
Beknopt chronologisch overzicht 
 
Van de geschiedenis van damvereniging Huissen zoals neergelegd in 
het boekwerk ‘Symfonie van damfragmenten’ met als ondertitel ’70 jaar 
dammen in Huissen’. 
 
 

 
1934 Op 5 januari werd onder de naam ‘Huissen’ in het Gochse Koffiehuis van de familie Lamers de 

damvereniging Huissen opgericht met als belangrijkste pionier J. Hendriksen. 
1935 Door de grote toeloop van leden werd naar een grotere speelzaal in De Gouden Engel 

verhuisd. De twee aan de clubcompetitie deelnemende teams eindigden onderaan. 
1936 Het damseizoen liep door over de jaarwisseling en Huissen 1 werd in de tweede klasse van 

de Gelderse dambond tweede. 
1937 De club kreeg de naam ‘Gezellig Samenzijn’. Door vervoersproblemen werd dit jaar niet aan 

de clubcompetitie deelgenomen. Er ontstonden groeistuipen waarbij de elitaire leden 
(hoedenclub) de voorkeur gaven aan schaken en de dammers (pettenclub) zich uiteindelijk 
afscheidden en in de Bloemstraat de club lieten herrijzen onder de naam Damclub Huissen. 

1938 Het nieuwe clubhuis werd café Onder de Linden dat indertijd op de hoek Struifstraat-
Bloemstraat stond. In de bondscompetitie werd een vierde plaats behaald. 

1939 Tot en met 1941 verviel door de oorlog de clubcompetitie. Via Bodewes (Rik van Dalen) en de 
Volksbond verhuisde men met het clubhuis naar Bosman aan de dijk. Bart van Aalten werd 
voor het eerst kampioen van Huissen. 

1942 In dit en het volgende jaar diende zich het eerste kampioenschap aan. De titel kampioen 
tweede klasse leidde tot promotie naar de eerste klasse van de Gelderse dambond. 

1944 Door oorlog en evacuatie werd er in dit en het volgende jaar hoegenaamd niet gedamd. 
1946 In de weer opgestarte Gelderse competitie werd DCH 1 derde in de hoofdklasse district Zuid 

Gelderland met promotie naar de provinciale hoofdklasse tot gevolg. Ook het tweede tiental 
promoveerde naar de Gelderse hoofdklasse. 

1947 Onder de nieuwe naam DV Huissen zien we het EERSTE CLUBKAMPIOENSCHAP VAN 
GELDERLAND tot stand komen. Het tweede en derde team werden vierde in hun afdeling. De 
zwerftocht langs clubgebouwen leidde naar café De Laak. 

1948 DV Huissen 1 werd tweede in de provinciale hoofdklasse en het tweede degradeerde naar de 
eerste klasse. J.van Dalen verving tijdelijk J. Hendriksen als voorzitter. 

 De viering ‘Huissen 600 Jaar Stad’ bracht H.W.J. Derksen op de voorzittersstoel en samen 
met secretaris B. Jeurissen en penningmeester A. Buurman werd een succesvol 1949 
voorbereid. 

1949 DV Huissen vierde het vijftienjarig bestaan met het TWEEDE CLUBKAMPIOENSCHAP VAN 
GELDERLAND. In de landelijke halve finale werd GS Amsterdam op 10-10 gehouden terwijl 
OG Utrecht met 11-9 werd verslagen. De barrage tegen GS werd met 12-8 verloren. Bart van 
Aalten werd voor het eerst kampioen van Gelderland. 

 Het jubileum werd luister bijgezet met een internationaal toernooi in De Buitenpoort met de 
Belg O. Verpoest als winnaar. 

1950 Huissen ging het predikaat RK voeren. Onder de naam RKDV Huissen ging de trektocht langs 
clubgebouwen door via Weezendonk en Het Centrum naar De Markt. 

  De onderlinge competitie werd volledig uitgespeeld met Bart van Aalten als kampioen. 
 RKDV Huissen werd derde in de Gelderse hoofdklasse. 
 P.C. Levels won het Overbetuws jeugdtoernooi. 

H.W.J. Derksen werd als voorzitter opgevolgd door B. Derksen. B. Jeurissen bleef secretaris 
en W. Ververgaert ging de penningen beheren. 

1951 Het eerste tiental werd weer derde in het provinciale clubkampioenschap. G. Leijser volgde de 
naar Cuijk vertrokken B. Jeurissen op als secretaris. 

1952 Huissen werd andermaal derde in het Gelders clubkampioenschap. Bart van Aalten werd voor 
de tweede maal provinciaal kampioen. P.C. Levels werd jeugdkampioen van Utrecht. 

1953 Dit jaar was er een tweede plaats voor Huissen in de provinciale clubtitelstrijd. Na een interim-
voorzitterschap van F. Schopman nam J. Hendriksen de voorzittershamer weer ter hand. 

1954 Zowel het eerste als het tweede tiental veroverden in de Gelderse hoofdklasse respectievelijk 
eerste klasse de tweede plaats. Het vierde lustrum werd uitbundig gevierd. 

1955 In de Gelderse hoofdklasse was er weer een derde plaats voor RKDV Huissen terwijl de 
tweede editie de barrage in de eerste klasse verloor van Oosterbeek. 



 Raymond Saint-Fort werd kampioen van Haïti. 
1956 Door zowel het eerste als het tweede tiental werd een vijfde plaats in Gelderland behaald. 
1957 De derde provinciale clubtitel van Huissen werd door protesten en een vreemde beslissing 

van de beroepscommissie van de KNDB geblokkeerd. 
1958 Een vierde plaats voor het eerste tiental vormde de start voor de nieuwe voorzitter H.van 

Deelen. Tevens kon hij J. Lamers als provinciaal jeugdkampioen begroeten. 
1959 De eeuwige rivaal Vriendenkring Nijmegen bleef Huissen dit jaar juist voor in het Gelders 

clubkampioenschap. Het derde persoonlijk Gelders kampioenschap voor Bart van Aalten gaf 
het 25-jarig jubileum extra glans. J. Hendriksen werd in een feestvergadering benoemd tot 
erevoorzitter. 

1960 De DERDE PROVINCIALE CLUBTITEL van de Huissense dammers werd gevolgd door het 
EERSTE CLUBKAMPIOENSCHAP van NEDERLAND. De tien matadoren waren: A.van 
Aalten, J. Edink, G. Janssen, Th. Jansen, P.C. Levels, A. Leijser, E. Leijser, M. Storm, E.P. 
Sciarone en C. Ververgaert. 

 H. Kemperman werd gedeeld eerste in het persoonlijkr jeugdkampioenschap van Nederland; 
hij moest op weerstandpunten de titel aan zijn huidige clubgenoot L.de Rooij laten. Bart van 
Aalten werd voor de vierde maal kampioen van Gelderland na barrage met clubmakker J. 
Edink. Het jeugdvijftal werd tweede in de landelijke titelstrijd. M. Storm veroverde de nationale 
Coca Cola cup en de Rus W. Tsjegolew werd wereldkampioen voor onze latere leden Baba 
Sy met een tweede en R. Saint-Fort met een vijfde plaats. Ons vroegere lid J. Appel werd 
bovendien kampioen van Australië en L. Steijntjes pakte in dat werelddeel de clubtitel van 
Perth. 

1961 Het internationale toernooi in Huissen werd gewonnen door Baba Sy vóór Saint-Fort. 
In de Gelderse hoofdklasse werd het ditmaal een derde plaats, in de eerste klasse voor het 
tweede tiental een tweede plaats, terwijl Huissen 3 kampioen werd en promoveerde naar de 
eerste klasse. Een eerste plaats in Gelderland en een tweede in Nederland was weggelegd 
voor het jeugdvijftal. P. Schrijver won het ABC-toernooi in Arnhem en E.P. Sciarone veroverde 
de persoonlijke titel weer eens in de Gelderse hoofstad. 

1962 Huissen behaalde de VIERDE PROVINCIALE CLUBTITEL en in de landelijke finale was een 
vierde plaats hun deel. Het jeugdvijftal werd weer kampioen van Gelderland en derde in 
Nederland. E. Braam, Jp. Janssen, H. Kemperman, G. van de Looi en P. Schrijver vormden 
dit vijftal. Baba Sy en Saint-Fort werden lid van Huissen. De Heer A.W. Heijting werd erelid 
van de club. J. Edink won de provinciale titel, E.P. Sciarone werd voor de vijfde maal 
kampioen van Arnhem en het tweede tiental werd kampioen eerste klasse en ging het eerste 
tiental in de hoofdklasse gezelschap houden. 

1963 Dit jaar werd de VIJFDE PROVINCIALE CLUBTITEL een feit. H. Kemperman eindigde weer 
op een gedeelde eerste plaats in het jeugdkampioenschap van ons land, maar moest – 
ditmaal na barrage – de titel aan G. Westerveld laten. Een eerste plaats in Gelderland en een 
tweede in Nederland betekenden andermaal succes voor het jeugdvijftal. 

1964 In het seizoen 1963-1964 werd Huissen voor de ZESDE MAAL KAMPIOEN VAN 
GELDERLAND. Landelijk werd een plaats in de middenmoot behaald. 
Het dertigjarige bestaan werd groots gevierd. HUISSEN DAMSTAD 1964 organiseerde een 
massadamdag in de oude veiling waarbij 440 dammers uit meerdere landen deelnamen. Het 
internationale toernooi werd een prooi voor de Haïtiaanse Huissenaar R. Saint-Fort. Eind 1964 
werd de ZEVENDE PROVINCIALE TITEL behaald 

1965 Huissen degradeerde uit de nationale ereklasse. Bart van Aalten werd voor de vijfde maal 
kampioen van Gelderland. Th. Braam pakte de titel bij de jeugd van Gelderland. 

1966 Met een honder procent score werd Huissen voor de ACHTSTE MAAL GELDERS 
CLUBKAMPIOEN met promotie naar de door de KNDB ingestelde hoofdklasse. 

1967 RKDV Huissen werd KAMPIOEN landelijke hoofdklasse en PROMOVEERDE naar de 
landelijke EREKLASSE en deze gebeurtenissen wierpen hun schaduw ver vooruit zoals 
hierna blijkt. 

1968 TWEEDE CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. De spelers met reserves waren: A. 
van Aalten, W. van Beek, E. Braam, Th. Braam, J. Edink, H. Kemperman, E. Leijser, P.C. 
Levels, J. Linssen, F. Okrogelnik, E.P. Sciarone en M. Storm. 

1969 J. Edink voor de tweede maal kampioen van Gelderland. Huissen tweede in de landelijke 
ereklasse. 

1970 Dit jaar werd Huissen vijfde in de landelijke ereklasse. 
1971 Huissen gedegradeerd uit de landelijke ereklasse. 
1972 Huissen tweede in de landelijke hoofdklasse. 



1973 V. Morseld persoonlijk kampioen van Gelderland. G. van Aalten jeugdkampioen van 
Gelderland. Huissen 1 KAMPIOEN NATIONALE HOOFDKLASSE en GEPROMOVEERD naar 
de landelijke ereklasse. 

1974 Huissen 1 derde in de nationale clubtitelstrijd. R. Palmer provinciaal kampioen. 
 H. Wiersma wint het eerste HEIJTING’S DAMTOERNOOI. 
1975 Met het nieuwe lid H. Otten van Meteoconsult uit Wageningen in de gelederen werd Huissen 

vierde in de nationale ereklasse. 
 G. van Aalten JEUGDWERELDKAMPIOEN. 
1976 Aspiranten vijftal kampioen van Nederland met in de gelederen G. Jansen, T. Segeren, P. 

Polman, P. van Ottele en R. Schrooten. Het tweede Heijting’s damtoernooi gewonnen door R. 
Clerc. G. van Aalten jeugdkampioen van Nederland vóór J. Stokkel. Huissen 1 derde in 
ereklasse. 

1977 Het junioren- en aspirantenvijftal kampioen van Nederland. Huissen 1 zesde in ereklasse. 
1978 G. Jansen aspiranten kampioen van Gelderland en van Nederland. Huissen 1 midden- 
 moter in ereklasse. J. De Boer wint derde Heijting’s toernooi. 
1979 Junioren vijftal kampioen van Nederland. G. Jansen jeugdkampioen van Gelderland. 
 J. Stokkel jeugdkampioen van Nederland. Huissen gedeeld tweede in ereklasse. 
1980 G. Berends kampioen van Gelderland. R. Clerc voor de eerste maal kampioen van Nederland. 

G. Jansen voor de tweede maal jeugdkampioen van Gelderland. P. Polman dames 
damkampioen van Nederland. Het junioren vijftal voor de derde maal kampioen van 
Nederland. Het Koelhuis in gebruik genomen. 

 Huissen voor de DERDE MAAL LANDSKAMPIOEN. 
 J. Stokkel wint het vierde Heijting’s damtoernooi. 
1981 Huissen gedeeld tweede in ereklasse. M. Linssen pupillenkampioen van Nederland. 
1982 R. Clerc voor de tweede maal kampioen van Nederland. G. Jansen jeugdkampioen van 

Nederland. Huissen derde in ereklasse. G. Boom wint vijfde Heijting’s toernooi. 
1983 R. Clerc en J. Stokkel gedeeld eerste in kampioenschap van Nederland. Clerc behoudt titel. 

G. Jansen voor de tweede maal jeugdkampioen van Nederland. G. Berends voor de tweede 
maal kampioen van Gelderland. 

 Huissen voor de VIERDE MAAL LANDSKAMPIOEN! 
1984 HUISSEN GOUDEN DAMSTAD. Het vijftig jarig bestaan werd luister bijgezet met het VIJFDE 

LANDSKAMPIOENSCHAP. 
1985 Huissen 1 derde in ereklasse. P. Polman voor de tweede maal dames damkampioen van 

Nederland. G. Berends voor de derde maal Gelders kampioen. 
1986 R. Clerc weer kampioen van Nederland. Th. Berends kampioen van Gelderland. 
 F. Kemperman pupillenkampioen vanGelderland. M. Linssen Gelders jeugdkampioen. 

Zevende Heijting’s toernooi voor W. Wesselink. 
1987 G. Jansen EUROPEES KAMPIOEN. Huissen zesde in ereklasse. 
1988 B. Hebben aspiranten kampioen van Gelderland. Huissen zevende in ereklasse. Achtste 

Heijting’s damtoernooi andermaal voor W. Wesselink. 
1989 Aspiranten vijftal kampioen van Nederland. J. Stokkel kampioen van Nederland. Huissen 

gedeeld derde in landstitelstrijd. 
1990 Aspiranten, nu met viertal, weer kampioen van Nederland. M. Kemperman aspiranten 

kampioen van Gelderland. J. Hendriksen pupillen kampioen van Nederland. 
 Negende Heijting’s damtoernooi weer voor R. Clerc. 
1991 M. Kemperman aspiranten kampioen van Nederland en gedeeld eerste in het aspiranten 

wereldkampioenschap met E. Filatov, die de barrage won. Huissen vierde in ereklasse. 
1992 Aspiranten viertal weer kampioen van Nederland. M. Linssen persoonlijk kampioen van 

Gelderland. Tiende Heijting’s toernooi voor A. Baljakin. Huissen achtste in de landelijke 
ereklasse. 

1993 Pupillen viertal kampioen van Nederland. M. Kemperman junioren kampioen van Nederland. 
Huissen gedeeld tweede in ereklasse. 

1994 Ter gelegenheid van het zestigjarige bestaan werd het nationale persoonlijke kampioenschap 
in Huissen georganiseerd. H. Jansen werd kampioen na barrage met R. Clerc. Het pupillen 
viertal werd kampioen van Gelderland en de persoonlijke titel in deze klasse was voor G. 
Willems. Het junioren viertal werd Gelders en Nederlands kampioen. M. Kemperman behaalde 
de persoonlijke Gelderse titel. 

 In het seizoen 1994-1995 werd Huissen derde in de ereklasse; het tweede werd kampioen 
van Gelderland. 



1995 M. Kemperman won de nationale titel bij de junioren. G. Valneris won het elfde en laatste 
Heijting’s toernooi. Huissen werd tweede in de ereklasse. 

1996 Ook in het seizoen 1996-1997 werd Huissen tweede in de ereklasse. 
1997 DV Heijting Huissen werd in het seizoen 1997-1998 voor de NEGENDE MAAL 

CLUBKAMPIOEN VAN NEDERLAND. M. Kemperman pakte voor de derde maal de 
persoonlijke provinciale titel bij de senioren. 

1998 G. Jansen eindigde op de met H. Wiersma gedeelde eerste plaats in de nationale titelstrijd. De 
barrage ging helaas verloren. Huissen werd vijfde in de ereklasse. 

1999 In het in Huissen gehouden Nederlands kampioenschap was de titel voor R. Clerc. M. 
Kemperman werd fraai tweede. Huissen werd vierde in de ereklasse. 

2000 De seizoenen 2000-2001 en 2001-2002 leverde een zevende stek op voor de Huissense 
dammers in de ereklasse. 

2002 Voor Huissen was dit jaar een plaats in de middenmoot van de ereklasse weggelegd. Bas van 
Engelen werd welpen kampioen van Nederland. 

2003 In het seizoen 2003-2004 veroverde DV Heijting Huissen voor de TIENDE MAAL DE 
NATIONALE CLUBTITEL waarmee het zeventigjarig bestaan een bijzonder reliëf kreeg. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


