
 

Van het bestuur. 
 
Op 24 augustus zijn we met de ledenvergadering aan het 
nieuwe seizoen begonnen. Op die vergadering wordt 
natuurlijk even teruggeblikt op het afgelopen jubileum- 
seizoen. Dat jubileum vieren we met een aantal geslaagde 
evenementen: het FK sneldammen, een halve NK finale 
junioren en als afsluiting de simultaansessie met Auke 
Scholma. Ik hoop dat deze evenementen hebben 
bijgedragen aan ons clubgevoel en de bekendheid van onze 
damclub. 
 
Het onderwerp clubgevoel komt ook op de ledenvergadering 
aan de orde, vooral de slechte opkomst op de clubavonden. 
Daardoor is het voor de competitieleider vaak niet mogelijk 
voor iedereen een passende partij te programmeren. 
Bovendien leidt een slechte opkomst tot competitie-
vervalsing. Spelers treffen vaak niet een gelijkwaardige 
tegenstander. Daarom de oproep aan iedereen om zoveel 
als mogelijk aan de competitie deel te nemen, ook als u 
denkt de verplichte 18 partijen niet te kunnen halen. Hoe 
meer deelname, hoe meer spelers een passende 
tegenstander treffen. 
De eerste maand van het seizoen is de opkomst nog niet 
overweldigend, maar er is nog tijd om dat in te halen.  
Spreek elkaar aan op afwezigheid, ook in uw eigen belang…  
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Andere zaken uit de ledenvergadering zijn:  

 De contributie blijft gelijk. 

 Het aantal verplichte partijen en het speeltempo in de 
onderlinge competitie blijven gelijk. 

 We spelen met twee teams in de provinciale 
competitie. Gerben de Wit is teamleider van het 
eerste, André de Jong van het tweede. 

 Rein van der Wal is teamleider van het landelijk team 
geworden. 

 Het jeugddammen vindt plaats in basisschool „De 
Opdracht‟. 

 
Ik wens ons allen een succesvol, maar vooral sportief 
seizoen toe. 
 

MP 

 
 
 
 
Kopij clubblad 
 
Kopij voor het volgende Typezetje kunt u inleveren tot en 
met woensdag 9 december 2009. Omdat elk verhaal een 
aantal bewerkingen ondergaat, vindt de redactie het een 
goede zaak als alles niet allemaal op het laatste moment 
worden ingediend. Kopij die na de deadline wordt 
ingeleverd, kan niet meer worden opgenomen in het 
volgende clubblad maar moet dan wachten tot 2010 al een 
paar maanden is verstreken. 
 

De redactie  
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Een woord van de redactie 
 
Het clubblad van damclub Oerterp is van voren tot achteren 
gevuld met tekst, advertenties, uitslagen en diagrammen. In 
totaal bestaat dit Typezetje uit 30 pagina‟s. Als het blad nog 
dikker wordt, gaan de witte pagina‟s tussen de blauwe 
omslag uitpuilen en dat staat niet netjes. Overschakelen 
naar een ander formaat, zoals bij de jubileumuitgave, vindt 
de redactie deze keer niet nodig. Wat er niet meer in kan, 
wordt doorgeschoven naar een volgende editie. Dat vindt de 
redactie best jammer, maar soms is het niet anders. Om te 
bepalen welke artikelen worden geplaatst en welke worden 
doorgeschoven, wordt gekeken naar de volgorde van 
binnenkomst en net als bij het malen van het koren geldt, 
dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Het laatste nieuws 
moet in dat geval achteraan sluiten. U hoeft er niet bang 
voor te zijn dat iets terzijde wordt geschoven. U moet alleen 
nog een tijdje wachten voor u het het kunt lezen. De redactie 
heeft er geen moeite mee om het clubblad te vullen met 
allerlei onderwerpen. Die zijn er het hele jaar door genoeg. 
Een belangrijk onderdeel van een clubblad dat over 
dammen gaat, zijn de partijfragmenten. Dat mogen er best 
wat meer zijn. Bijdragen van leden uit zowel groep 1 als  2 
worden op prijs gesteld. Inbreng van buiten de redactie 
voorkomt verschraling van het aanbod. Tot slot wenst de 
redactie u ook deze keer veel leesplezier toe. 

De redactie 

 
Proficiat jarigen 

27–11: Karel de Bruin 04–12: Wim Meijer 
04–12: Jan van Dijk  12–12: Willem van der Velde 
22–12: Gerrit Terpstra 
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Onderlinge competitie na ronde 7 
 
Pl   Naam         aw  +   =   -   ap  eg.     tg.      tot.     gr. 
1    U. Hosper  2   1   1   0   3   1.50   1.17   2.67   2  
2    H. Veenstra  4   3   1   0   7   1.75   0.84   2.59   1  
3    S. Doller  3   3   0   0   6   2.00   0.52   2.52   1  
4    W. v.d. Velde  4   4   0   0   8   2.00   0.46   2.46   2  
5    S. Zeilstra  2   1   1   0   3   1.50   0.95   2.45   1  
6    J. van Dijk  5   3   1   1   7   1.40   0.90   2.30   1  
7    D. van Dijk  4   2   1   1   5   1.25   0.99   2.24   1  
8    A. Jagersma  4   1   2   1   4   1.00   1.17   2.17   2  
9    D. Idsinga  3   0   3   0   3   1.00   1.08   2.08   2  
10  G. de Wit  3   0   1   2   1   0.33   1.71   2.05   1  
11  S. Boonstra  3   1   1   1   3   1.00   1.02   2.02   2  
12  C. Bergsma  4   2   1   1   5   1.25   0.75   2.00   2  
13  A.J. de Jong  1   1   0   0   2   2.00   0.00   2.00   2  
14  J. Riesenkamp 7   2   2   3   6   0.85   1.07   1.92   2  
15  F. Jansma  5   1   3   1   5   1.00   0.82   1.82   2  
16  F. Heidsma  6   1   3   2   5   0.83   0.96   1.80   1  
17  M. Pera   5   0   2   3   2   0.40   1.35   1.75   1  
18  J. IJtsma  2   0   0   2   0   0.00   1.62   1.62   1  
19  H. Dijkstra  2   0   1   1   1   0.50   1.11   1.61   1  
20  G. Terpstra  3   0   2   1   2   0.66   0.87   1.54   1  
21  H. Posthumus  2   1   0   1   2   1.00   0.42   1.42   2  
22  T. Vlasma  6   0   0   6   0   0.00   1.35   1.35   2  
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Oerterp koploper in 1e klasse A 
Het team van DC Oerterp is in de landelijke competitie goed 
uit de startblokken gekomen. Onder leiding van de nieuwe 
teamcaptain Rein van der Wal, die het stokje overneemt van 
Gerben de Wit, boekt het een 13-7 thuisoverwinning. Als het 
duel in doelpunten wordt uitgedrukt (een overwinning wordt 
gezien als doelpunt) dan komt dit overeen met een 5-2 
score. De scorende spelers aan Oerterper zijde zijn Willem, 
Gerben, André, Simon en Hendrik. Helaas passeert de bal 
de keepers Jan en Rein. 
 
19 September 2009 
Oerterp    Orfam Telecom Twente 2 13-7  
 
1   J. van Dijk (1228)  H. Borgman (1207)  0-2 (5)  
2   S. Doller (1223)  G. Draaisma (1147)  1-1 (3)  
3   G. de Wit (1189)  M. Hagreis (1023)   2-0 (2)  
4   R v. d. Wal (1120)  N. Rosink (1170)     0-2 (10)  
5   H. Veenstra (1212)  J. Bosch (1042)   2-0 (9)  
6   G. Terpstra (988)  H. de Lange (1066)  1-1 (8)  
7   A. de Jong (1017)  N. Meijer (1068)             2-0 (6)  
8   K. de Bruin (880)  J.  Paalman (891)             1-1 (4)  
9   S. Zeilstra (954)  J.  Koopman (1001)  2-0 (7)  
10 W. v. d. Velde (885)  A. Nijmeijer (1093)  2-0 (1)  

 
Zetjesman Jan van Dijk wordt 
met eigen vuur bestreden: 
27.   48-42    22-28 
28.   33x22   18x27 
29.   29x07   02x11 
30.   31x22   13-18 
31.   22x02   21-26 
32.   02x24  20x49 
33.   30-24 49x21
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KNDB team weer met de voeten terug op aarde 
 
3 oktober 
 
Harderwijk    Oerterp            13-7  
1 P. Wielemout (1018)  H. Veenstra (1212)  0-2 (5)  
2 F. Elgersma (1197)  G. de Wit (1189)   1-1 (10)  
3 R. Alderliesten (1188)  J. van Dijk (1228)   1-1 (8)  
4 J. v. d. Werfhorst (1110)S. Doller (1223)   1-1 (3)  
5 J. H. Kok (1233)   R. v.d. Wal (1120)   2-0 (2)  
6 J. van Hierden (1134)  F Heidsma (985)   2-0 (6)  
7 T. Eekelschot (1075)  G Terpstra (988)   2-0 (4)  
8 C. Koene (1092)   A de Jong (1017)   2-0 (1)  
9 J. Ferwerda (1004)  C Dijkstra (885)   1-1 (7)  
10 K. de Jong (1178)  W v. d.Velde (885)  1-1 (9) 
 

Cees Dijkstra haalt in zijn partij 
nog een leuk zetje uit. Helaas 
wordt er naar veld 43 geslagen 
en is het volgens Truus remise. 
Slaan naar veld 41 levert 
volgens de computer winst op. 
 
46.   42-37  24-30 
47.   35x24  17-21 
48.   26x19  14x43 
 

HV 



 

7 
 

Oerterp provinciaal goed van start 
 
23 September 2009 
Oerterp Bolsward Workum Comb. 13-7  
 
1 J. van Dijk (1228)  S. Huitema (1293)   2-0   
2 H. Veenstra (1212)  D. de Vries (1083)   2-0   
3 G. de Wit (1189)   D. Kunst (1019)   2-0   
4 H. Dijkstra (1148)  J. Peters (1012)   2-0   
5 D. van Dijk (1045)  A. Mulder (1050)   1-1  
6 G. Terpstra (988)  F. P. Huitema (1061)  1-1  
7 S. Zeilstra (954)   L. Huitema (1008)   0-2  
8 M. Pera (861)  A. Koopmans (843)  1-1 
 
Huizum   Oerterp 11-5    
1  J. de Vries (1080)   J. van Dijk (1228)   0-2 (5)    
2  M. de Vries (1088)   G. de Wit (1189)   0-2 (8)    
3  R. v.d. Pal (1403)   H. Dijkstra (1148)   2-0 (6)    
4  A. Schotanus (1321)   D. van Dijk (1045)   2-0 (1)    
5  J. Adema (1251)   G. Terpstra (988)   1-1 (7)   
6  E. Heslinga (1269)  M. Pera (861)   2-0 (2)    
7  T. v. d. Bosch (1200)  U. Hosper (872)   2-0 (3)    
8  P. Bouma (1217)   F. Jansma (642)   2-0 (4)  
 
Zetjesman Jan van Dijk 
maakte zijn naam weer waar 
tegen S. Huitema: 
   28- 22 18x36 
   47- 42 36x47 
   32- 28 24x41 
   37- 31 41x32 
   38x 27 47x29 
   34x 3 etc. 
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Op de valreep 

 
Een gesprek met voorzitter André de Jong (39) staat al lang 
op het verlanglijstje van de redactie. Dat het steeds niet van 
is gekomen, daarvoor zijn redenen aan te voeren die te 
maken hebben met de combinatie van weinig vrije tijd en 
veel werk. Zo nu en dan zijn er echter ook momenten van 
meer ruimte, zo weet de redactie. Dat moment is er in de 
eerste week van juni 2009. Het officiële damseizoen is dan 
al enkele weken gesloten. Wat belangrijk is, is dat de eerste 
man van de vereniging in functie is. Het is bekend, dat 
André de Jong na een voorzitterschap van vier jaar niet 
herkiesbaar is. Het is een goed moment om eens terug- en 
vooruit te blikken. 
 
De redenen dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt, heeft 
te maken met het feit dat hij het erg druk heeft met zijn 
bedrijf dat jaarrekeningen maakt voor klanten. Dat soort 
rapporten wordt gevraagd door onder meer de 
belastingdienst en banken. Daar heeft hij het een groot deel 
van het jaar erg druk mee. De eerste maanden van een jaar 
zijn voor hem wat zijn werk aangaat de drukste. Omdat veel 
dingen in het leven interessant zijn, zit hij in meer 
organisaties en besturen. Zo is hij onder meer betrokken bij 
het Plaatselijk Belang van Surhuisterveen en het Jong 
Bedrijven Netwerk Friesland dat beginnende ondernemers 
ondersteunt. Dat alles betekent „s avonds veel vergaderen. 
Hij vindt het belangrijk dat de dingen die hij doet, dat hij ze 
goed doet. Het is een gegeven, dat zaken uit de lengte of de 
breedte moeten komen. Het kan niet anders, dan dat er 
dingen bij inschieten. Dat is zijn gezin en vandaar de keuze 
om na vier jaar de voorzittershamer aan iemand anders over 
te dragen, zo licht hij toe. Het valt hem op, dat veel van de 
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medebestuursleden van de damclub net als hij drukke 
baasjes zijn. 
 
Op de achterliggende periode van voorzitter van damclub 
Oerterp kijkt hij met een dubbel gevoel terug. Het 
voorzitterschap is hem goed bevallen. Hij vindt het jammer, 
dat dammen een krimpende sport is. Diverse dragende 
leden zijn overleden. De activiteiten van de vereniging 
worden door steeds minder schouders gedragen. “Het is 
jammer, dat er geen jeugdafdeling meer is. Het is een feit, 
dat de club vergrijst. Dat is iets waarover ik mij zorgen 
maak”, zegt hij. Hij signaleert dat de opkomst van de leden 
wat vrijblijvender is geworden. De voorzitter ziet 
mogelijkheden om het dammen dichter bij de jeugd te 
brengen via de basisscholen in Ureterp. Ook daar ziet men 
het belang van dammen in voor de geestelijke ontwikkeling 
van het kind op het gebied van logisch nadenken en 
wiskunde. De promotie van het landelijk team naar de eerste 
klas en het zestigjarig jubileum van damclub Oerterp en alle 
activiteiten die er dat jaar zijn geweest ervaart de voorzitter 
heel duidelijk als hoogtepunten. Hij meent dat het goed is 
dat pas na zo‟n mijlpaal een ander het estafettestokje 
overneemt. Het is volgens hem verstandig dat een bestuur 
van tijd tot tijd wordt vernieuwd. André de Jong is volgens 
zijn eigen oordeel niet het type mens dat alles zelf wil doen 
en onder controle houden. “Ik zie mezelf vooral als een 
delegerende voorzitter. Ik vind het een goede zaak, dat de 
voorzitter op de clubavonden aanwezig is”, vindt hij. In de 
praktijk lukt dat niet altijd. “Als het zo uitkwam kon ik met een 
gerust gevoel de zaken overlaten aan medebestuurslid 
Miente Pera”, aldus de voorzitter.  
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Het is een gegeven, dat het bij landelijke wedstrijden soms 
moeilijk is om met een volledig team aan te treden. Waar hij 
duidelijk over te spreken is, is de locatie waar de club zijn 
onderlinge wedstrijden speelt. Damclub Oerterp is in 
Friesland toonaangevend. Daar is hij trots op. De club speelt 
mee bovenin de provinciale hoofdklasse. Ook vergeet hij 
niet de gezelligheid die er in de club is te noemen.  
 
Besturen is vooruitzien. Men hoeft geen visionair te zijn om 
te zien dat er de komende jaren veel gaat veranderen in de 
damwereld. Om die reden heeft het bestuur contact gezocht 
met de damclubs uit Gorredijk en Drachten en is gesproken 
over samenwerking. Dan spelen zaken als het grotere 
algemeen belang en het behoud van een eigen identiteit een 
rol. De betreffende besprekingen hebben niet geleid tot 
verdere samenwerking. “De damwereld is conservatief”, 
klinkt er door in het betoog van André de Jong. Hij legt zich 
neer bij de mening van de meerderheid van een vereniging.  
 
Op de vraag of hij na zijn terugtreden als voorzitter wat meer 
tijd zal vinden om zelf te dammen, beantwoordt hij zonder 
aarzelen positief. Daar een tijd of datum aan koppelen kan 
hij niet. Het lijkt hem leuk om op de zaterdag weer te gaan 
dammen. Zolang de kinderen nog klein zijn, is de zaterdag 
voor het gezin, zo verduidelijkt hij. Momenteel speelt hij 
duidelijk onder zijn niveau. Vermoeidheid is een factor die 
het spel nadelig beïnvloedt. Als hij uitgerust is, speelt hij 
beter. Als moeheid een rol speelt, speelt hij meer op zijn 
gevoel dan op zijn verstand, zo bekent André de Jong. 
Vroeger, toen hij nog op school zat en verder niets aan zijn 
hoofd had, speelde hij beter. In zijn jonge jaren is hij een 
paar keer clubkampioen geweest. Hij komt ervoor uit, dat hij 
nog dezelfde prestatiedrang om te winnen heeft als toen. 
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„s Zomers staat het dammen wat hem betreft op een laag 
pitje. Voor hem is het meer iets voor de winter.  
 
Dammen doet hij vooral voor zijn plezier. Zijn ervaring is, dat 
veel dammen goed is om beter te leren spelen. Te veel 
dammen leidt echter tot damblindheid. Het spel heeft hij al 
op jonge leeftijd geleerd van zijn vader. Die is enkele 
tientallen jaren voorzitter geweest van de damclub. Vanaf 
zijn achtste damde hij al bij een damclub. Inmiddels damt hij 
zo‟n dertig jaar. Net zoals zijn vader hem heeft leren 
dammen, heeft hij zijn eigen kinderen ook leren dammen. Zo 
nu en dan damt André de Jong met een van zijn dochters. 
Hij voegt er meteen aan toe, dat dat niet wekelijks is.  
 
Zijn gezin is belangrijk voor hem. Daar wil hij graag meer tijd 
aan besteden. Het is een wens van hem om eens een paar 
weken te toeren in Australië, Nieuw Zeeland of de Verenigde 
Staten van Noord Amerika (o.a. de Grand Canyon). Wat 
hem onder meer aantrekt is dat het leven er minder gehaast 
lijkt. Nu zijn de kinderen nog te jong voor een dergelijke 
onderneming. Voor zoiets moeten ze ouder zijn. Zuid-
Europa is thans een goede reisbestemming.  
 
Op de damclub wordt veelal voor de competitie of bond 
gedamd. André de Jong herinnert zich dat er vroeger wel 
damles werd gegeven aan volwassenen. Dat was een keer 
of tien. Dit werd door de leden gewaardeerd. Een tijdje 
geleden is daarover weer in het bestuur gesproken. Aan 
zoiets organiseren hangt wel een prijskaartje. Hij heeft zelf 
veel gehad aan tips van Frank Drost. Die heeft hem 
aangeraden voor een vaste opening te zorgen en de 
mogelijkheden daarvan uit te diepen. Hij geeft toe, dat een 
goede opening zich in het verdere spel niet altijd laat 
verzilveren in winst.  
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De vele toernooien waaraan hij heeft meegedaan hebben 
hem veel ervaring opgeleverd. Mensen waarvoor het leven 
alleen maar bestaat uit dammen zijn in zijn beleving 
zonderlingen. Het is goed dat er naast het dammen nog 
andere dingen zijn. Voetballen zorgde in zijn situatie 
jarenlang voor een goed tegenwicht. 
 
André de Jong bekijkt de feiten zoals ze zijn. Elke dammer 
zal het met hem eens zijn als hij beweert dat dammen geen 
kijksport is. Het heeft geen flitsend imago. Het spektakel 
ontbreekt. Het is een doesport. Voor degene die deze 
denksport doorgrondt is het interessant. Door middel van 
analyse ontstaat dat inzicht. Misschien dat een andere opzet 
van het damspel, sneller en meer partijen, positief uitwerkt 
op de damsport. Een zorg van de scheidend voorzitter is het 
dalend aantal leden. Nieuwe leden zijn belangrijk voor het 
voortbestaan van de club. Betrokken mensen vindt hij 
belangrijk. Zij dragen een vereniging. Dat is iets waar de 
aandacht op moet worden gericht. 
 
Op de valreep wordt gesproken over het clubblad. André de 
Jong werpt een balletje op over het digitaal toesturen van 
het cluborgaan aan de leden die over internet beschikken. 
Op interactieve manier kunnen gespeelde partijen worden 
bekeken. Degene die graag iets in zijn handen wil houden, 
kan het clubblad van internet afplukken en uitprinten. Uit 
kostenoverweging is daar het een en ander voor te zeggen. 
Het punt van het distribueren van het clubblad is dan gelijk 
uit de wereld geholpen. Hoe het een en ander dan moet met 
leden die geen internet hebben, is een punt van verdere 
studie en discussie. Dan zijn er ook nog de sponsors. Die 
zien het liefst iets terug in tastbare vorm.  
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Langs digitale weg een clubblad maken heeft mede als 
voordeel dat het drukproces en alle stress die rondom dat 
tijdstip plaatsvindt achterwege kan blijven. Bovendien kan er 
wat vaker dan gebruikelijk is een berichtje worden verstuurd. 
Zonder twijfel zal er de komende tijd in breder verband over 
dit punt worden gesproken. 
 

JR  
 
HET NK SNELDAMMEN 
 
Op 13 juni 2009 wordt gestreden om de nationale 
sneldamtitels in acht verschillende categorieën. In Nationaal 
Denksportcentrum Den Hommel in Utrecht nemen 192 
deelnemers en deelneemsters deel aan dit kampioenschap. 
‟s Morgens worden de halve finales afgewerkt, waarna ‟s 
middags de finalewedstrijden volgen. De deelnemers 
worden in vier halve finalegroepen van zes spelers 
ingedeeld. De nummers een en twee plaatsen zich voor 
finalegroep een. De nummers drie en vier voor finalegroep 
twee en de nummers vijf en zes voor finalegroep drie.  
Er wordt gespeeld met digitale klokken volgens het 
Fischersysteem: vijf minuten per speler per partij, 
vermeerderd met vijf seconden per speler per zet. Van DC 
Oerterp nemen vier leden deel aan het toernooi. Bij de 
junioren eindigt Jan van Dijk, na barrage, op de negende 
plaats. Bij de senioren eindigt Dennie van Dijk op een 
gedeelde achttiende plaats en Karel de Bruin op de 
eenentwintigste plaats in de B-categorie (rating 900 – 1100). 
In de C-categorie (rating tot 900) heeft Harrij Mennema een 
erg goede dag. Hij eindigt op een gedeeld tiende plaats. Zijn 
beste resultaat ooit! 
Hieronder nog even de eindstanden van de finalegroepen 
van het NK Sneldammen in Den Hommel (Utrecht): 
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Categorie B: Groep 3:  
1. Gerard van Velzen (1021) Haarlem  7 – 9 . 
2. Dennie van Dijk (1026) Ureterp  7 – 8  
    Louis Peters (1086)  Heerlen  7 – 8  
    Johan Rademaker (1068) Groningen  7 – 8  
5. Karel de Bruin (902)  Drachten  7 – 7 
6. Wim Huisman (1083)  Giessendam  7 – 6  
    Berend Plijter (1100)  Ten Boer  7 – 6  
8. Frits Gerritsen (1057)  Heino   7 – 4  
 
Categorie C: Groep 2:  
1. Daniël Crompvoets (823) Almelo  7 – 11 . 
2. Harrij Mennema (769)  Ureterp  7 –  9   
    René Runhaar (791)  Bussum  7 –  9  
    Peter van der Velden (-)   Zwolle  7 –  9 
5. Jeroen Huskens (778)  Roermond  7 –  7   
6. Sijbrand de Groes (866) Sneek  7 –  5  
    Bennie Lawant (762)  Westerhaar  7 –  5 
8. Fien de Jager (845)  Giessendam  7 –  1   
 
Junioren: Groep 2:  
1. Jan van Dijk (1198)  Ureterp  7 – 9*. 
2. Dirk Joosten (1127)  Gendt   7 – 9*  
3. Jesse van Beek (789)  Wageningen  7 – 9* 
4. Dave Bleeker (1051)  Heerhugowaard 7 – 8 
5. Michel Stempher (1214) Kampen  7 – 7 
6. Nick Hoving (987)  Groningen  7 – 5 
7. Jacob van de Groep (857) Sliedrecht  7 – 4 
8. Thijs Gerritsen (1150)  Bemmel  7 – 4 
     
Met * betekent na barrage volgens het Fischersysteem met 
drie minuten per speler per partij, vermeerderd met drie 
seconden per speler per zet. 
HM 
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NK junioren 
 
Dit jaar is voor de dertigste keer dat de finale voor het 
Nederlands kampioenschap voor junioren door damclub 
Witte van Moort uit Westerhaar wordt georganiseerd. Het 
toernooi vindt plaats van 9 tot en met 17 juli in het 
clubgebouw van DC Witte van Moort. Het toernooi staat 
onder leiding van arbiter Hans Lucassen uit Almelo. In een 
enkelvoudige competitie moeten de spelers uitmaken wie de 
kampioen wordt. 
Door een van de halve finales te winnen, mag Jan van Dijk 
van DC Oerterp in de finale meespelen. Hij begint erg goed 
met onder andere een overwinning op Thijs Gerritsen, 
remises tegen Casper Remeijer, Pieter Steijlen, Michel 
Stempher en Roel Boomstra. Na het verlies tegen Matthias 
de Kruif in ronde zeven, stort hij in. Hij speelt alleen in ronde 
negen nog remise tegen Nick Hoving en verliest de overige 
partijen. Met zeven punten uit elf partijen eindigt hij op de 
twaalfde en laatste plaats. Hieronder de eindstand.    
 
Naam    Rat.  We   +  =    -   Pt     +    -   
1.   Roel Boomstra  1461   11    7   4   0   18    1    0  
2.   Pieter Steijlen  1392  11    5   4   2   14    0    0  
3.   Zainal Palmans 1293  11    3   7   1   13    0    1  
4.   Frerik Andriessen   1316  11    4   4   3   12    1    0  
5.   Thijs Gerritsen    1232  11    3   5   3   11    0    0  
6.   Harmjan Lammers   1171  11    3   5   3   11    0    1  
7.   Casper Remeijer 1270  11    2   6   3   10    2    1  
8.   Matthias de Kruijf 1218  11    2   6   3   10    0    1  
9.   Nick Hoving     1246  11    1   8   2   10    0    0  
10. Richard Bos     1249  11    3   2   6     8    0    0  
11. Michel Stempher   1201  11    1   6   4     8    2    2  
12. Jan van Dijk     1228  11    1   5   5     7    1    1 



 

18 
 

Fragmenten NK junioren 
 
Ronde 1. Thijs Gerritsen – Jan 
van Dijk. Thijs speelt als 
laatste zet 45-29(?) en Jan 
vervolgt met (28-32) 37x17 
(26-31) 36x27 (43x45) 
 
 
 
 
 
 
Ronde 6. Jan van Dijk – Roel 
Boomstra. Vanuit diagram (36-
27) 38-32 (27x23) 28x02 (26-
31) 02-07 (25-30) 07x25 (31-
36) en er wordt remise overeen 
gekomen.  
 
 
 
 
„ 
 
Ronde 7. Matthias de Kruif – 
Jan van Dijk: (20-24) 29x30 
(15x24) (?) 32-27 (21x41) 42-
37 (41x32) 28x37 (19x28) 
33x22 (17x28) 34-30 (25x34) 
39x06 
    HM 



 

19 
 



 

20 
 

Mijn damactiviteiten in de zomerperiode 
 
Na de damsimultaan op de slotavond tegen Auke Scholma, 
die voor mij helaas eindigt in een verliespartij, breekt voor de 
meeste dammers van DC Oerterp de zomerstop aan. Voor 
mij begint echter een periode van activiteiten waaraan ik 
deelneem of waarbij ik betrokken ben. 
Het een en ander begint in „Het Knooppunt‟ in Leeuwarden 
op 16 mei waar een van de halve finales van Nederland van 
het schooldammen voor welpen viertallen plaatsvindt.  
Vervolgens is er op 23 mei een workshop voor de cursus 
damtrainer 2 en damtrainer 3 in Utrecht georganiseerd. Hier 
moet ik eveneens naartoe omdat ik de cursus damtrainer 2 
volg. De dag is verdeeld in twee delen. Dagdeel een gaat 
over omgaan met jeugd en ouders, waarden en normen. 
Dagdeel twee gaat over werken met de KNDB-
trainingsmappen. 
In Ma Kelly‟s muziekcafé is op 10 juni de jaarlijkse dam-
biljartwedstrijd georganiseerd. Ook hier ben ik van de partij. 
Het biljarten verlies ik kansloos met 13 – 2, maar met het 
dammen win ik. De totale einduitslag was 17 – 7 in het 
voordeel van de damclub.  
Op 13 juni wordt het Nederlands Kampioenschap 
sneldammen in Utrecht georganiseerd. Hieraan doe ik mee 
in categorie C. Deze groep omvat spelers met een rating tot 
900. Ik eindig op een gedeelde tiende plaats met negen 
punten uit zeven partijen. 
Op 5 juli reis ik af naar Culemborg voor opnieuw een 
workshop voor de cursus damtrainer. Centraal staan die dag 
gesprekken tussen de cursist en hun leercoach en 
praktijkbegeleider; een competentiescan evenals een plan 
van aanpak. 
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Van 9 tot en met 17 juli wordt het NK voor junioren in 
Westerhaar georganiseerd. Clubgenoot Jan van Dijk doet 
hieraan mee. Ik ben er een aantal keren naartoe geweest 
om hem te supporteren.  
Van 1 tot en met 7 augustus worden in het Drentse Beilen 
de Europese Jeugdkampioenschappen georganiseerd. 
Hieraan nemen ongeveer 240 jeugddammers en -damsters 
uit zestien verschillende landen deel. De deelnemers 
worden verdeeld in vier leeftijdscategorieën, te weten 
junioren, aspiranten, pupillen en welpen. Voor de jongens en 
de meisjes zijn er aparte kampioenschappen. Na negen 
ronden die gespeeld worden volgens het Zwitsers systeem 
en zijn verdeeld over zes dagen, zijn alle prijswinnaars 
bekend. Op de slotdag is er sneldammen in dezelfde 
categorieën. Ik ben bij zowel het gewone dammen als het 
sneldammen arbiter bij de junioren. Het is voor mij echt 
genieten om een dergelijk groot toernooi mee te maken. 
Ten slotte heb ik op 14 augustus in Hazerswoude 
meegedaan met een kloksimultaan tegen Ben Provoost 
(1460). Ben verast mij met een combinatie, zodat ik de partij 
verlies. Hij neemt het op tegen vijftien tegenstanders van 
redelijk goed niveau. Hij wint overtuigend met 26 – 4.        
Tussentijds heb ik nog enkele voorbereidingen getroffen 
voor het komende damseizoen. Al met al is het voor mij een 
redelijk drukke zomerperiode geweest. Daarom ga ik van 5 
tot en met 30 oktober lekker genieten van een vakantie in de 
Verenigde Staten van Amerika. 



 

22 
 

 
Kloksimultaan 14-08-09. Ben 
Provoost – Harrij Mennema 
(11-16) (???) 32-27 (22x31) 
42-38 (31x42) 29-24 (20x29) 
33x02 (42x24) 02x35 en ik 
geef op.  
 
 
 
 
 

 
Enkele damvrienden van mij bij damclub Samen Sterk uit 
Hazerswoude krijgen altijd het clubblad van DC Oerterp, het 
Typezetje. Louis de Frankrijker merkt het volgende op ten 
aanzien van de wedstrijd Oerterp – Dammers uit Oost 2 
(voorjaar 2009):  
Hendrik Veenstra, in diagram met wit, ziet in tijdnood een 
zetje over het hoofd. 46. 43-39 (17-21) 47. 26x17 (19-24) 48. 
30x08 (03x41) 
 
Er blijkt echter nog een zetje in 
te zitten dat niet in het clubblad 
staat vermeld. Dat gaat als 
volgt: 46. 43-39 (18-23) 47. 
29x18 (13x22) 48. 27x18 (28-
33) 49. 39x28 (19-24) 50. 
30x19 (09-13) 51. 19x08 
(03x41).  
 

HM  
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Opleiding voor damcoach 
 
Het is de redactie bekend, dat Harrij Mennema sinds enige 
tijd een opleiding voor damcoach volgt. Dat is een goede 
reden om eens te informeren hoe het daarmee staat. Hij is 
graag bereid daarover het een en ander te vertellen. In 
maart van het afgelopen jaar was er eerst een 
voorlichtingsdag. In april ging de cursus van start. Hij is niet 
de enige die de opleiding momenteel volgt. Dat doet hij 
samen met nog ongeveer vijfentwintig anderen. Het niveau 
ligt ongeveer op dat wat voor het Sijbrandsdiploma nodig is. 
Er wordt het een en ander van de cursisten gevraagd. Met al 
zijn decennialange ervaring op het gebied van dammen, 
vindt Harrij Mennema de opleiding best pittig. Zelf dammen 
is iets heel anders dan de stof overbrengen, zo stelt hij. Op 
de vraag wanneer hij het een en ander denkt af te ronden, 
blijft hij het antwoord nog schuldig. Elke deelnemer bepaalt 
namelijk zijn eigen studietempo. De studie bestaat uit een 
theoretisch en een praktisch gedeelte. Sommige zaken kan 
hij thuis doen, voor andere moet hij de deur uit. De cursus 
bracht hem al eens in Harderwijk, Utrecht en Culemborg. 
Om ervaring op te doen als damcoach zijn er zes 
praktijklessen. Harrij Mennema is van plan die over niet al te 
lange tijd te gaan geven bij damclub Opeinde. De inhoud 
van twee van die lessen mag hij zelf bepalen, de andere zijn 
uit het boek. Elke ervaren dammer weet, dat er op het 
gebied van dammen bijna oneindig veel mogelijkheden zijn. 
Harrij Mennema heeft zijn keuze voor de vrije lessen laten 
vallen op het spelen met een dam en het noteren van zetten. 
Op zijn beurt krijgt hij aanwijzingen van een leercoach. Die 
volgt zijn verrichtingen van nabij. Om kennis over te dragen 
is veel damervaring nodig, geeft de Ureterper dammer aan. 
Dat neemt niet weg, dat sommige zaken voor hem nieuw 
zijn. De lessen die hij moet geven moeten op een logische 
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manier worden opgebouwd. Diagrammen spelen daarbij een 
belangrijke rol en het is niet altijd eenvoudig om aan goede 
voorbeelden te komen. Die zijn er genoeg, maar het is de 
kunst om ze te vinden. Om de cursus voor damtrainer te 
kunnen volgen heeft hij eigenlijk een damgenerator nodig. 
Over een dergelijk hulpmiddel beschikt hij (nog) niet. “Die 
dingen zijn behoorlijk aan de prijs”, aldus de damtrainer in 
spé. Net als over een goede zet, is de aanschaf ervan iets 
waarover hij moet nadenken. De redactie begrijpt dat en 
adviseert hem Sinterklaas maar eens lief aan te kijken. Bijna 
als vanzelf komt het gesprek op dammen voor de jeugd. Wie 
deze bevlogen clubgenoot een beetje kent, weet dat dat 
hem na aan het hart ligt. Aan hem zal het niet liggen om 
deze sport onder de aandacht van jongeren te brengen. 
 

JR 
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Dam-Biljartavond Frieschepalen 
 
Op 10 juni 2009 zijn leden van damclub Oerterp voor de 
elfde keer naar Café Ma Kelly‟s in Frieschepalen gegaan om 
het daar op de jaarlijkse dam-biljartavond op te nemen tegen 
de biljarters van dit café. Het is een mooie gelegenheid om 
de damsport eens aan niet-dammers te demonstreren en 
voor de biljarters een gelegenheid om hun sport aan 
anderen te promoten. 
Het biljarten strekt zich uit over vijftien beurten. In het eerste 
overzicht staan de gemaakte caramboles. De damclub 
scoort in de personen van Gerrit Terpstra, Rein van der Wal 
en Wim Meijer drie overwinningen en moet eveneens drie 
nederlagen incasseren. Bij het dammen weten de dammers 
echter de gelijke stand verder uit te bouwen. De damclub 
scoort op het tweede onderdeel vijf overwinningen en een 
remise. De traditionele jaarlijkse confrontatie eindigt dus in 
een 17 – 7 overwinning in het voordeel van de damclub. Het 
is weer een erg gezellige avond. Enkele dammers vinden 
het biljarten zo leuk, dat ze tot in de nachtelijke uurtjes 
doorgaan met tien over rood. De datum voor de volgende 
ontmoeting zal ruim op tijd aan de deelnemers bekend 
worden gemaakt. Deze zal waarschijnlijk plaatsvinden een 
week na afloop van het damseizoen. 
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Uitslagen: Biljarten:     6 – 6  
Wietse Jan v.d. Velde -Harrij Mennema 13 –  2     2 – 0  
Siep van Veen  -Wim Meijer  13 – 22    0 – 2 
Jappie Hessels  -Rein van der Wal 11 – 17    0 – 2   
Eppie van der Harst -Tseard Roffel 16 – 13    2 – 0  
Dick van Luik  -Miente Pera 15 –  8     2 – 0  
Eppie van der Harst -Gerrit Terpstra  6  – 12    0 – 2    
 
Uitslagen: Dammen:            11 – 1  
Harrij Mennema       - Wietse Jan v. d. Velde   2 – 0  
Rein van der Wal       - Jappie Hessels  2 – 0  
Wim Meijer   - Siep van Veen  1 – 1 
Tseard Roffel  - Eppie van der Harst 2 – 0  
Miente Pera    - Dick van Luik  2 – 0  
Gerrit Terpstra  - Wilbert Baron  2 – 0  
   

         
    HM 
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Koninklijke onderscheiding Wim Meijer 

 
Een formeel verzoek daartoe gaat een lange en omzichtige 
weg, zo blijkt. Met smaak en humor vertelt hij hoe het een en 
ander in zijn werk is gegaan. Onder valse voorwendsels 
wordt Wim Meijer (71) op 29 april 2009 naar het 
gemeentehuis van de gemeente Achtkarspelen in 
Buitenpost gelokt. De voorzitter van de biljartvereniging waar 
Wim Meijer ook lid van is, heeft een officiële brief gekregen 
betreffende belangrijke nieuwbouwplannen. Aangezien Wim 
Meijer daar al jaren bij betrokken is, vraagt deze hem samen 
de maquette van de nieuwbouwplannen te gaan bekijken op 
het gemeentehuis. Aangezien Wim Meijer op die woensdag 
al een afspraak heeft als arbiter bij het dammen in Ureterp, 
neemt zijn partner tijdig contact op met de damclub. Harrij 
Mennema en Willem van der Velde spelen het spel listig 
mee. Zij zorgen dat de gewenste kink in de kabel komt. 
Zonder argwaan te wekken wordt de eerder gemaakte 
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afspraak verzet. Pas als Wim Meijer familie en andere 
genodigden in de raadszaal ziet, gaat er bij Wim Meijer een 
lampje branden. In zijn toespraak maakt burgemeester 
Tjeerd van der Zwan onder meer melding van het feit van de 
inzet van Wim Meijer op het gebied van biljarten en 
dammen. Deze mag zich sinds die heuglijke dag lid in de 
orde van Oranje Nassau noemen. Die dag is voor hem een 
grote feestdag. Veel mensen bellen hem op. Zo komt hij 
erachter hoeveel mensen er van afweten. Desgevraagd 
antwoordt Wim Meijer dat de waardering hem goed doet. In 
alle nuchterheid stelt hij dat het goed is om daarna weer met 
beide voeten op aarde terug te keren. Verder laat hij weten, 
dat het dragen van de onderscheidingstekens aan strenge 
regels is gebonden. Die houden onder meer in, dat hij ze 
niet zomaar mag dragen tijdens het biljarten en achter het 
dambord. De redactie feliciteert hem met deze 
onderscheiding. 
 
De redactie.   
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Simultaandammen slotavond Auke Scholma 
 
Het damseizoen van damclub Oerterp wordt afgesloten met 
de jaarlijkse slotavond. Die wordt gehouden in de achterste 
grote zaal van het multifunctioneel centrum “De Wier” in 
Ureterp op woensdag 13 mei 2009. Het bestuur heeft 
speciaal voor deze gelegenheid Auke Scholma (rating 
1462), publicist, voormalig Nederlands damkampioen 
(1995), sneldammer, Nationaal en Internationaal 
Grootmeester dammen uitgenodigd voor het geven van een 
simultaanseance. Voordat het simultaandammen van start 
kan gaan, worden de verschillende prijzen van onderlinge 
competitie, uitgereikt aan de verschillende prijswinnaars. 
In totaal doen er vijfentwintig leden van de damclub mee aan 
de simultaanpartij. Auke Scholma speelt met wit. Hij loopt 
zijn rondjes in hetzelfde kalme tempo. In bijna vijf vier uur 
wandelt hij door de partijen. Het beeld is steeds hetzelfde, 
zo lijkt het. Zwart doet de tegenzet, hij overziet het bord, 
doet zijn zet en staat al weer bij het volgende bord. Uit het 
feit dat hij soms ergens een paar seconden langer staat en 
even met zijn handen op de tafel leunt, mag worden 
opgemaakt dat hij wat langer moet nadenken, niet dat hij in 
de problemen zit. De eerste die opgeeft is Willem van der 
Velde, niet zomaar een huis-tuin- en keukendammer, zo 
weet elk lid van de damclub. Velen zullen hem die avond 
volgen. Het is een kwestie van tijd. Auke Scholma gaat 
beheerst rond als een witte tornado. Uiteindelijk wint hij 
twintig van de vijfentwintig partijen. Tegen vijf spelers haalt 
hij remise. De vijf spelers van damclub Oerterp die gelijk 
spelen zijn Jan van Dijk, Henk Dijkstra, Hendrik Veenstra, 
Gerben de Wit en GerritTerpstra. Het gemak waarmee Auke 
Scholma de situatie op het bord overziet dwingt grote 
bewondering af. De vijf spelers die tegen hem remise maken 
doen dat eveneens.      JR 


