
 

 1 

Van de redactie 
 
Op 1 december 2008 is clubgenoot Harm Lijzenga 
overleden. Zevenenzestig jaar is hij geworden. Bijna tot het 
laatst toe is hij in de damzaal achter het dambord te vinden. 
Zowat de helft van zijn leven is hij lid geweest van damclub 
Oerterp. Met zijn overlijden is een enthousiaste drijvende 
kracht heen gegaan. Op 6 december 2008 is onder grote 
belangstelling afscheid van hem genomen in de 
gereformeerde kerk in Ureterp. 
 
Het damseizoen loopt niet gelijk met de seizoenen van het 
jaar en de kalender. Een heel damseizoen is altijd verdeeld 
over twee jaren. Dat maakt elk kwartaal eigenlijk tot iets 
bijzonders. Het eerste clubblad komt uit in het eerste 
seizoen, het tweede in het laatste van het jaar, het derde is 
het eerste van het nieuwe jaar en het vierde is het laatste 
van het seizoen. Ook al is er vanuit de redactie niet iets 
bijzonders te melden, dan zijn er nog altijd de seizoenen 
waarover nog wel iets te zeggen valt, net als het weer. Deze 
uitgave van het Typezetje is zoals u net heeft kunnen lezen 
het laatste van het jaar 2008. De redactie heeft zich met 
allerlei zaken op damgebied bezig gehouden en daarvan 
verslag willen doen. Twee keer per kwartaal komen de leden 
van de redactie bij elkaar om allerlei zaken met betrekking 
tot het clubblad te bespreken. De eerste keer is om te 
bepalen welke onderwerpen er zoal in moeten komen en wie 
wat voor zijn rekening neemt. Nieuwe ideeën zijn welkom. 
Waar nodig volgt discussie. In hoog tempo wordt de lange 
agenda met vergaderpunten afgewerkt. In de tweede 
bijeenkomst wordt gekeken hoe het concept eruit ziet. Aan 
de tekst en vormgeving wordt nog behoorlijk geschaafd en 
gepoetst.  
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Een belangrijke stap op het gebied van kwaliteitsverbetering 
is in deze uitgave gezet met het digitaliseren van de 
advertenties en de cartoons. Het voordeel hiervan is, dat de 
redactie weet hoe het blad er in zijn geheel uit komt te zien. 
Tot voor kort worden de advertenties er namelijk op het 
laatste moment tussengevoegd. Het gevolg daarvan is, dat 
teksten en rubrieken gaan verschuiven. Met het digitaal 
aanleveren van advertenties kunnen eventuele strepen en 
vlekken worden geretoucheerd. Fotoshoppen heet dat 
tegenwoordig. De redactie is blij met het feit dat de moderne 
tijd ook toegankelijk is voor het clubblad. Sponsoren 
ondersteunen de damclub financieel met het plaatsen van 
een advertentie in belangrijke mate. De redactie vindt het 
een goede zaak, dat de advertenties er goed uitzien. 
Mogelijk is dit voor anderen een goede reden om de club te 
sponsoren. Tussen de beide vergaderingen door wordt er 
veelvuldig heen en weer getelefoneerd en ge-emaild. De 
leden van de redactie vinden het belangrijk dat zij van elkaar 
weten hoe het clubblad vordert. Tot slot wensen wij u fijne 
feestdagen en een voorspoedig en gezond 2009 toe. 
 

De redactie     
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IN MEMORIAM 
 

Harm Lijzenga 
 
Leeuwarden, 25 mei 1941 - † Ureterp, 1 december 2008 
 
 

Altyd mar wer de moed deryn hâlde 
trochsette 

oant it net mear woe 
 

Op maandag 1 december overleed Harm Lijzenga, 
slechts 67 jaar oud. Op 6 december hebben bestuur, vele 

leden van DC Oerterp en vele damvrienden uit de 
provincie afscheid genomen van Harm Lijzenga. Hij was 
sinds de heroprichting in 1975 lid van onze damclub “DC 
Oerterp” en actief op allerlei gebied. Hij was bestuurslid 

van zowel onze damclub als van de PFDB, 
scheidsrechter, jeugdleider, damleraar op de basisschool 

en organisator van schooldamtoernooien. Na zijn 
pensionering enkele jaren geleden behaalde hij het 

diploma jeugdtrainer A. 
 

In Harm verliezen wij en de PFDB een lid dat met zijn 
enthousiasme en liefde voor de damsport veel betekende 
voor ons en onze vereniging. We zijn hem daar dankbaar 

voor en zullen zijn bijdrage erg missen. Wij wensen 
Jannie, Henk en Judith, Harry en Janny, Jacob, Tietia en 

de kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te 
verwerken. 
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Inleveren kopij 
 
De redactie vindt het belangrijk dat de onderwerpen die in 
het Typezetje staan breed en divers zijn. Een manier om dat 
te bereiken is dat zoveel mogelijk leden een bijdrage leveren 
in de vorm van kopij. Uw bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Degenen onder u die over internet beschikken kunnen hun 
verhaal langs die weg onder de aandacht brengen van de 
redactie. Het aanleveren van kopij op memory stick, diskette 
of op papier is eveneens prima. Daarvoor is gelegenheid op 
de woensdagavond, de vaste clubavond van damclub 
Oerterp. Wanneer u iets voor het volgende Typezetje heeft, 
dient u dat in te leveren uiterlijk 11 februari 2009. Verhalen 
voor het clubblad worden zo gauw mogelijk verwerkt. Op die 
manier wordt voorkomen dat zaken zich opstapelen en dat 
alles op het laatste moment moet gebeuren. Elke dammer 
weet wat het is om tegen de klok te racen.  

De redactie 
 
 
 
 
 
Proficiat jarigen 
 
24–01 : Simon Zeilstra 25–01: Jack Riesenkamp  
28–01: Dennie van Dijk 04–02: Miente Pera   
21–02: Ultsje Hosper 
 
Allen hartelijk gefeliciteerd!!! 
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Tussenstand onderling competietie 
 
Ranglijst na ronde 7 
 

          aw   +   =   -   pt     eg      tg       tot      gr 
  1.  J. van Dijk    6   4   2   0   10   1.60   1.24   2.84     1  
  2.  S. Doller    8   5   2   1   12   1.42   1.28   2..71    1  
  3.  D. van Dijk    8   5   1   2   11   1.28   1.19   2.47     1  
  4.  G. de Wit   9   4   4   1   12   1.33   1.08   2..41    1  
  5.  J. IJtsma    5   2   3   0     7   1.40   0.98   2.38     2  
  6.  S. Zeilstra    7   3   2   2     8   1.14   1.22   2.36     1  
  7.  H. Veenstra    8   4   3   1   11   1.37   0.96   2.34     1  
  8.  G. Terpstra    8   4   2   2   10   1.25   1.06   2.31     1  
  9.  R. v.d. Wal    3   1   1   1     3   1.00   1.31   2.31     1  
10.  J. Riesenkamp  13   6   4   3   16   1.23   0.92   2.15     2  
11.  S. Boonstra    9   4   3   2   11   1.22   0.92   2.14     2  
12.  H. Posthumus    9   4   3   2   11   1.22   0.89   2.11     2  
13.  M. Pera     9   4   1   4     9   1.00   1.06   2.06     1  
14.  F. Heidsma    9   4   2   3   10   1.11   0.79   1.90     2  
15.  A. Jagersma  11   3   3   5     9   0.81   0.97   1.78     2  
16.  F. Jansma    9   2   4   3     8   0.88   0.88   1.77     2  
17.  A.J. de Jong    5   1   1   3     3   0.60   1.13   1.73     1  
18.  H. Dijkstra    6   1   1   4     3   0.50   1.16   1.66     1  
19.  W. v.d. Velde    7   3   0   4     6   0.85   0.76   1.62     1  
20.  D. Idsinga    7   1   3   3     5   0.71   0.80   1.51     2  
21.  C. Bergsma  12   1   3   8     5   0.41   0.96   1.38     2  
22.  U. Hosper    1   0   0   1     0   0.00   1.11   1.11     2  
23.  T. Vlasma  11   1   0   10   2   0.18   0.89   1.08     2  

 
Onderlinge Competitie 3 december 2008 
Tjip Vlasma: " Yes! Yes! Yes!" 
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F. Jansma - J. Riesenkamp 
 
Onderlinge competitie, 5 november 2008 
 

 In de beginfase van het spel 
spelen wit en zwart bijna 
hetzelfde type spel. Beiden 
proberen zich een positie op 
de rechterflank te veroveren en 
ruilen regelmatig schijven af. 
Echt terreinwinst levert dat 
geen van beiden op. Na 52 
zetten heeft wit 31-26 
geschoven en is de volgende 
situatie op het bord ontstaan 

(zie diagram). Zwart maak er met 29-34 een plakker van. 
Daarna volgt 53. 26x28 (23x34). De schijf voor zwart en de 
stand zijn voor zwart uiteindelijk niet voldoende om die om te 
zetten in winst. De punten worden eerlijk verdeeld. Daarna 
volgen de nabeschouwingen.  
Clubgenoten Gerben de Wit, Hendrik Veenstra en Simon 
Zeilstra menen dat winst voor zwart mogelijk moet zijn, maar 
het lukt hen niet een twee drie het zo ver te krijgen. Na tal 
van varianten te hebben geprobeerd, lukt het uiteindelijk 
toch.  
De volgende dag wordt de bewuste stand voor alle 
zekerheid in de computer ingevoerd. Flits weet na 42 zetten 
en een zeer ingewikkeld spel vier dammen te halen en wit 
daarmee drie zetten later tot overgave te dwingen. Het geeft 
een goed gevoel dat de laatstgenoemde heren in onderlinge 
samenwerking niet onderdoen voor Flits. 

JR 
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Schooldamtoernooi 
 
Op woensdagmiddag 29 november 2008 vindt het jaarlijkse 
schooldamtoernooi plaats. Het toernooi is naar voren 
gehaald in verband met een drukke damagenda later in het 
jaar en de hoop dat deze verschuiving gunstig zal zijn voor 
de opkomst. Aan het damtoernooi doen leerlingen mee uit 
de vier hoogste klassen van De Opdracht, Eben Haëzer en 
De Twirre, de drie basisscholen in Ureterp. Dit jaar ontvangt 
Eben Haëzer de deelnemers. Zes leden van damclub 
Oerterp zullen de begeleiding van het evenement op zich 
nemen. Omdat er van tevoren nog het nodige valt te 
regelen, is afgesproken om een uur aanwezig zijn. 
 
Een van de onderwijzeressen vangt de organisatoren op. 
Koffie, thee en limonade met sinaasappel- en 
frambozensmaak worden geregeld. In totaal hebben zich 
achtentwintig kinderen opgegeven. Twee lokalen zijn 
voldoende om dat aantal te huisvesten. De groepen zeven 
en acht kunnen worden ondergebracht in het voorste lokaal, 
links van ingang, de twee groepen daaronder in de tweede 
klas, rechts van de entree. In de klas van de twee hoogste 
groepen staan op het schoolbord voorbeelden van twee 
rijtjes met woorden waarbij de c als een s wordt 
uitgesproken en als een k, zo valt te lezen. Rechtsachter in 
de klas hangen geografische kaarten van het heilige land in 
oude tijden. Ingetekende plaatjes vertellen wat er destijds 
zoal gebeurde. Verder staan langs de achterwand rijen met 
leesboekjes. In snel tempo worden stoelen en tafels midden 
in de klas twee aan twee tegenover elkaar klaar gezet. Een 
rij tafels op enige afstand van het schoolbord zorgt voor de 
scheiding tussen deelnemers en publiek. Dan wordt ontdekt 
dat twee speeltafels een paar millimeter verschillen in 
hoogte. Het dambord dat in het midden ligt wiebelt daardoor. 
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Dat speelt niet lekker, zo wordt aangenomen. Een 
behulpzame onderwijzer draait een paar stelpootjes uit en 
daarna staat het geheel recht. Niet veel later komen de 
eerste kinderen binnen. Dat gebeurt niet geruisloos. Ze 
vullen het lokaal moeiteloos het herrie van hoge kwaliteit. De 
leden van de damclub ervaren even wat het is om leerkracht 
te zijn. Daarna wordt gecheckt wie er wel of niet zijn. Een 
moeder belt een paar nog ontbrekende kinderen. Om 
halftwee blijkt dat er twee begintijden in omloop zijn: 
halftwee en twee uur. Besloten wordt te wachten tot twee 
uur. Wie er dan niet is, is te laat, zo stelt de organisatie. De 
ervaring heeft geleerd dat niet iedereen op de hoogte is van 
de spelregels. Omdat er nog tijd over is, wordt aan de 
kinderen de vraag gesteld of zij nog vragen hebben. 
Desgevraagd wordt geantwoord, dat terugslaan mag en hoe 
het zit met meerslag. De kinderen krijgen te horen dat 
aanraken zetten is en als er is loslaten, dan is er gezet. Een 
meisje geeft te kennen dat dit eigenlijk de eerste keer is dat 
ze damt. Om te kijken hoe ze speelt, speelt ze een snel 
partijtje met een van de leidinggevenden. Die ziet geen 
noemenswaardige problemen. Een ander meisje vertelt 
enthousiast dat zij veel met haar beppe heeft geoefend. Om 
klokslag twee uur gaat het damtoernooi van start. Een 
aangename stilte neemt acuut bezit van het lokaal. Omdat 
een meisje niet is komen opdagen, is er steeds een kind dat 
een ronde niet speelt. Het kind dat over is, speelt voor zijn 
plezier met iemand van de damclub. Een jongen weet zo 
met een ruil van twee tegen drie zelfs een schijf voor te 
komen! De leden van de damclub zijn van mening, dat er 
heel wat kinderen tussen zitten met aanleg voor het 
dammen. Met begeleiding zouden deze talenten in spe 
kunnen uitgroeien naar een hoger niveau. De meeste 
partijen zijn binnen de speeltijd van twintig minuten 
afgelopen. Een klein aantal heeft daar niet voldoende aan. 
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De leiding vindt het zonde om een spannende partij uit 
overwegingen van tijd te beëindigen en er wordt 
doorgespeeld tot er een beslissing valt. Een groot publiek 
van ouders en deelnemers volgt die partijen met grote 
betrokkenheid. Een numerieke overmacht is in de meeste 
gevallen niet voldoende voor een overwinning. Daarvoor 
ontbreekt nog de kennis. Een schijf voor is voor een ervaren 
dammer in veel gevallen voldoende voor een overwinning. 
Een meisje schuift de ene schijf na de andere naar de 
damlijn, maar weet niet goed hoe zij met haar bord vol 
dammen die ene dam van haar tegenstander kan afpakken. 
Uiteindelijk lukt het haar toch. Weer een ander meisje weet 
haar overmacht niet uit te buiten en de speelsters komen 
remise overeen. Vriendschap, harmonie en een goede 
verstandhouding zijn voor de dames belangrijker dan twee 
winstpunten. In een andere partij wordt een aanbod tot 
remise resoluut van de hand gewezen. Na enkele zetten 
trekt een meisje aan het langste eind en is de winst is voor 
haar. The winner takes it all. Twee jongedames hebben 
verschil van mening over het veld waarvandaan een dam 
vertrekt. De een zegt dat hij van de lange lijn dient te 
vertrekken, de ander denkt dat het de lijn ernaast is. 
Vervolgens ontspint zich een discussie van repeterend 
welles en nietes. Als geen van beiden toegeeft, worden er 
argumenten aangevoerd. “Ik weet het zeker.” “Ik ook”, 
reageert de ander. Ook dat gaat enkele keren zo door. “Ik 
ben toch niet gek?”, beweert de een. “Ik ben ook niet gek”, 
herhaalt de ander. Grise éminence, scheidsrechter en 
spelleider Wim Meijer heeft de onenigheid een tijdje 
aangezien en aangehoord. Dan komt hij tussenbeide. “Daar 
stond de dam”, stelt hij kordaat en gedecideerd wijst hij naar 
de plek waar de dubbele schijven horen te staan. Daarmee 
is het conflict beëindigd. Zonder mokken of protest van de 
een of een opmerking van: “Zie je nou wel?”, spelen de 
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beide dames daarna verder.  Iedereen speelt 
geconcentreerd. In hoog tempo wordt de ene zinderende 
partij na de andere gespeeld. Soms zit er amper een pauze 
tussen. Van vermoeidheid is bij hen nauwelijks iets te 
merken. Vol enthousiasme beginnen ze elke keer opnieuw 
aan hun volgende spel. Het is ongelooflijk zoveel vitaliteit 
kinderen bezitten. Na elke partij geven ze de uitslagen door 
aan de wedstrijdleiding en kijken hoe ze ervoor staan in het 
klassement. Twee meisjes die evenveel punten hebben 
gehaald en die in de onderlinge partij gelijk hebben 
gespeeld, moeten nog een extra partij spelen om uit te 
maken wie van hen nummer twee en nummer drie in het 
eindklassement wordt. Om te voorkomen dat het een en 
ander ontaardt in een aantal remises, spelen zij met vijf 
tegen vijf schijven. Wie van hen het eerst een dam haalt, is 
winnaar van deze partij en de daarmee nummer twee. 
Omringd door een haag van spelers en kijkers schuiven ze 
voor de laatste keer de schuiven over het bord. Binnen 
enkele minuten is de beslissing er en klinkt luid applaus voor 
beiden. Even later kan worden overgegaan tot de 
prijsuitreiking. De school wordt bedankt voor zijn gastvrijheid 
en de kinderen voor hun deelname. Ze worden uitgenodigd 
eens langs te komen voor een partijtje dammen in m.f.c. De 
Wier op de woensdag tussen halfzeven en halfacht. 
Dammen onder leiding van een deskundige van de damclub 
is een goede manier om het spel te verbeteren, zo stelt de 
heer Harrij Mennema. Ook de sponsor van deze middag, 
fotozaak Van Dijk-Huizenga in Ureterp wordt in een woord 
van dank genoemd. Beroepsfotograaf Dennie van Dijk zet 
aan het eind van een lange middag de deelnemers 
vakkundig op de gang. Daar maakt hij een groepsfoto van 
ze, samen met hun trofeeën. De jongens en meisjes ogen 
zichtbaar trots. 

JR 
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Uitslagen schooldamtoernooi 
 
Groep 8:    1  2  3  4  5  6  7 Pt.  
1. Michiel Zandbergen Op *  2  2  2  2  2  2 12 
2. Romy van Dijk  Op 0  *  1  2  2  2  1   8 
3. Nikita Post   EH 0  1  *  1  2  2  2   8 
4. Andrea Reitsema  Op 0  0  1  *  2  2  2   7 
5. Jowan Kooijman  EH 0  0  0  0  *  2  2   4  
6. Anine Weening  EH 0  0  0  0  0  *  2   2 
7. Manon de Haan  EH 0  0  1  0  0  0  *   1 
 
Groep 7:    1  2  3  4  5  6 Pt. 
1. Jasper Bruggink  Op *  2  0  2  2  2   8 
2. Maxime de Vries  Op 0  *  2  2  1  2   7 
3. Sander van der Veen Op 2  0  *  2  0  2   6 
4. Laura Adema  Op 0  0  0  *  2  2   4 
5. Gillian van der Vaart Op 0  1  2  0  *  1   4 
6. Lydia Boonstra  Op 0  0  0  0  1  *   1 
 
Groep 6:    1  2  3  4  Pt. 
1. Patrick Feenstra  Op *  4  4  4  12 
2. Sanne Weening  EH 0  *  4  2    6 
3. Christina Sijbersma Op 0  0  *  4    4 
4. Lianne de Haan  EH 0  2  *  0    0 
 
Groep 5:    1 2  3  4  5  6  7  8 Pt. 
1. Friso Turkstra  Op *  2  2  2  2  2  2  2 14 
2. Marijke Koen  Op 0  *  2  2  2  2  2  2 12 
3. Gijs Out   Op 0  0  *  2  2  2  2  2 10 
4. Jaqueline Veenstra Op 0  0  0  *  2  1  2  2   7 
5. Sietze Bergsma  Op 0  0  0  0  *  2  1  2   5 
6. Kevin Tromp  Op 0  0  0  1  0  *  1  2   4 
7.J ildou Geertsma  Op 0  0  0  0  1  1  *  2   4 
8. Klaas Jan Blanke  Op 0  0  0  0  0  0  0  *   0  HM 
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Friesland Cup Opeinde 
 
In Opeinde wordt voor de eerste keer dit seizoen de 
Friesland Cup georganiseerd. In totaal komen er 
jeugddamtoernooien. Ze zijn bedoeld voor iedereen die 
dammen leuk vindt.  
In eerste instantie valt de deelname wat tegen en wordt er 
zelfs gedacht aan het afgelasten van het evenement. 
Gelukkig keert het tij. Met succes wordt tijdens een 
voorronde van het kampioenschap van Smallingerland voor 
school-viertallen de aandacht nog even extra gevestigd op 
de Friesland Cup. De plaats ligt gunstig voor de meeste 
dammers aan het Smallingerland Toernooi. Het totaal aantal 
jeugdige dammers komt uiteindelijk op precies zestig 
dammers. Een geweldig aantal. Dammen is dus toch 
populair onder de jeugd. 
Om 13.00 uur gaan de wedstrijden los. Vanwege het grote 
aantal dammers, wordt er in twee ruimtes gedamd. Er wordt 
serieus en goed gedamd. Bij de selectiegroepen zijn veel 
dammers die voor het eerst aan zo'n toernooi meedoen. De 
reacties van deze dammers zijn positief en we hopen dat ze 
een volgende keer weer meedoen.  
Bij de meestergroepen wordt ook serieus gedamd en overal 
zijn de wedstrijden spannend. In de grootmeestergroep is er 
even wat consternatie wanneer een van de spelers denkt 
dat hij remise heeft. Helaas is dat niet het geval. Hij verliest 
uiteindelijk op de klok. Dit is een teleurstelling. Na de 
prijsuitreiking gaat iedereen tevreden huiswaarts. 
Van DC Oerterp spelen Nico van der Brug en Jeffrey Smids 
mee. Zij zijn ingedeeld in meestergroep 3. Nico wordt op 
onderling resultaat tweede en Jeffrey eindigt op onderling 
resultaat op de vierde plaats.  
Het tweede Friesland Cup toernooi staat gepland voor 3 
januari 2009 in Woudsend.  
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Meestergroep 3  1  2  3  4  5  6  7  8  Tot.  Pl.   
1 Jurre de Vries (Oudega) *  0  0  0  2  0  0  0   2   8 
2 Bart Kerkhoven (Grou)  2  *  2  2  2  1  0  2  11   3 
3 Tom Luttekus (Tuk)  2  0  *  2  2  2  2  2  12   1  
4 C. Brouwer (Harl.) 2  0  0  *  0  2  0  2   6   5  
5 Jeffrey Smids (Ureterp)  0  0  0  2  *  2  0  2   6   4  
6 Tjerk Hiemstra (Grou)  2  1  0  0  0  *  0  2   5   6  
7 Nico v/d Brug (Ureterp)  2  2  0  2  2  2  *  2 12   2  
8 Thomas Kuiper (Sneek) 2  0  0  0  0  0  0  *   2   7 
 

HM 
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Uitslagen KNDB competitie 
 
25 oktober 2008 
Oerterp    EDC              9-11  
 
1   H. Veenstra  (1216)  I. Tchartoriski  (1292)        1-1 (4)  
2   J. v. Dijk  (1198)  M. Makrovitsj  (1292)        0-2 (7)  
3   S. Doller  (1217)  G. Schirinzi  (1164)            2-0 (8)  
4   R. v.d. Wal  (1136)  R. Zdoroviak  (1225)         1-1 (9)  
5   G. de Wit  (1194)  Y. Geisenblass  (1181)     0-2 (10)  
6   D. Van Dijk.  (1026)  P. v. d. Veen  (1065)         1-1 (6)  
7   C. Dijkstra  (911)  L. Haan  (976)            1-1 (5)  
8   S. Zeilstra  (932)  G. Kooistra  (900)            0-2 (2)  
9   G. Terpstra  (1010)  R. Pots  (816)            1-1 (3)  
10 K. de Bruin  (902)  R. Wagelaar  (-)           2-0 (1)  
 
1 november 2008 
DEZ/NGKZ    Oerterp           12-8  
 
1   M. van Houtert  (1185)  J. van Dijk (1198)          1-1 (9)  
2   G. J. Hoeve  (1201)  G. de Wit (1194)          0-2 (8)  
3   A. Beekman  (1183)  R. v.d. Wal (1136)            1-1 (6)  
4   A. v.d. Stelt  (991)  D. van Dijk (1026)          2-0 (5)  
5   M. Stempher  (1214)  S. Zeilstra (932)          2-0 (4)  
6   F. Hoeve  (1108)  G. Terpstra (1010)           2-0 (10)  
7   J. Groeneveld  (1152)  H. Veenstra (1216)           0-2 (3)  
8   B. Lugthart  (769)  S. Doller (1217)                0-2 (7)  
9   J. W. Hoeve  (1162)  C. Dijkstra (911)               2-0 (1)  
10 H. Beekman  (1045)  M. Pera (889)           2-0 (2) 
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Uitslagen KNDB competitie 
 
15 november 2008 
Oerterp    Heerenveen          11-9  
 
1   S. Doller  (1217)  P. Veltman  (1160)           2-0 (8)  
2   K. de Bruin  (902)  T. Smedinga  (1156)        0-2 (1)  
3   H. Veenstra  (1216)  W. van der Molen (1012) 1-1 (10)  
4   R. v.d. Wal  (1136)  A. Plantinga  (1084)           2-0 (5)  
5   J. van Dijk  (1198)  J. Modderman  (1125)      1-1 (4)  
6   G. Terpstra  (1010)  M. Zijlstra  (949)           0-2 (6)  
7   G. de Wit  (1194)  D. Smidstra  (1072)           1-1 (7)  
8   D. van Dijk  (1026)  O. Veltman  (1096)           2-0 (2)  
9   C. Dijkstra  (911)  B. Van der Werff (902)     1-1 (9)  
10 S. Zeilstra  (932)  W. Riddersma  (915)        1-1 (3)  
 
29 november 2008 
Nijverdal    Oerterp           14-6  
 
1   B. Neven (1314)  R. v.d. Wal (1136)             2-0 (8)  
2   V. Doumesh (1254)  G. de Wit (1194)            1-1 (2)  
3   R. van Marle (1310)  F. Jansma (657)            2-0 (1)  
4   H. Damman (1155)  S. Doller (1217)            1-1 (4)  
5   E. Eikenaar (1006)  H. Veenstra (1216)            1-1 (6)  
6   M. Koop (1178)   J. van Dijk (1198)            2-0 (10)  
7   M. Morsink (1220)  G. Terpstra (1010)            2-0 (7)  
8   J. Drees (943)   C. Dijkstra (911)            1-1 (5)  
9   H. Hoonhorst (1046)  K. de Bruin (902)            1-1 (3)  
10 R. Sempel (870)  M. Pera (889)            1-1 (9) 
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KNDB competitie, Oerterp - EDC 
 
G. Kooistra - S. Zeilstra 
 
Een zure appel 
In de derde landelijke thuiswedstrijd van damclub Oerterp 
krijg ik een zure appel te verwerken. Ik speel een vlakke 
klassieke partij waarin ik een klein voordeel lijk te hebben. 
De volgende stand verschijnt op het bord (zie diagram), mijn 
tegenstander heeft zojuist 40-34 gespeeld waardoor ik op de 

volgende manier naar dam ga: 
21.   40-34  26-31 
22.   37x17  11x31 
23.   36x27  16-21 
24.   27x16  18-22 
25.   28x17  24-29 
26.   33x24  19x30 
27.   35x24  14-20 
28.   25x14  09x49 
 
Maar schijn bedriegt:  
29.   32-27  49-35 
30.   17-11  06x17 
31.   27-22  17x28 
32.   45-40  35x33 
33.   38x09  04x13 
Wit kan vrij doorlopen naar 
dam en zwart kan opgeven. 
Ook met 23-28 in de 29e zet 
red ik het niet om de dam op 
het bord te houden. Dan volgt 
wit met 27-21, waardoor de 

dam altijd van het bord af gaat (38-34), ook wanneer ik nog 
een schijfj offer met (28-33), 38x29 (49x20) 42-38. 
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KNDB competitie, DEZ/NGKZ - Oerterp 

 
Gedeelde smart is halve smart? 
Bij de landelijke wedstrijd tegen DEZ/NGKZ is de bottom van 
Oerterp niet bij de les. Maar liefst vier van hen trappen in 
een “pupillenzetje”, waardoor winst bijna onmogelijk is. 
 
D. van Dijk - A. Van der Stelt M. Stempher - S. Zeilstra 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

23-29  24-29  13-18   37-31  32x41 
 
J.W. Hoeve - C. Dijkstra  M. Pera - H. Beekman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-28  18-23    23-29  13-19  
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Gelukkig besparen onder anderen Sipke Doller Oerterp een 
afgang.  
Gerben de Wit weet zich uit een benauwde stand te redden 

met een zetje: 
29.   44-40  35x44 
30.   39x50  28x48 
31.   29-23  18x29 
32.   38-32  27x38 
33.   42x24  48x31 
34.   36x16  
 
 
 
 

 
De op dreef zijnde Sipke Doller zet in de 23e zet een goed 
doordachte bomzet in gang. Deze lijkt even riskant te zijn, 
omdat zijn tegenstander direct naar dam kan schuiven. 
Sipke heeft hier echter allang een passend antwoord op 

bedacht, waardoor de dam er 
meteen weer af gaat: 
23.   27-21  16x27 
24.   32x12  23x41 
25.   12x25  41-46 
26.   43-39  13-18 
27.   47-41  46x43 
28.   49x38  
 
Sipke Doller is na deze partij 
topscorer in de Nationale 

Clubcompetitie KNDB 2008 - 2009 eerste klasse A, met 
zeven punten uit vier wedstrijden. Hekkensluiter van deze 
lijst met nul punten uit drie wedstrijden is Simon Zeilstra. 
                                                                                            SZ
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KNDB competitie, Oerterp - DCH Heerenveen   
 
Gevarenzone 
DC Oerterp staat niet al te best. Daarom is de druk hoog 
wanneer er tegen Heerenveen wordt gespeeld die ook niet 
hoog staat op de ranglijst. Met wat ongeluk en geluk weet 
Oerterp er toch een 11-9 winst uit te halen. De gelukkige is 
Dennie van Dijk die in een verloren stand zijn tegenstander 
toch weet te verleiden (linker diagram): 

35.   31-26  15-20 
36.   26x28  20x38 

 
 
 
Met een klap is de verloren stand omgetoverd in een 
winnende. Even later maakt wit het nog bonter (rechter 
diagram): 
46.   41-37  28-32 
47.   37x28 19-23 
48.   28x19   9-14 
49.   20x14   4x44 

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=36&se=9&Nr=11&Id=1023
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KNDB competitie, Nijverdal - DC Oerterp 
 
Kansloos 
Deze keer moet de delegatie van DC Oerterp afreizen naar 
het verre Nijverdal. De gelijknamige club staat tweede in de 
poule. Oerterp gaat er bijna kansloos af waardoor we 
wederom in de gevarenzone komen.  
Gerben de Wit speelt tegen de zilveren medaillewinnares 
van het vrouwentoernooi in Beijing 2008 en zet een 
Afrikaanse dam op het bord. Helaas gaat deze er meteen 
weer af, waarna de partij even later eindigt in remise.  

26.   29-23  19x26 
27.   36-31  26x37 
28.   45-40  22x31 
29.   38-32  37x28 
30.   33x04  20-25 
31.   04x36  12-18 
32.   36x35  08-13 
33.   35x08  02x13 
 
 

SZ 
 

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=36&se=9&Nr=11&Id=1023
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 Dam-biljartavond Frieschepalen 

 
27 juni 2008, Frieschepalen 
Op 27 juni 2008 zijn we voor de tiende keer met een aantal 
leden van onze damclub naar Ma Kelly’s muziekcafé in 
Frieschepalen geweest om daar de jaarlijkse dam-
biljartavond tegen de biljarters van dit café te spelen. Het is 
een mooie gelegenheid om de damsport eens aan niet 
dammers te demonstreren en voor de biljarters een 
mogelijkheid om  hun sport aan derden te promoten. 
Het biljarten gaat over vijftien beurten en de eerste kolom 
van de uitslagen geeft de gemaakte caramboles weer. Maar 
liefst zeven nederlagen moet de damclub incasseren.De 
enige overwinning voor de dammers staat op naam van 
Simon Zeilstra. Bij het dammen weten de dammers de 
opgelopen achterstand echter in te halen. De damclub 
scoort acht overwinningen.   
Deze confrontatie eindigt in een stand van achttien tegen 
veertien, in het voordeel van de damclub. Bij dit alles dient 
opgemerkt te worden dat er helaas door diverse oorzaken, 
maar vier leden van de damclub aanwezig zijn. Daarom 
moeten zij beide onderdelen twee keer doen. Het is weer 
een erg gezellige avond die tot in de vroege uurtjes 
doorgaat. De datum voor de volgende krachtmeting zal ruim 
op tijd aan de deelnemers bekend worden gemaakt en 
waarschijnlijk plaatsvinden een week na afloop van het 
damseizoen. 
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Uitslagen: Biljarten: 
        14 - 2  
Anton Bruinsma  - Rein v.d Wal     9 - 15     2 - 0 
Jappie Hessels  - Harrij Mennema 10 -   5    2 - 0 
Siep van Veen  - Simon Zeilstra 24 -   9   2 - 0 
Meine Nutterts  - Wim Meier  25 - 15     2 - 0 
Jappie Hessels  - Rein v.d Wal     9 -   6     2 - 0 
Dick de Jong  - Wim Meier  24 - 15     2 - 0 
Jaap de Vos  - Simon Zeilstra     9 - 15    0 - 2 
Eppie v.d Harst  - Harrij Mennema 15 -   1    2 – 0 
 
Uitslagen: Dammen:     16 – 0  
Harrij Mennema       - Eppie v.d Harst         2 – 0  
Simon Zeilstra - Jaap de Vos       2 – 0   
Rein v.d Wal       - Jappie Hessels       2 – 0  
Wim Meier  - Dick de Jong       2 – 0 
Simon Zeilstra - Eppie v.d Harst       2 – 0  
Rein v.d Wal         - Anton Bruinsma       2 – 0  
Wim Meier    - Meine Nutterts       2 – 0  
Harrij Mennema - Siep van Veen       2 – 0  



 

 28 

Uit de oude doos  
 
Zomerkompetitie Gorredijk: 24-06-08. 
 
Dan als laatste nog twee leuke slagzetjes. De eerste is van 
ons oud clubgenoot Menko van Dijk in de Gorredijk open, 
tegen Gerrit Terpstra. 

28-22      17x39  
37-31      26x28  
30-24      20x40 
35x04. 
 
 
 
 
 
 
 

 
F.K. pupillen: Simon Zeilstra - onbekende 

 
33-28   22x33 
29x27   18x23 

27-22   17x28 
26x10   15x4 
25x3 
 


