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Hoe OBS ’t Waliën de finale bereikte 

De lokale favorieten van school ’t Waliën hebben de laatste jaren een abonnement 
op deelname aan de NK-finale. Sinds 2000 hebben ze zich geplaatst voor 5 van de 6 
finales. In 2001 werden ze zelfs kampioen van Nederland! Het bereiken van de 
finale is al een hele prestatie op zich: elk jaar starten rond oktober/november 
meer dan duizend teams aan de (lokale) kwalificatieronden en uiteindelijk blijven 
daar slechts 18 teams van over, voor de finale in juni. 
 Dit seizoen verliep de lange weg naar de finale voor ’t Waliën als volgt: 

� Winterswijks schooldamkampioenschap 2004: voorronde en finale 
� Regiofinales 18 december 
� Districtsfinale 22 januari 
� Kampioenschap va~ Gelderland 5 maart 
� Halve finale NK 9 april 

 
  

Uitslag voorronde 17 november 
De scholen De Bargerpaske en De Schakel vormden het strijdtoneel voor de 
voorronde van het Winterswijks damkampioenschap. Zo’n 100 jeugdige dammers 
(23 teams van 4 spelers) streden om de 6 finaleplaatsen. School ’t Waliën toonde 
andermaal aan dat een gedegen voorbereiding in de vorm van damtrainingen zijn 
vruchten afwerpt: de teams Waliën 1 t/m 4 plaatsten zich voor de finale! Ook St. 
Jozef en De Vlier voegden zich bij de finalisten. Deze zes teams gaan op 
zaterdagmiddag 27 november onderling uitmaken wie kampioen van Winterswijk 
wordt. Plaats van handeling is dan het clublokaal van WDV in café-restaurant Hillen 
aan de Misterweg (aanvang 12.45 uur, einde ca. 15.30 uur). 
 



Uitslag finale 27 november 
Het team ‘t Waliën 1 prolongeerde de schooldamtitel met overmacht, met een 
100% score van 10 punten uit 5 wedstrijden. Alleen tegen ‘t Waliën 2 had de 
kampioen het moeilijk (5-3 winst); de overige wedstrijden werden met 8-0 (3 keer) 
en 7-1 gewonnen. ’t Waliën 3 werd tweede en school De Vlier derde. School ’t 
Waliën gaat met een recordaantal van 4 teams door naar de regiofinales. Ook De 
Vlier is een ronde verder. Eindstand. 
 Wout van ’t Waliën 1 werd topscorer van het toernooi. Hij won aan bord 
twee alle 5 partijen! 
 

De eindstand 
1. ’t Waliën 1 10 (36) 
2. ’t Waliën 3 6 (21) 
3. De Vlier 6 (18) 
4. ’t Waliën 2 5 (21) 
5. St Jozef 3 (18) 
6. ’t Waliën 4 0 (6) 

’t Waliën is voor de 6e maal op rij kampioen van Winterswijk (een evenaring van het record van de St. Jozefschool uit de 
periode 1972-1977). 
De nrs. 1 t/m 4 en nr. 6 gaan door naar de regiofinales op 18 december.  
(St. Jozef ziet af van verdere deelname.) 

 

Regiofinales 18 december 
’t Waliën 1 won overtuigend de regiofinale in Meddo. Het team was na de 
voorlaatste ronde al zeker van de overwinning door zes achtereenvolgende zeges. 
Alleen de laatste wedstrijd ging verloren, tegen de Heideschool uit Halle, die als 
tweede eindigde. Zestien teams van 4 dammertjes streden fanatiek en sportief om 
de hoogste eer. Alleen de bovenste 5 teams zijn geplaatst voor de Districtsfinale 
(22 januari 2005, Laren G.). ’t Waliën 3 werd gedeeld zesde en viel net buiten de 
boot. 

De top 5 van Meddo: 
1. ’t Waliën 1 (Winterswijk) 7-12 
2. Heideschool (Halle)  7-12 
3. De Rank (Lochem)  7-10 
4. Sint Martinus (Megchelen) 7-9 
5. Mariaschool (Ulft)  7-9 
 
Wout van ’t Waliën 1 werd topscorer van het toernooi. Hij won, net als in de 
Winterswijkse finale, al zijn partijen! 
 
’t Waliën was ook succesvol in Hengelo: het tweede team wist zich te kwalificeren 
voor de districtsfinale! Dat lukte school De Vlier net niet; het team werd in 
Brummen zesde en is eerste reserve voor de districtsfinale.  
 
Klik hieronder voor de complete uitslagen van de 3 regiofinales: 
Meddo   Brummen   Hengelo G. 
 



Districtsfinale 22 januari 
Net als vorig jaar is ’t Waliën 1 kampioen van Oost-Gelderland geworden. In Laren 
(G.) speelden Thijs, Wout, Cindy en Haiko in 7 wedstrijden maar liefst 13 punten 
bij elkaar. Ze eindigden met twee punten voorsprong op de plaatselijke favoriet De 
Branink 1. Voor het tweede team van ’t Waliën is het schooldamseizoen echter 
voorbij. Tot de laatste ronde had het team nog zicht op kwalificatie, maar er zat 
uiteindelijk niet meer in dan een 11e plaats.  
 ’t Waliën 1 is nu één van de favorieten voor het Gelders kampioenschap, dat 
op 5 maart gespeeld wordt in Bennekom. 
 Klik hier voor de complete eindstand. 
Op de website van de organiserende vereniging DEZ Laren kun je een uitgebreid 
verslag lezen en foto’s bekijken. 
 

Kampioenschap van Gelderland 5 maart 
’t Waliën heeft een goede stap gezet richting het NK schooldammen, dat op 11 juni 
in Winterswijk plaatsvindt. Bij het Gelders kampioenschap in Bennekom eindigde 
het team als vierde. Dat was ruimschoots voldoende voor kwalificatie voor de 
landelijke halve finales (9 april). 
 De basisschool uit Culemborg werd superieur kamioen met een 100% score 
van 14 uit 7. Klik hier voor de complete eindstand. 
 

Halve finale NK 9 april 
Het team van ’t Waliën doet mee aan het NK Schooldammen, op 11 juni in 
Winterswijk! De lokale favorieten eindigden in de halve finale in Hengelo (O.) als 
tweede en dat was ruim voldoende voor kwalificatie. De overige Oost-Gelderse 
scholen wisten zich helaas niet te plaatsen.  

Klik hier voor de uitslag van de poule in Hengelo (O.) 

Kijk op Damzet! voor de uitslagen van de andere poules. 

 

Finale NK schooldammen voor pupillen 11 juni 
WDV organiseerde dit NK. Klik hier voor het verslag (nieuwe pagina). 
 

Historie schooldammen in Winterswijk 
Sinds 1959 organiseert WDV het schooldamkampioenschap van Winterswijk. Eerst 
werd er met drietallen gespeeld, later met vijftallen. Tegenwoordig bestaat een 
schooldamteam uit vier spelers. De kampioenen sinds 1959 zijn: 
 



1959 – Kohnstamm 
1960 – School N 
1961 – Kohnstamm 
1962 – Juliana 
1963 – Woold 
1964 – Woold 
1965 – Beatrix 
1966 – Beatrix 
1967 – School O 
1968 – School O 
1969 – P.W.A. 
1970 – Kohnstamm 
1971 – School O 
1972 – St. Jozef 
1973 - St. Jozef 
1974 - St. Jozef 

1975 - St. Jozef 
1976 - St. Jozef 
1977 - St. Jozef 
1978 – De Vlier 
1979 – De Vlier 
1980 – De Vlier 
1981 – De Vlier 
1982 – St. Jozef 
1983 – De Vlier 
1984 – Ribes 
1985 – St. Jozef 
1986 - St. Jozef 
1987 - St. Jozef 
1988 – Kohnstamm 
1989 – De Vlier 
1990 – Bargerpaske 

1991 – De Vlier 
1992 – St. Jozef 
1993 – Wilhelmina 
1994 – P.W.A. 
1995 – St. Jozef 
1996 – geen toernooi 
1997 – Kohnstamm 
1998 – ‘t Waliën 
1999 - ‘t Waliën 
2000 – geen toernooi 
2001 - ‘t Waliën 
2002 – ’t Waliën 
2003 – ’t Waliën 
2004 – ‘t Waliën 

 
 
De beste scholen van het kampioenschap van Winterswijk plaatsen zich voor de 
Oost-Gelderse regiofinale. De besten van die finale spelen weer om het 
kampioenschap van Gelderland enzovoorts. Het kampioenschap van Winterswijk is 
dus in feite de eerste horde op weg naar het kampioenschap van Nederland.  
 
Winterswijk kan op schooldamgebied bogen op een prachtige staat van dienst, 
want maar liefst 4 keer werd een Winterswijkse school kampioen van Nederland. 
 

Kampioen van Nederland! 

1977 St. Jozefschool 

1978 School de Vlier 

1980 School de Vlier 

2001 School ’t Waliën 

 
 
In 1984 werd het 25-jarig jubileum van het Winterswijkse schooldammen gevierd. 
Hoogtepunt van het jubileum was wel de herhaling van de finalewedstrijden van 
1959. Met behulp van de schooldirecties en de archieven werden alle spelers 
opgespoord die destijds in de finale speelden. En de wedstrijdleiders uit 1959, de 
heren Dijkstra en Ten Damme, fungeerden als arbiters. Omdat velen elkaar in jaren 
niet gezien hadden, leek het in het begin meer op een reünie dan op een 
damtoernooi. De dammers van de Kohnstamm-school bleken 25 jaar na dato nog 
steeds de sterksten te zijn. 
 
Schooldammen is voor WDV het beste middel om reclame te maken voor de 
vereniging en de damsport. Dat blijkt wel uit het feit dat het merendeel van de 
huidige WDV-leden ooit via het schooldammen lid werd van de vereniging.  



 
Terug naar boven 
 

 


