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Een woord van de redactie 
 

Op maandag 27 februari 2017 komt het eerste team van 

damclub Oerterp uit tegen het eerste van damclub Ons 

Genoegen uit Drachten. Voor de Ureterpers is het een 

uitwedstrijd. In het kader van het aanhalen van de banden met 

damclub Ons Genoegen doet damclub Oerterp een poging om 

ook leden van het tweede team op die dag uit te laten komen 

tegen de dammers van het tweede van Ons Genoegen. Het lukt 

damclub Oerterp twee dammers van het tweede op de been te 

brengen, te weten Ultsje Hosper en Jack Riesenkamp. Omdat 

het eerste team van damclub Oerterp een man tekort komt, valt 

Ultsje Hosper in. Jack Riesenkamp besluit, dat dat hij niet de 

enige afgevaardigde van het tweede team wil zijn. Een 

volgende keer beter. Misschien kan een ruime planning een 

volgende keer op de maandag meer mensen op de been kan 

brengen. 

 

Jan van Dijk gaat in verband met studie een keer in de week 

naar Amsterdam. De studie gaat voor het dammen. Het gevolg 

daarvan is, dat hij niet het aantal verplichte partijen (16) heeft 

gespeeld. Iedereen schuift daardoor een plekje op. Broer 

Dennie heeft zo beslag op de eerste plaats gelegd. Tweede in 

de onderlinge competitie is geworden Gerben de Wit. Derde is 

Hendrik Veenstra. De redactie feliciteert alle drie met het 

behaalde resultaat (zie pagina 16 tot en met 18). 

 

In chronologische volgorde: Willem van der Velde laat ergens 

in maart 2017 weten, dat hij weer thuis is. Na de operatie 

eerder dit jaar verloopt het herstel voorspoedig. Alleen maakt 

zijn lichaam littekenweefsel aan op een plek waar dat tot 

problemen leidt. Een hersteloperatie is nodig. De arts die de 

operatie moet uitvoeren is niet meteen beschikbaar: hij heeft 
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een seminar in Londen. Eerder opereren is mogelijk, maar dan 

moet een collega van hem Willem van der Velde opereren. In 

onderling overleg wordt besloten de ingreep drie weken uit te 

stellen, tot de behandelend arts weer terug is. 

 

Op vrijdag 15 april 2017 gaat Willem van der Velde opnieuw 

onder het mes. Vier dagen later is hij weer thuis. De ingreep is 

hem behoorlijk tegengevallen, zo vertelt hij op de avond van 

11 april 2017. Hij krijgt een koliek. “Dat is zeer pijnlijk”, 

voegt hij eraan toe. Als veel ouderen krijgt hij na een operatie 

ook nog eens te kampen met een delier. Dat is een staat van 

geestelijke verwarring en hallucinaties. De situatie waarin hij 

verkeert is samen te vatten als een bad trip. De wanen zijn 

heftig. Slangen en infusen rukt hij los. Dat alles gebeurt ’s 

nachts. Op dat moment is er geen verpleegkundig toezicht. 

Willem van der Velde gaat door het ziekenhuis zwalken. Hij 

laat een spoor van bloed achter. Gelukkig wordt hij gevonden. 

Op zaal komt hij weer een beetje tot zijn positieven. Zolang hij 

in dergelijke toestand verkeert, kan hij niet naar huis. Op 

dinsdag 11 april 2017 is hij zover opgeknapt, dat het 

ziekenhuis hem laat gaan. Hij is hondsmoe. “Ik duik zo 

dadelijk het bed weer in”, deelt hij mee. In de vierde week van 

mei moet hij weer voor controle. Hij kijkt verlangend uit naar 

het moment waarop hij weer op zijn racefiets kan stappen. Hij 

wil graag in het damseizoen 2017-2018 weer van de partij te 

zijn.  

 

Miente Pera wil voor Willem van der Velde niet onderdoen. 

Hij ligt in de lappenmand. Hij is met de fiets over de kop 

gevlogen. Dat deed hij in Warga (Fries: Wergea, gemeente 

Leeuwarden). Een jongetje van een jaar of tien is met een bal 

aan het spelen. De bal ligt aan de andere kant van de weg. Het 

kind komt plotseling achter een auto en een huisvuilcontainer 
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vandaan en steekt zonder uit te kijken de straat over. Miente 

Pera heeft er op dat moment behoorlijk de sokken in. Hij heeft 

het kind niet gezien en kan het niet ontwijken. De Bakkevener 

komt met een smak op zijn rechterschouder terecht, Het 

jongetje is bont en blauw. De vader van het kereltje brengt 

Miente Pera eerst naar de huisarts en dan naar het ziekenhuis. 

Daar wordt vastgesteld, dat het rechtersleutelbeen is gebroken. 

Opereren kan niet. De breuk moet uit zichzelf genezen. Daar 

staan volgens de dokter zes weken voor. De rechterarm moet 

rusten. Hij hangt in een draagband. Overdag zorgen pijnstillers 

ervoor, dat de pijn is te harden. Miente Pera ervaart de nachten 

als lang en pijnlijk. Van slapen komt weinig of niets. Even 

verliggen of verdraaien doet gemeen pijn. Het gebrek aan slaap 

mat af. Overdag probeert hij zo nu en dan een beetje te slapen. 

Op een vraag, wat hij zoal overdag doet, antwoordt hij: 

“Niets.” Een beetje met links typen op de computer mag geen 

naam hebben. Enkele kopijen voor het Typezetje moeten 

wachten op betere tijden. Zijn gedachten gaan al wel weer uit 

naar het dammen op de woensdagavond in Ureterp. Zelf 

autorijden is er nog niet bij. Hij denkt, dat daar wel een mouw 

aan is te passen. Op de avond van 12 april wordt duidelijk, dat 

Miente Pera in zijn vrouw een uitstekende taxichauffeur heeft. 

Voor 20.00 uur zet zij hem netjes af bij de voordeur en als hij 

enkele uren later is uitgespeeld, staat de taxi weer voor. 

 

Dennie van Dijk stopt na het seizoen 2016-2017 met dammen 

bij damclub Oerterp. Twee keer in de week dammen vindt hij 

een te grote belasting. Naast damclub Oerterp, damt hij bij 

damclub Leek. Dat hij kiest voor damclub Leek, heeft te 

maken met dat daar meer dammers van zijn niveau zijn. De 

redactie vindt het jammer, dat hij weggaat en wenst hem veel 

succes toe in Leek. 
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Sipke Doller heeft laten weten, dat hij weer provinciaal bij 

damclub Oerterp gaat spelen. De club is blij met de 

versterking.  

 

De redactie wenst iedereen tot slot een fijne zomervakantie toe. 

 

De redactie 
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H. Veenstra- J. Riesenkamp 1-1 
Provinciale competitie 

Woensdag 15 februari 2017 

 

In de 14e zet stoot wit door naar 

een dam (zie diagram). Dat gaat 

op de volgende manier: 

 

 

14. …       14-20 

15. 29-24  20x29 

16. 32-28  23x21 

17. 34x03  25x34 

18. 40x29 

 

Zo vroeg in de partij een schijf achter en een dam tegen, 

belooft weinig goeds, concludeert zwart. De zwarte schijven 

op de velden 5, 10 en 15 kunnen niet veilig oprukken. Een 

vangstelling creëren is niet mogelijk. 

 

In de diagramstand verschalkt 

Flits de dam op 3 op de 

volgende manier 

 

19. …     18-23 

20. 29x9  8-13 

21. 9x18  12x23 

22. 3x21  26x17 

 

De witte dam is van het bord 

verdwenen, zwart staat nu 2 

schijven achter.   
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In de 25e zet ziet zwart een 

kans om na 42-37 een schijf in 

te lopen op wit (zie diagram). 

 

25. 42-37  28-33 

26. 48-42  33x24 

De zwarte schijf op veld 24 

komt als geroepen. 

 

.  

 

 

In de 27e zet ziet zwart een 

kans op verbetering van zijn 

situatie. Op de volgende 

manier maakt zwart wit zijn 

dam afhandig (zie diagram) 

 

27. …  12-17 

28. 3x20  15x24 

 

Zwart krijgt weer moed. Het 

verschil is nog een schijf. De kans op remise is toegenomen. 

 

  



Nieuwsbulletin Damclub Oerterp                             3  mei 2017 
 

7 
 

In de 46e zet ziet zwart zijn kans op winst stijgen (zie diagram) 

 

46. 37-31  23-28 

47. 32x21 16x36 

 

Zwart haalt een dam, maar dat 

is niet genoeg om de partij te 

winnen. De partij eindigt in 

remise. Zwart knijpt zijn 

handen dicht. Ook Flits moet 

na 16x36 genoegen nemen met 

remise. 

 

JR 
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K. Veldstra - M. Pera 1 - 1 
Provinciale competitie 

Woensdag 15 maart 2017 

 

In de diagramstand combineert 

zwart naar dam via:  

. …      17-21 

27x16  18-22 

28x17  12x21 

26x17  23-29 

34x23  19x48 

30x19  13x24 

 

Het levert niet de winst op, 

maar remise is genoeg voor de 

teamwinst op Emmeloord en gezien het verschil in rating is 

zwart niet ontevreden met de uitslag.                                    MP 

 

D. van Dijk - M. Pera 2 - 0 
Onderlinge competitie 

Woensdag 22 februari 2017 

 

Zwart heeft de 

damcombinatie voor wit wel 

gezien: 

25-20  14x25 

33-28  23x43 

34x 3  maar niet dat zwart op 

slag blijft staan:   

25x34  3x49                      MP 

 

                              

 



Nieuwsbulletin Damclub Oerterp                             3  mei 2017 
 

10 
 

M. Pera - S. Veenstra 2 - 0 
Provinciale competitie 

Oeterp 2 - Gerkesklooster 

Woensdag 15 februar1 2017 

 

In de diagramstand 

combineert zwart naar dam 

via:  

 27-21 26x17 

 28-22 17x28 

 35-30 24x35 

 45-40 35x44 

 43-39 44x33 

 38x29 23x34 

 32x 1 

  

 

De dam blijkt veel te duur, wit verliest de partij.                  MP 

 

 

 

Proficiat jarigen 
 

Arend Schuurman  9 mei 

Andre de Jong   9 juni 

Fokke Heidsma   16 juni 

Harry Mennema   16 juni 

Durk Idsinga    4 augustus 

Foppe Jansma   13 september 
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Eindstand jeugd seizoen 2016 - 2017 
 

Op de jeugdclub wordt op de woensdagavond tussen 18.30 uur 

en 19.30 uur volop gestreden om de punten. Gemiddeld 

worden er drie partijen per persoon op een avond gespeeld. De 

slotavond is op 19 april. Dan mogen de jeugdleden het in een 

simultaanwedstrijd opnemen tegen Gerben de Wit. Het 

resultaat van deze krachtmeting is, dat hij alle partijen naar zijn 

hand zet. Daarna volgt de prijsuitreiking. In het onderstaande 

overzicht is de eindstand weergegeven. Het is jammer, dat een 

groot aantal jeugdleden het seizoen niet heeft afgemaakt. Deze 

leden zijn terug te vinden op de plaatsen 5 tot en met 9. 

 

      w     Pt Eigen    Tegen   Totaal 

1.    Ewoud Bijlsma    46 – 75  1,630  0,846  2,476 

2.    Frank Boonstra    42 – 64  1,524  0,872  2,396 

3.    Jelmer v. Kammen 39 – 32  0,821 1,045 1,865 

4.    Evelyn de Groot    37 – 23  0,622 1,055 1,677 

5.    Yannick Falkena    5  –  6 1,200 1,015 2,215 

6.    Timo IJtsma    31 – 31  1,000 1,103 2,103 

7.    Anne IJtsma    27 – 25  0,926  0,970 1,896 

8.    Jesse Fijnvandraad 11 –  8 0,727 1,111 1,838 

9.    Gertjan Booi    1  –  0 0,000 1,524 1,524 

10.  Dummy     16 –  0 0,000 1,179 1,179 

 

HM  
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F. Heidsma - D. van Dijk 0-2 
Onderlinge competitie 

Woensdag 8 februari 2017 

 

Wit had in plaats van 20. 37-

31 (zie diagram) beter een 

andere schijf kunnen zetten. 

Zwart combineert daarna op 

een fraaie manier naar een 

dam op veld 48. 

 

20. 37-31   24-29 

21. 33x24  13-18 

22. 24x22  15-20 

23. 28x19  17x48 

 

De partij gaat als volgt verder: 

24. 31-26  14x23 

25. 25x14  10x19 

26. 46-41   23-29 

27. 44-40  

Wit is achteraf van mening, dat in plaats van  

27. 44-40, 27. 45-40 misschien een betere zet is. 

 

FH 
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J. Riesenkamp - F. Heidsma 0-2  

Onderlinge competitie 

Woensdag 22 februari 2017 

 

Wie waagt die wint, denkt 

wit (zie diagram) en zet 36. 

35-30. Hij hoopt op de 

volgende manier een schijf 

terug te kunnen pakken: 

 

36. 27-21 26x17 

37. 30-24  20x29 

38. 34x21 

 

Wit heeft verkeerd gegokt. 

Zwart heeft iets heel anders voor hem in petto. 

 

36. …        18-22 

37. 27x09  20-25 

38. 09x20  15x44 

 

Wit heeft een gebrek aan schijven en goede zetten. De stand is 

6 tegen 4. Als wit niets doet, loopt zwart door naar een dam op 

veld 50 of 49. Goede raad is duur. Zwart zit al half op rozen. 

 

Het lijkt wit goed dat wit het halen van een dam nog even 

uitstelt. De partij gaat als volgt verder: 

 

39. 45-40  44x35 

40. 38-32  26-31 

41. 33-29  08-13 

42. 32-28  13-19 

43. 29-23  19-24 
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44. 23-18   24-30 

45. 28-23   30x39 

46. 23-19   43-39 

47. 19-14   43-48 

48. 42-37   31x42 

49. 14-10   48x34 

50. 18-13  34-30 

51. 10-5 en meteen daarna geeft wit op. 

 

JR    

 

 

D. van Dijk - S. Boonstra 2-0 
Onderlinge competitie  

Woensdag 5 april 2017  

 

24. 27-21 16x29 

25. 30-25 23x32 

26. 25x01  

 

 

 

 

 

 

DvD 
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Eindstand Onderlinge Competitie 2016-2017 

 

Dennie van Dijk kampioen 
 

In het afgelopen seizoen zijn er 106 partijen gespeeld. 

Verdeeld over 30 avonden komt dat neer op gemiddeld 3,5 

partijen op een avond oftewel een opkomst van 7 leden per 

avond. In totaal hebben 5 dammers niet het aantal van 16 

verplichte partijen gespeeld. 

 

De redactie 
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Na jaren dezelfde namen als kampioen, kunnen we dit jaar een 

nieuw naam in het lijstje van kampioenen bijschrijven. Het is 

Dennie van Dijk gelukt aan het einde van het seizoen, 

bovenaan de ranglijst te eindigen. Halverwege het seizoen lijkt 

jongere broer en regerend kampioen Jan van Dijk vol op koers 

te liggen voor de titel. Helaas voor de titelstrijd moet hij 

afhaken vanwege studieverplichtingen. Gerben de Wit eindigt 

op een tweede plaatst met maar drie nederlagen en 15 

overwinningen! Hendrik Veenstra eindigt op plaats drie als 

“best of the rest”. 

  

Al met al kunnen we weer terugzien op een gezellige 

onderlinge, waar op een sportieve manier om de punten is 

gestreden. Helaas zien we het ledenaantal wel wat afnemen 

Dat zorgt ervoor dat we wat vaker dezelfde tegenstander 

treffen. Gelukkig laten we dat onze pret niet bederven en 

dammen we vrolijk door. Deelnemers, allen hartelijk dank en 

hopelijk tot volgend jaar. 

 

HV 
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Resultaten onderlinge competitie 
 

*De matrix geeft alle resultaten tussen de spelers weer. De 

volgorde is willekeurig en vormt niet een ranglijst. 
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Kampioenen van Damclub Oerterp 1949 - 2017 
 

Kampioen Aantal x 

Berend Hoeksma 13 

Gerben de Wit * 9 

Ultsje Hosper * 6 

Jan van Dijk * 6 

Hendrik Veenstra * 5 

Iede Meyer 5 

Andre de Jong 2 

Henk Dijkstra 2 

R. Nyboer 2 

Henk Prak 2 

Wietze van der Veen  2 

Willem van der Velde * 2 

Linze Boonstra 1 

Erik Spiekhout 1 

Fokke Vrijburg 1 

Sipke Doller * 1 

Dennie van Dijk * 1 

* Actieve spelers in de onderlinge 

competitie. 

 

Het aantal kampioenen komt niet overeen met het aantal jaren, 

omdat er een aantal jaren niet is gedamd vanwege te weinig 

leden. 

 

HV 
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Uit de grafiek valt af te leiden, dat de opkomst in week 10 en 

21 laag is. Een toelichting is op zijn plaats. Van week 10 kan 

worden gezegd, dat het tweede team die avond een 

bondswedstrijd speelt tegen damclub Donkerbroek, in week 21 

komt het tweede team uit tegen damclub OKK uit 

Gerkesklooster. Het is een gegeven, dat een aantal dammers 

van damclub Oerterp een keer in de week spelen voldoende 

vindt. Als zij uitkomen in de  provinciale clubcompetitie, moet 

de onderlinge competitie wijken. Het is zaak de lengte van de 

polsstok in de gaten te houden. 

 

De redactie 
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Eindstand Oerterp 1 clubcompetitie PFDB 
 

Provinciale Ereklasse
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Scores Oerterp 1 clubcompetitie PFDB 

  
 

Oerterp 1 kan dit jaar geen vuist maken in de provinciale 

ereklasse. Met 1 overwinning (op Emmeloord) en 6 

wedstrijden verloren, eindigt Oerterp op de laatste plaats. Of 

Oerterp hiermee degradeert naar de eerste klasse is nog niet 

helemaal duidelijk. Damclub De Oldehove is namelijk dit jaar 

opgeheven, waardoor een open plek ontstaat.                      HV 
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Eindstand Oerterp 2 clubcompetitie PFDB 
 

Oerterp 2 Tweede klasse 

 
 

Scores Oerterp 2 clubcompetitie PFDB 

HV  
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Dampuzzels 
 

 

 

 

Coup Serf Coup Songeur 

 

 

 

 21-27? 31x22 12-18? 

Coup Sonier Coup Springer  
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Oplossingen dampuzzels 

Coup Serf: 1. 27-22 18x27 2. 32x12 23x32 3. 38x27 8x17 4. 

27-22 17x28 5. 26-21 16x27 6. 31x24 19x30 7. 25x34   

Coup Songeur: 1. 27-22 18x27 2. 32x21 23x41 3. 46x37 16x27 

4. 37-31 26x37 5. 42x2 

Coup Sonier: 1. 34-29 25x34 2. 40x16 

Coup Springer: 31x22 12-18 02. 48-42 18x27 03. 32x21 23x41 

04. 21-17 11x22 05. 42-37 41x32 06. 38x29 
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