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Een woord van de redactie 

 
De laatste partij in de onderlinge competitie is gespeeld. De 

plaats waarop ieder is geëindigd is bekend. Verderop treft u de 

scorelijst aan. Jan van Dijk staat bovenaan, Dennie van Dijk 

staat op de tweede plaats en Gerben de Wit is goed voor de 

derde plaats. De redactie feliciteert hen van harte met het 

behaalde resultaat. Alle spelers hebben het aantal verplichte 

partijen gehaald. Dat is voor het eerst zo lang competitieleider 

Hendrik Veenstra zich kan heugen. 

 

Verder treft u de eindstanden aan van de provinciale- en de 

50
+
-competitie. Zoals u weet, doet Jan van Dijk mee aan het 

Fries kampioenschap. Bij het ter perse gaan van het Typezetje 

moeten er nog enkele partijen worden gespeeld. Het is bekend 

wie hij in de laatste ronden als tegenstander tegenover zich 

krijgt. De redactie wenst hem veel succes toe. 

 

Degenen die deelnemen aan de zomercompetitie wenst de 

redactie veel damplezier toe. Tot slot wenst de redactie 

iedereen een fijne vakantie toe en tot ziens in september.  

 

De redactie 
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Eindstand onderlinge competitie 30 ronden 

 

Uitslagenmatrix onderlinge competitie 
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Aanwezigheid onderlinge competitie 

 

Grafieken geven meestal een beter beeld dan kolommen 

cijfertjes. De op- en neergaande lijnen laten in een oogopslag 

een verloop zien, maar vertellen niet alles. De dalen zijn 

waarschijnlijk het effect van uitwedstrijden.                    HV/JR    
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Eindstand provinciale clubcompetitie PFDB 

Oerterp 1 Ereklasse 

 

 

 

 

 

 

 

Topscoorders Oerterp 1 
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Eindstand provinciale clubcompetitie PFDB  

Oerterp 2 Tweede klasse 

 

 

 

 

 

 

Topscoorders Oerterp 2 
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Eindstand 50
+
- toernooi 
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Achterlopen blijft gevaarlijk 

H. Veenstra - U. Hosper 2-0 

Onderlinge Competitie  

Woensdag 29 april 2015  
 

Tegenwoordig wordt er ook 

op de onderlinge semi life 

invoer gedaan met de iPads. 

Dit betekent dat heel de 

wereld live mee kan 

genieten via internet wat er 

op de onderlinge van 

Damclub Oerterp gebeurt.  

Na afloop van de partij 

kunnen de spelers  de 

analyse die damcomputers tijdens de partij maken, raadplegen. 

In een grafiek wordt duidelijk of er goed gespeeld is of niet. In 

deze partij geeft de grafiek een 

uitschieter na de zwarte zet 12-

18 (zie diagram 1).  

Wit had nu kunnen winnen met 

het zetje 33-29, 28-22 en 29-24! 

Wit speelt echter 41-36 en de 

partij gaat rustig verder tot de 

44
e
 zet  (zie het tweede diagram).  
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Ook nu schiet de grafiek 

weer omhoog. Ditmaal is er 

een uitschieter in de grafiek 

waar te nemen, welke blijft 

staan, omdat de witspeler het 

zetje deze keer wel opmerkt. 

 

Wit vervolgt met 32-28, 38-

32, 29-24, 39-33 en 34x05!    

                                                                                               HV 
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J. Riesenkamp - F. Jansma 1-1 
Onderlinge competitie  

18 maart 2015 

 

Na 45 zetten is de stand nog 

steeds gelijk (zie 

diagram).Geen van beide 

spelers slaagt erin de stand in 

zijn voordeel te beslechten. 

Enkele zetten later komen 

beiden remise overeen. Flits is 

van mening, dat wit de winst 

laat lopen. Op de volgende 

manier zou het elektronisch 

wonder dat klaarspelen: 

 

46. 27-22 29-33 

47. 17-12 6-11 

48.  22-17 11x22 

49. 12-7 15-20 

50. 30-25 20-24 

51. 7-2     33-38 

52. 2x11 38x49 

53. 11-44 

 

Spelers moeten er doorgaans veel moeite voor doen om op de 

damlijn te komen. Als ze een dam hebben, zijn ze daar zuinig 

op. Opmerkelijk aan de zetten van Flits is het damoffer (zet 

52).                                                                                           JR   
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F. Heidsma - M. Pera 0 - 2 
Onderlinge competitie  

18 maart 2015 

 

In de diagramstand speelt wit: 

33. 34 - 29? 23 x 34 

34. 30 x 39 

Waarna zwart op voordeel 

komt met: 

34. …  24 -29 

35. 33 x 24 19 x 30 

36. 25 x 34 18 - 22 

37. 27 x 18 13 x 31 

                                             MP 

 

 

J. Riesenkamp - F. Heidsma 0-2 
Onderlinge competitie 

Woensdag 25 maart 2015 

 

Zwart heeft twee extra schijven 

op het bord. Wit heeft niet de 

vrijheid van handelen die hij 

zou wensen. Wit ziet de bui 

hangen. Op 39. 37-31 

antwoordt zwart (zie diagram): 

39. …      19-24 

40. 28x30  11-16 

41. 34x24  25x45 

Een dam ligt voor zwart in het 

verschiet. De zekere 

overwinning laat niet lang meer op zich wachten.                  JR 
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Ook Flits mag zijn licht over de situatie op het bord laten 

schijnen. Een oogopslag is voor hem voldoende om vast te 

stellen dat het voor wit een &*(%$#-stand is: hij gaat 

verliezen. Goede zetten heeft wit niet, alleen maar beroerde. 

Vroeg of laat zal wit 43-38 moeten schuiven. Zwart heeft 

voldoende dreigende alternatieven achter de hand (11-16, 16-

21 en 8-12). Met 11-16 neemt Flits een ogenschijnlijk 

afwachtende houding aan. De handdruk is slechts een kwestie 

van tijd. Op de volgende manier brengt Flits zwart naar de 

overwinning: 

 

39. …  11-16 

40. 43-38 16-21 

41. 27x16 6-11 

42. 16x7 8-12 

43. 7x18 13x42                                                        JR/HV 
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J. Riesenkamp - S. Boonstra 0-2 
Onderlinge competitie 

Woensdag 8 april 2015 

 

Zwart denkt lang na over de 30
e
 

zet. Hij schuift 14-20 (zie 

diagram). Die schijf trekt de 

aandacht van wit. Het is alsof 

hij (de schijf) is 

gemagnetiseerd en is bestreken 

met een dun laagje honing. Wit 

besluit de schijf aan te vallen 

en kruipt erachter. Dat is 

precies in het straatje van 

zwart. De partij verloopt als 

volgt: 

 

31. 30-25 17-21! 

32. 25x14 21x32 

33. 38x32 13-19 

34. 14x23 18x47 

 

Op dat moment heeft zwart de overwinning in zijn broekzak. 

De curve van de analysegrafiek laat even later een loodrechte 

bungeejumpduik zien. Conclusie: Als iets te mooi is om waar 

te zijn, dan zit er vaak een addertje onder het gras.                JR 
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Klassieke muziek  

Beste Hendrik, 

In het populairwetenschappelijk tijdschrift Quest van januari 

2008 kom ik een artikel tegen over turbolezen. Het gaat over 

een methode om sneller te lezen. Dat is handig voor mensen 

die voor hun beroep veel moeten lezen. Belangrijk daarbij zijn 

een frisse omgeving, een goede houding alsmede een goede 

concentratie (alfagolven hersenen). Klassieke muziek (ritme 60 

tellen per minuut) helpt daarbij. 

Een goede concentratie is niet alleen belangrijk bij lezen, maar 

ook bij denksporten. Wat vind je van het voorstel om tijdens de 

onderlinge competitie eens (zachtjes) muziek van Chopin of 

Vivaldi te spelen? 

Met vriendelijke groet, 

Jack Riesenkamp 

 

Beste Jack, 

Ik heb ooit ook wel eens geprobeerd om een cursus snellezen 

te volgen via internet. Maar dit is volgens mij  niet echt iets 

voor mij. Ik mis namelijk dan meer dan de helft.  

Wat betreft muziek op de achtergrond. Ik denk dat dit verschilt 

per persoon. De een vind het fijn om muziek aan te hebben 

staan bij zijn werk, de ander wordt er door afgeleid en kan dan 

niet werken. 
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Dit geldt ook voor dammers denk ik.  Tijdens het NK Dammen 

vorige week was in de speelzaal van het Van der Valk hotel 

ook muziek te horen via een speaker in het plafond. Dit was zo 

zacht dat de arbiter (die al wat ouder was) het niet eens hoorde. 

Een jonge speler bracht dit bij hem onder de aandacht met de 

vraag of dit ook uit kon. 

Verder was er ook een airco systeem wat continue bromde. 

Daar klaagden de spelers niet over. Het bleek dat een continu 

geluid niet hinderde, maar muziek toch afleidde. 

Met vriendelijke groet, 

Hendrik Veenstra 
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 Kantelmoment  

De meeste dammers kunnen goed aangeven waar het in een 

partij mis gaat. Ook Gerben de Wit kan dat moment in de partij 

tegen Dennie van Dijk op 18 maart 2015 haarscherp 

aanwijzen. Hij schat de positie op het bord iets verkeerd in en 

Dennie van Dijk straft de fout hard af. Laatstgenoemde gaat 

met twee punten strijken. De overwinning heeft voor beiden 

grote gevolgen voor de kop van de  ranglijst. Dennie van Dijk 

schiet omhoog naar de tweede plaats,  Gerben de Wit keldert 

van de tweede naar de derde. Dat Dennie van Dijk van plan is 

die positie te handhaven, blijkt uit de partij die hij op 

woensdag 1 april 2015 speelt tegen Ultsje Hosper. Op de 

volgende pagina kunt u zien hoe hij ook die partij naar zijn 

hand zet.                                                                    De redactie 

D. van Dijk - G. de Wit 2-0 

Onderlinge competitie 

Woensdag 18 maart 2015 

 

De laatste zet van zwart is 12-

18 

 

22: 35-30 24x35 

23: 28-22 17x28 

24: 33x24 23-28 

25: 26x17 11x22 

26: 32x23 en zwart geeft op. 

Gerben denkt dat hij een mooie 

lokzet heeft, maar nadat de combinatie is gespeeld, blijkt het 

hem alleen maar schijven te kosten. 
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U. Hosper - D. van Dijk 0-2 

Onderlinge competitie 

Woensdag 1 april 2015 

 

De laatste zet van wit is 49-43 

 

31: …   14-19  

32: 25x23  21-27  

33: 31x22  12-18  

34: 23x12  8x48 

 

 

 

 

H. Veenstra - D. van Dijk 0-2 

Onderlinge competitie 

Woensdag 15 april 2015 

 

De laatste zet van  wit is 38-33 

 

29: …   12-17 

30: 22x11  16x07 

31: 27x16  24-30 

32: 35x24  20x27 

Hierna staat zwart een schijf 

voor. Dat voordeel leidt 

uiteindelijk (51 zetten later) tot 

de overwinning.                                                                   DvD 



Nieuwsbulletin Damclub Oerterp                            13 mei 2015 
 

20 
 

Bar- en tafelgesprek 
 

Op woensdagavond 22 april 2015 wandel ik om een paar 

minuten voor acht De Wier binnen. Aan de bar tref ik Harrij 

Mennema en Dennie van Dijk aan. Ik ga naar ze toe en we 

hebben een praatje. In mijn achterhoofd speelt nog steeds een 

vraag die ik een tijdje geleden aan Dennie van Dijk via de e-

mail heb gesteld.  Daar informeer ik naar. “Oh, dan heb ik er 

zeker overheen gelezen”, is zijn reactie. Als man van deze tijd 

haalt hij zijn telefoon tevoorschijn, friemelt wat en een paar 

tellen later heeft hij het betreffende berichtje boven water. De 

vraag die ik hem schriftelijk heb gesteld, gaat over of zijn 

overwinningen op Gerben de Wit en Hendrik Veenstra te 

maken hebben met de mogelijkheid dat hij de laatste tijd veel 

damt tegen sterke spelers en sterker is geworden. Het antwoord 

is ontkennend. Beide spelers waren volgens hem niet in vorm.  

 

Even later tref ik Dennie van Dijk aan de speeltafel. De 

computer heeft ons aan elkaar gekoppeld. Het bargesprek 

wordt voortgezet. Ik vraag hem, wat voor hem een ideale 

voorbereiding is op een dampartij. Daar hoeft hij niet lang over 

na te denken. “Een ideale voorbereiding voor mij is als ik ’s 

avonds moet spelen, dat ik overdag vrij ben en als ik op de 

zaterdag moet spelen, dat ik de vrijdag vrij ben. Dan ben ik 

uitgerust.” Doe je in je vrije tijd nog bijzondere dingen of laat 

je dingen na?”, is de vervolgvraag. Hij antwoordt, dat hij dan 

gewoon wat aanpielt en aanklungelt. “Als ik uitgerust ben, is 

mijn motivatie om te winnen beter. Als ik moe ben,  moet ik 

het doen met de energie die ik heb. Dat speelt minder goed. 

Dan zoek ik op het bord de gemakkelijke weg.” Die avond is 

de partij Dennie van Dijk - Jack Riesenkamp na ongeveer een 

halfuur beslist (zie diagram). Het lukt zwart om de dam weer 

af te troggelen, maar dat levert hem twee schijven achterstand 
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op. De stelling biedt geen compensatie. Zwart kan geen vuist 

maken. Na in totaal  iets meer dan een uur geeft 

laatstgenoemde op.                                                         JR/DvD  

 

D. van Dijk - J. Riesenkamp 2-0 

Onderlinge competitie 

Woensdag 22 april 2015 

 

De laatste zet van zwart is 15-

20. 

De schijven op de lange lijn 

staan ideaal.  Gerben de Wit 

ziet het gevaar van een 

afstandje naderen. Zwart trapt 

in een bekende zet. 

 

12. 27-22 18x29 

13.50-44 23x32 

14. 34x05 ……. 

De partij gaat als volgt verder: 

14. ……. 11-17 

15. 05x37  09x14 

16. 37x05 13-19 

17. 05x11 06x17  

Zwart neemt de schade op. Hij staat twee schijven achter. Er is 

geen doorkomen aan.                                                               JR 
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Dampuzzles / Coups (D deel 5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coup de la Promenade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Coup de la Trappe (Valluikslag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coup de l'Africain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Coup de l'Escalier 
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  Coup de l'Expresse 

 
 

 

 

 

Proficiat jarigen 

 
Hendrik Veenstra   25 maart 

Arend Schuurman  9 mei 

Andre de Jong   9 juni 

Fokke Heidsma   16 juni 

Harrij Mennema   16 juni 

Sipke Doller    1 juli 

Durk Idsinga    4 augustus 

Gebbo Wagenaar   17 augustus 

Foppe Jansma   13 september 

Gerben de Wit   16 oktober 

Jan van Dijk   4 december 

Willem van der Velde 12 december 
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Ad proficiat 

Het clubblad verschijnt in het damseizoen drie keer. De eerste 

keer is op het kerstsneldamtoernooi, de derde keer op de 

slotavond en de tweede keer zit er ergens tussenin. Tussen de 

tweede en de derde editie zitten ongeveer 6 weken. Verspreid 

over het kalenderjaar zijn de leden jarig. Het moment waarop 

het Typezetje naar de drukker gaat is zo gekozen, dat de een 

net jarig is geweest en de ander nog jarig moet worden. In 

welk Typezetje iemands verjaardag moet worden opgenomen 

is discutabel. Zo zijn Jan van Dijk en Willem van der Velde in 

december jarig. De vraag is of de verjaardagen in het tweede 

(erg ver vooruit) of derde Typezetje (alweer geschiedenis) 

moeten worden vermeld. De verjaardagen vermelden is geen 

probleem, wel waar de grens moet worden getrokken. 1 

vermelding doet recht aan het feit, dat iemand maar één keer in 

een jaar jarig is. Zoals de jarige naar familie en vrienden 

aangeeft a) dat hij zijn verjaardag niet viert, b) op welke dag 

hij zijn verjaardag wil houden (de dag zelf, de vrijdag of de 

zaterdag) zijn mogelijkheden. Een optie is, dat een lid aangeeft 

wanneer zijn naam en de datum van de verjaardag in het 

cluborgaan moeten staan. De redactie stelt uw reactie op prijs. 

 

De redactie   
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