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Nieuws seizoen 2005-2006
I.v.m. het spreidingsbeleid voor basisschoolsporten was er dit seizoen geen
Winterswijks kampioenschap schooldammen. Drie teams van ’t Waliën werden
afgevaardigd naar de regiofinale, op grond van de resultaten van de Winterswijkse
finale in 2004.

17 december
’t Waliën 1 won in Ulft glansrijk de regiofinale schooldammen, met een 100%-score
van 14 punten uit 7 wedstrijden (bordsaldo: 48 voor, 8 tegen). Het team is
daarmee één van de favorieten voor de districtsfinale, op 14 januari.
De teams 2 en 3 van ’t Waliën eindigden in de onderste regionen en zijn
uitgeschakeld.
Voor alle eindstanden, zie de site van DEZL.

14 januari
OBS ’t Waliën is bij de districtsfinale in Laren geëindigd op de gedeelde derde
plaats. Dat was genoeg voor plaatsing voor het schooldamkampioenschap van
Gelderland, op 11 maart. Thijs Perée scoorde aan bord 1 een ruime voldoende: 12
punten uit 7 partijen.
Voor de complete eindstand, zie de website van DEZ Laren.

11 maart
OBS ’t Waliën heeft zich via een wisselvallig optreden op het Gelders
schooldamkampioenschap geplaatst voor de halve finales van het NK. Onder
aanvoering van de ervaren WDV’er Thijs Perée eindigde het team in Huissen als
zesde. Thijs is voor het derde achtereenvolgende jaar op weg naar de NK-finale. De
halve finales zijn op 22 april.
Hier de complete eindstand en lees ook het verslag op de site van DEZ
Laren.

22 april
OBS ’t Waliën eindigde in de halve finale in Asten (N-Br.) op de gedeelde derde
plaats. Dat was helaas net niet voldoende voor kwalificatie voor de NK-finale
schooldammen. Kijk voor uitslagen op www.damz.nl en voor een verslag op de site
van DEZ Laren.

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 –
1960 –
1961 –
1962 –
1963 –
1964 –
1965 –
1966 –
1967 –
1968 –
1969 –
1970 –
1971 –
1972 –
1973 1974 1975 -

Kohnstamm
School N
Kohnstamm
Juliana
Woold
Woold
Beatrix
Beatrix
School O
School O
P.W.A.
Kohnstamm
School O
St. Jozef
St. Jozef
St. Jozef
St. Jozef

1976 1977 1978 –
1979 –
1980 –
1981 –
1982 –
1983 –
1984 –
1985 –
1986 1987 1988 –
1989 –
1990 –
1991 –
1992 –

St. Jozef
St. Jozef
De Vlier
De Vlier
De Vlier
De Vlier
St. Jozef
De Vlier
Ribes
St. Jozef
St. Jozef
St. Jozef
Kohnstamm
De Vlier
Bargerpaske
De Vlier
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
2005 – geen
toernooi*
2006 – ‘t Waliën

* I.v.m. het spreidingsbeleid voor basisschoolsporten is er om de 4 a 5 jaar geen toernooi.

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
2000 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

