Kees Spruijt speelde een spannende partij tegen de kopman van Wageningen. 
Kees liet vrijwillig tijdelijk schijfverlies toe en kwam hierdoor goed te staan. Toen de 
tegenstander dacht te kunnen plakken met de meerslag regel, haalde Kees een kleine 
combinatie uit en won een schijf en behaalde een mooie overwinning. 
Theo Stoverinck moest het opnemen tegen de tweede (ervaren) kopman van 
Wageningen en speelde lang een gelijkwaardige partij. Tegen het einde van de partij 
kwam Theo toch wat onder druk van de tegenstander en klok te staan. Theo werd 
langzaam vastgezet en verloor toch nog de partij. 

Ook Jan speelde lang een gelijkwaardige partij. In een op het oog rustige stand 
werd Jan echter verrast door een forcing en verloor een schijf. Jan verloor waardoor WDV 
plots tegen een achterstand aan keek. 
Erik Oonk kwam na een goede opening langzaam iets minder te staan. De tegenstander 
combineerde naar een doorbraak, maar Erik dwong de tegenstander een dam te halen en 
nam deze gelijkwaardig. Hierna had Erik een iets betere stand, maar meer dan remise 
zat er niet meer in. 

Ook Frank ten Hagen kon in de laatste partij een nederlaag van WDV niet meer 
voorkomen. Frank kwam wel eerder op dam, maar met een schijf minder kon hij niet 
voorkomen dat zijn tegenstander een dam ging halen en remise afdwong. 

Al met al speelde WDV een goede wedstrijd, maar dit bleek niet genoeg tegen een 
topteam. Gelukkig kan WDV de nederlaag snel proberen te vergeten. Vrijdag speelt WDV 
al weer, een thuiswedstrijd tegen Nijmegen. 

3 oktober 
WDV 2 – DSV Sinderen 2 6-6 
Uitslagen | Stand | Topscorers 
Het is WDV 2 niet gelukt om beide punten in Winterswijk te houden tegen DSV 2 uit 
Sinderen. Achteraf mocht WDV 2 niet klagen dat het nog een puntje uit het vuur sleepte. 
De tactische opstelling van DSV 2 pakte goed uit. Hiervan werd Zeeg Jongkoen de dupe. 
Hij trof de veel sterkere Johan Bruggink, maar wist goed partij te geven. Een 
onoplettendheid koste hem echter de partij. Zeeg dacht een gelijkwaardige afruil te 
nemen, maar zag een combinatie aan de andere kant van het bord over het hoofd en kon 
gelijk opgeven. (0-2) 
 Gerwin Doornink maakte zijn debuut voor WDV. Als invaller voor Wim Sonderen 
trof hij aan het 6e bord eveneens een invaller. Gerwin gaf goed partij en leek op remise 
af te stevenen, maar liet zijn tegenstander ontsnappen en moest met een nederlaag 
genoegen nemen. (0-4) 



Het was John van Laarhoven die voor een verrassing zorgde door zijn tegenstander op 
een nul te trakteren. Deze had namelijk een te dure damcombinatie genomen en werd 
door John vakkundig tot overgave gedwongen. (2-4) 
 Jan Elgershuizen trof de iets sterkere Jos Rave tegenover zich. Zoals zo vaak nam 
Jan een voorpost en wist deze ondanks aanvallen steeds te behouden. De partij werd 
ingewikkelder en beide spelers moesten op hun tellen passen. Dat deden ze allebei goed 
zodat de partij in remise eindigde. (3-5) 
Aan bord 1 trof Frank ten Hagen de door DSV opgeofferde Martijn Even. Frank wist in het 
eindspel voordeel te behalen en leek op de winst af te stevenen, maar moest na een 
positionele foute zet nog uitkijken voor verlies. Uiteindelijk kon hij er een 1 om 3 
eindspel van maken, met remise tot gevolg. (4-6) 
 Alle ogen waren gericht op teamleider Wim Bennink die na mate de partij 
vorderde een betere stand wist op te bouwen. Het kostte hem veel denktijd om dit 
voordeel uit te bouwen en hij raakte dan ook in hevige tijdnood. Zijn berekeningen 
bleken te kloppen en zijn tegenstander moest maar liefst 3 schijven offeren om door te 
breken. Dit voordeel gaf Wim niet meer uit handen. (6-6) 

22 september 
WDV 1 – Barneveld/Bennekom 10-6 
Uitslagen der partijen  
De Winterswijkse Damvereniging, afgelopen seizoen gepromoveerd naar de Gelderse 
hoofdklasse, speelde direct een belangrijke wedstrijd. Combinatieteam 
Bennekom/Barneveld was de tegenstander, dat wordt gezien als een 
degradatiekandidaat. 
WDV heeft zich in de zomer goed versterkt. Oud jeugdlid Mark Sanders, de naar 
Winterswijk verhuisde Theo Stoverinck en Gerard Korten (vandaag afwezig) zijn erbij 
gekomen, waardoor stiekem gehoopt wordt op een plaats in het linker rijtje. 
 De start van WDV was in ieder geval voortvarend. De tegenstandster van Jan 
Elgershuizen had een black out, waardoor Jan met een 2-om-3 een schijf won. Helemaal 
verbijsterd gaf ze direct op waardoor Jan al binnen het uur gewonnen had. Mark Sanders, 
Erik Oonk en Kees Spruijt probeerden de voorsprong uit te breiden. Allen hadden ze wel 
een goede voordelige stand, maar bleek in alle gevallen (net) niet genoeg voor de winst. 
Aan de andere kant leek er voor Wim Bennink niet veel aan de hand, maar door een 
misrekening kon zijn tegenstander naar dam doorbreken en een overmachtseindspel 
bereiken, waardoor de stand plotseling gelijk werd getrokken. 
 Erik ten Hagen combineerde in het middenspel dankzij de meerslag regel. De 
combinatie kostte weliswaar een schijf, maar dankzij een doorbraak naar dam wist Erik 
een winnend eindspel te krijgen. Vanwege deze combinatie wordt op de facebook pagina 
van Winterswijkse Damvereniging deze week de meerslag-regel. 
Kort hierna gaf Frits Zegelink de genadeklap. Ten koste van één schijf brak Frits door 
naar dam en kon hierdoor meerdere schijven op peuzelen en bezorgde WDV daarmee de 
winst. Theo Stoverinck was als laatste bezig tegen zijn vorige club. Theo wist wel 
voordeel te behalen, maar kon zijn tegenstander niet voldoende onder druk krijgen en 
speelde remise. 
 WDV heeft dus een goede start met een 10-6 overwinning. Komende wedstrijd 
wacht een zware kluif. Titelkandidaat Wageningen is dan namelijk de tegenstander. 

20 september 
WDV 2 – Zutphen-Warnsveld 2 5-7 

Uitslagen  
In de eerste ronde van de Gelderse Damcompetitie 1e klasse Oost leed WDV 2 een 
ongelukkige nederlaag tegen DZW 2 uit Warnsveld. Op papier deden de zestallen niet 
veel voor elkaar onder. Het grootste ratingverschil was slechts 63 punten. Toch eindigde 
slechts 1 partij in remise. Omdat WDV 2 op 4 van de 6 borden op papier iets sterker was, 
had teamleider Wim Bennink gehoopt op een nipte over winning. Het werd echter een 
nipte nederlaag met 5-7! 



 Het was John van Laarhoven die als eerste zijn tegenstander moest feliciteren. 
John had een schijfoffer van zijn tegenstander over het hoofd gezien en kon een 
dreigende combinatie niet meer voorkomen. Het schijfverlies kon John niet meer goed 
maken (0-2). 
Zeeg Jongkoen kreeg een moeilijke stand op het bord en zag niet dat zijn tegenstander 
middels een forcing een schijf kon veroveren. Ook Zeeg moest het onderspit delven (0-
4). 
 Wim Bennink kwam slecht uit de opening en moest veel tijd gebruiken om onder 
de druk uit te komen. Dit lukte hem wonderbaarlijk. Zijn tegenstander liet een voor Wim 
gunstige afruil toe in de veronderstelling dat hij daarna via een combinatie kon 
doorbreken. Hij had zich verrekend en verloor 3 schijven waarna hij direct Wim 
feliciteerde (2-4). 
Jan Elgershuizen kwam al vrij snel een schijf achter. Hij dacht deze direct weer terug te 
veroveren, maar kwam bedrogen uit doordat zijn tegenstander opnieuw een schijf voor 
kwam. Ook hier wist de DZW-er het schijfvoordeel in winst om te zetten (2-6). 
 Wim Sonderen moest het opnemen tegen de sterkere Rob Kampman, maar wist 
de partij in evenwicht te houden. Het resultaat was dan ook een verdiende remise, maar 
het betekende wel de winst voor DZW (3-7). 
Aan bord 1 waren Frank ten Hagen en Jan Huisjes in ernstige tijdnood geraakt. Beiden 
moesten nog één zet doen met de vlag op vallen. Jan Huisjes dacht door 2 schijven te 
offeren door te breken, maar Frank had de stand tot in de finesses gecontroleerd en 
combineerde naar een verdiende overwinning (5-7). 

30 augustus - Boeiende damsimultaan 
Woensdag 30 augustus opende WDV Winterswijk het damseizoen met een simultaan 
tegen de clubkampioen. Dit leverde weer spectaculaire partijen op met verrassende 
uitslagen. Uiteindelijk behaalde clubkampioen Erik ten Hagen 73% van de punten binnen, 
net iets meer dan bij de 1e editie. 
 
Het verschil ten opzichte van vorig jaar was dat er nu gespeeld werd met analoge en 
digitale klokken, zodat iedereen zijn eigen speeltempo kon bepalen.  
De start van Erik was goed, zo werd er door combinaties al vrij snel gewonnen tegen 
Wim Klaassen, Paul Hageman en John van Laarhoven. Al kwam hij tegen John goed weg 
aangezien John door een combinatie eerst zelf nog één schijf voorsprong behaalde.   

Tegen Zeeg Jongkoen kwam hij door een schijf cadeau te doen ook op 
achterstand. Zeeg gaf die voorsprong echter niet meer weg. Hij behaalde zelfs dam en 
speelde de partij vervolgens foutloos uit.  
Dit was niet de enige nederlaag van de avond, want Wim Sonderen wist ook te winnen, 
doordat hij een combinatie naar dam uithaalde. Wim moest nog oppassen gezien het 
schijvenaantal, maar speelde zorgvuldig naar de winst.  
Winst was er vervolgens wel tegen Augustin Saouadogo en Frank ten Hagen door 
misrekeningen af te straffen middels vrij eenvoudige combinaties. Huisdamkampioen 
Gerwin Doornink bood lang goed tegenstand, maar kon uiteindelijk een nederlaag niet 
voorkomen.  
 Voorzitter Jan Elgershuizen en meervoudig clubkampioen Erik Oonk speelden een 
degelijke partij, maar konden geen winst vinden en kwamen allebei remise overeen.    
Kees Spruijt kon in het middenspel opgelucht ademhalen, toen hij op 1 seconde niet door 
de klok ging. Uiteindelijk ging de partij lang gelijk op en werd het de langste partij van 
de avond, maar kon hij niet voorkomen dat Erik het eindspel winnend afsloot.  
 
Met een score van 16 punten uit 11 wedstrijden behaalde Erik ten Hagen een score van 
73%, wat een lichte verbetering is ten opzichte van de vorige editie.  Het was in ieder 
geval weer een leuke start van het damseizoen.  
 
Volgend jaar zal WDV het seizoen wederom starten met een simultaan tegen de 
clubkampioen. Of dat weer Erik ten Hagen wordt is maar de vraag, aangezien er dit 
seizoen 2 ervaren nieuwkomers zullen deelnemen aan de competitie. Op de clubavond 



van woensdag 13 september zal die starten, waar ook altijd de mogelijkheid is om 
gewoon een potje te schuiven. 
 

 
Geconcentreerde blikken 

 
John van Laarhoven staat hier nog gewonnen 



 
Wim Sonderen met een dam 

 


