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Een woord van de redactie  

 
Voor u ligt het eerste Typezetje van het damseizoen 2018-

2019. Van elk clubblad probeert de redactie iets bijzonders te 

maken. Wat daarbij helpt zijn zorg, geduld, aandacht, de 

onderwerpen die worden ingebracht en de kennis van 

tekstverwerkers. De redactie is van mening, dat deze editie 

extra bijzonder is. Het belangrijkste onderwerp is de 

aankondiging van voorzitter Ultsje Hosper, dat damclub 

Oerterp en damclub Ons Genoegen in Drachten het seizoen 

2018-2019 gaan fuseren. De redactie vindt het gepast het 

woord historisch in de mond te nemen. Uitgebreid kunt u over 

de fusieplannen op de volgende pagina’s lezen.  

 

De heren Johannes IJtsma en Anne Jagersma schuiven na een 

afwezigheid van enkele jaren weer mee in de onderlinge 

competitie. Ze zijn het dammen niet verleerd. 

 

De redactie wenst de lezers veel lees- en puzzelgenoegen toe, 

een fijn uiteinde en een gelukkig en gezond 2019 toe. 

 

De redactie 
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Fusie van Dc. Oerterp met Dc. Drachten tot 

Damclub Oerterp-Drachten 
 

Inleiding 

Het is al weer ruim drie jaar geleden (8 september 2015) dat 

het bestuur van Dc. Oerterp (Ultsje Hosper, Sietze Boonstra en 

Foppe Jansma) een gesprek heeft gehad met Jan Hoogterp 

(penningmeester) en Richard Koot (jeugdleider) van Dc. 

Drachten, over nauwere samenwerking tussen beide damclubs.   

Dc. Oerterp heeft op dat moment 16 leden, waarvan 13 aan de 

onderlinge competitie deelnemen. Het eerste zestal speelt in de  

PFDB-Ereklasse (sinds 2000 op het hoogste niveau; tot 2012 

PFDB-Hoofdklas, sinds 2012/2013 gewijzigd in PFDB-

Ereklasse) en het tweede zestal in de PFDB-Tweede klas. Tot 

2014 telt de onderlinge competitie 2 teams, vanaf dat jaar is dat 

1 team. De club kent weinig aanwas. 

 

Damclub Drachten telt op dat moment 18 leden. Ze spelen met 

het eerste tiental in de KNDB-Hoofdklas, met het eerste zestal 

in de PFDB-Ereklasse en met het tweede zestal in de PFDB-

Tweede klas. De jeugdtraining van Dc. Opeinde vindt bij Dc. 

Drachten plaats. In de  onderlinge competitie wordt vaak op 

slechts 4 borden gespeeld, soms op 2. Een gezamenlijke 

competitie zal meer mogelijkheden bieden. Sterke punten van 

Damclub Drachten: spelers met aantrekkingskracht, goed in 

public relations en het verzorgen van damtrainingen. 

Ook voor jongere spelers moet dammen weer interessant 

worden. Daarbij wordt verwezen naar het schooldammen. Tot 

enkele jaren geleden loopt het schooldammen in Ureterp goed, 

maar nu zit de klad erin. Het aantal jeugddammers zakt 

gestaag. 
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Afgesproken is jaarlijks een wedstrijd te houden in Ureterp en 

een in Drachten. Ook zal samenwerking worden gezocht met 

het jeugddammen. 

 

Voorstel Dc. Drachten 

Wij zijn nu drie jaar verder. Eind september belt Richard Koot 

met de vraag of wij nog eens over eventuele samenwerking 

kunnen praten. Op 2 oktober 2018 hebben wij het een en ander 

tijdens een wandeling op de Heide van Allardsoog nabij 

Bakkeveen, besproken. Het blijkt dat de situatie bij Dc. 

Drachten in een stroomversnelling is geraakt. Zij hebben 

inmiddels in september besloten Dc. Drachten aan het eind van 

het damseizoen 2018-2019 op te heffen. Richard legt het 

volgende voorstel van Dc. Drachten aan mij voor: 

 

Handhaving van hun eerste team in de KNDB Hoofdklas of 

Eerste klas, maar dan zullen Gerben de Wit en Hendrik 

Veenstra ook voor dit team moeten spelen. Voor Jan van Dijk 

maken zij een uitzondering. Bovendien moeten voldoende 

spelers bereid zijn op zaterdag in te vallen, zodat we elke keer 

met een tiental kunnen deelnemen. De speellocatie wordt dan 

het MFC De Wier in Ureterp. 

 

Een aantal spelers van Drachten is bereid aan de onderlinge 

competitie van Dc. Oerterp deel te nemen. 

 

Richard Koot zal met hulp van anderen proberen de 

jeugddamclub van Dc. Oerterp nieuw leven in te blazen. 

Hij wil graag begin november weten hoe Dc. Oerterp hierover 

denkt. 
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Instemming Dc. Oerterp 

Eerst heb ik informeel Gerben de Wit en Hendrik Veenstra 

benaderd hoe zij hierover denken. Beiden zijn positief; volgens 

hen kan dit ook een nieuwe impuls geven aan Dc. Oerterp. 

Bovendien zullen dan de thuiswedstrijden in MFC De Wier te 

Ureterp worden gespeeld. Zij zijn bereid hun damactiviteiten 

bij Dc. Heerenveen aan het eind van het lopende seizoen te 

beëindigen. Het bestuur van Dc. Oerterp heeft daarna besloten 

om dit voorstel van Dc. Drachten in een extra ledenvergade- 

ring op 31 oktober 2018 (voorafgaand aan onze damavond van 

19.00 tot 20.00 uur) te bespreken. Alle leden zijn per email 

voor deze vergadering uitgenodigd. 

 

De ledenvergadering van Dc. Oerterp heeft op 31 oktober 2018 

met het voorstel van Dc. Drachten ingestemd. Wij hebben een 

brede afweging gemaakt, zowel organisatorisch, financieel als 

sportief. Ook wij denken dat het behoud van een landelijk team 

in de omgeving van Drachten, een positief effect kan hebben 

op eventueel doorgroeiende jongeren. Naast het landelijke 

team stellen wij het ook op prijs stellen wanneer zoveel 

mogelijk Drachtster leden aan onze onderlinge competitie 

zullen meedoen. We zijn van mening dat sprake moet zijn van 

een fusie tussen beide damclubs, zodat de ‘speelrechten’ van 

beide teams worden gewaarborgd. Wij willen ook graag een 

bestuurslid van Drachten in de fusieclub opnemen. Als naam 

stellen wij Dc. Oerterp-Drachten voor, omdat MFC De Wier in 

Ureterp de speellocatie wordt/blijft. 

  

Gerben de Wit en Hendrik Veenstra zullen in het KNDB-team 

spelen, waarschijnlijk in de KNDB-Eerste klas. Dc. Drachten 

speelt nu in de KNDB-Hoofdklas, maar staat onderaan. Vier 

spelers van Dc. Oerterp stellen zich als invaller voor het 

landelijke team beschikbaar, resp. Fokke Heidsma, Miente 
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Pera, Sietze Boonstra en Ultsje Hosper. Ook onze topspeler 

Jan van Dijk was zeer positief over het voorstel van Dc. 

Drachten; hij blijft uiteraard landelijk voor Westerhaar spelen, 

maar vindt het een goede zaak dat Dc. Oerterp hiermee een 

nieuwe impuls kan krijgen. Mogelijk wil zijn broer Dennie van 

Dijk (speelt nu bij Roden-Leek) ook wel weer in Ureterp 

spelen. Ook willen verschillende leden, bij toerbeurt, de 

wedstrijd op zaterdag mee helpen organiseren.  

 

Wij stellen ons voor dat wij volgend seizoen met de fusieclub 

Oerterp-Drachten met een tiental in de KNDB-Eerste klas, een 

zestal in de PFDB-Ereklasse, een zestal in de PFDB-Hoofdklas 

en een viertal in de PFDB-Tweede klas kunnen spelen. Ook al 

het een goede zaak zijn de jeugdclub van Dc. Oerterp weer 

nieuw leven in te blazen. 

 

Landelijk team Dc. Oerterp-Drachten 

Ons antwoord op het voorstel van Dc. Drachten wordt op 1 

november per e-mail aan Richard Koot van Dc. Drachten 

voorgelegd. Richard belt gelijk terug dat hij is ingenomen met 

onze reactie en zal hier na consultatie van de spelers van Dc. 

Drachten op terug komen. 

 

Op 2 november 2018 mailt Richard Koot: “Geweldig dat jullie 

positief zijn over de fusie”. De volgende 10-tal spelers van Dc. 

Drachten hebben aangegeven mee te gaan naar Ureterp: 

Peter Boonstra 

Gabriël Heerema 

Jan Hoogterp 

Iskander Al Sarafi 

Rudolf Smedinga 

Wopke de Vries 
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Richard Koot (vanaf nov/dec.) Reden is dat Richard met zijn 

vrouw vanaf volgend jaar, naast drie maanden in het voorjaar, 

ook van september tot november met de camper door Europa 

willen trekken. 

 

Met Gerben de Wit, Hendrik Veenstra en Dennie van Dijk, 

zitten we dan op ca. 9 spelers voor het Landelijk team. 

Hendrik Veenstra en Dennie van Dijk hebben voorlopig 

aangegeven niet alle wedstrijden te willen spelen. Sipke Doller 

is niet op de extra ledenvergadering aanwezig en moet nog 

gevraagd worden. 

 

Invallers van Dc. Drachten zijn: Jorrit Ensing en Lars Kootstra 

Samen met de vier invallers van Dc. Oerterp zijn er nu 6 

spelers beschikbaar voor de 10de plaats en als invaller voor 

spelers die een bepaalde wedstrijd niet beschikbaar zijn. 
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Damschool Oerterp 

Half november 2018 komt Richard Koot met het voorstel om 

op woensdagavond 12 december (van 18.30 tot 19.45 uur) in 

het MFC De Wier met de ‘Damschool Oerterp’ te beginnen. 

Samen met Gabriël Heerema (eens per 14 dagen) wil hij de 

Damschool Oerterp organiseren (zie bijlage). Ultsje Hosper 

heeft aangegeven ook bij het jeugddammen aanwezig te zullen 

zijn. Rudolf Smedinga zal De Opdracht benaderen en Ultsje 

Hosper de beide andere Basisscholen in Ureterp, Eben Haëzer 

en De Twirre. Bovendien zullen de oud-jeugdleden van Dc. 

Oerterp worden benaderd en een persbericht worden gestuurd 

naar De Tipgever, de Sa!, Drachtster Courant en De 

Woudklank. Van de jeugdclub gaan Jacob en Bouwe mee naar 

Ureterp; Aad twijfelt nog. De eerste drie lessen zijn gratis; 

daarna volgen 10 lessen voor 15 euro. De laatste lesavond is op 

13 maart 2019. 

 

Onderlinge competitie in MFC De Wier 

Damclub Drachten heeft begin november 2018 het gebruik van 

De Schakel te Drachten voor hun clubavond op maandag, 

opgezegd. Op maandagavond 26 november 2018 is de laatste 

clubavond in De Schakel. Toevalligerwijze speelt het zestal 

van Dc. Drachten die avond de PFDB-wedstrijd in de 

Ereklasse tegen Dc. Oerterp en wint met 8-4. Dc. Drachten 

heeft het tweede team in september 2018 uit de competitie 

(PFDB-Tweede klas) teruggetrokken. Dc. Drachten blijft de 

wedstrijden van het landelijk tiental en provinciale zestal dit 

seizoen in Drachten spelen. Maar de onderlinge competitie 

wordt beëindigd. 

 

De Drachtster spelers die onderling willen spelen zullen met 

ingang van woensdag 12 december aan de onderlinge 

competitie van Dc. Oerterp kunnen deelnemen. Dit seizoen 



Nieuwsbulletin Damclub Oerterp                  27 december 2018 
 

9 
 

nemen 13 spelers aan de onderlinge competitie deel. Volgens 

Richard Koot zullen de volgende spelers aan de onderlinge 

competitie van Dc. Oerterp deelnemen: Anne Veenstra, 

Gabriël Heerema, Richard Koot, Gerrit Klaseboer en Jan 

Hoogterp (nog niet zeker). De jeugdspelers Jorrit Ensing en 

Lars Kootstra (invallers in het eerste tiental) krijgen twee maal 

per maand thuis les van Richard Koot en Gabriël Heerema. 

Richard Koot zal ze motiveren aan de onderlinge competitie in 

Ureterp mee te doen, maar hun studie gaat voor. Zodoende 

zullen in het vervolg van dit damseizoen ca. 18 tot 20 dammers 

aan de onderlinge competitie deelnemen. 

 

Tot slot 

De leden van Dc. Oerterp zijn erg ingenomen met de fusie met 

Dc. Drachten. Het geeft in deze tijd, waarin de damsport het 

moeilijk heeft, een nieuwe impuls aan Dc. Oerterp-Drachten. 

Wij denken dat dit ook een goede oplossing is voor de leden 

van Dc. Drachten. Het landelijk team blijft bij elkaar en in de 

omgeving van Drachten wordt zowel op landelijk als 

provinciaal niveau in competitieverband gespeeld. 

 

Ultsje Hosper, voorzitter Dc. Oerterp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbulletin Damclub Oerterp                  27 december 2018 
 

10 
 

Oude herinneringen 
 

In het Dagblad van het Noorden van 5 mei 2018 wijdt Auke 

Scholma in zijn wekelijkse damrubriek een artikel aan het 

boekwerk Dammen als cultureel erfgoed. De ondertitel luidt: 

een kleurrijk beeld van damspelers in Groningen en Drenthe. 

Het boekwerk bestaat uit twee delen en telt 733 pagina’s. De 

schrijver is Hans van der Nap. Auke Scholma noemt het een 

levenswerk. 

 

Meer dan een halve eeuw geleden kwamen Hans van der Nap 

(geb. 1948) en ik elkaar bijna dagelijks tegen in de gangen en 

in de kantine van de kweekschool in Groningen. Hij zat in een 

parallelklas, droeg een goudkleurige bril en had lang rood haar. 

Ik beschikte over een vrijwel intacte haardos.  

 

In de pauzes werden in de kantine de boterhammen naar 

binnen gewerkt, er werd gedamd, geschaakt, geklaverjast en 

dom geouwehoerd. Meisjes die handwerken als vak hadden 

breiden. Zij besteedden hun pauzes nuttig. De dames maakten 

er geen geheim van, dat als zij het erg druk hadden, het 

thuisbreiwerk graag aan hun moeders uitbesteedden. 

 

Zo nu en dan legde Hans van der Nap me een krantenknipseltje 

voor met een damprobleempje. Hij wist de oplossing al, ik 

niet.  

 

In die tijd werd er een schooldamtoernooi en een 

schoolschaaktoernooi gehouden. Er werd ’s avonds gedamd en 

geschaakt. Dat gebeurde op dezelfde avond. We zaten aan 

lange tafels bij elkaar. Er werd gespeeld zonder klokken, de 

zetten werden niet genoteerd.  
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Ik woonde in de stad Groningen en kon na schooltijd nog gauw 

een paar uurtjes naar huis. De dammers en schakers die niet in 

Groningen woonden, moesten de tussentijd op een andere 

manier zien te overbruggen. Om 20.00 uur begonnen de 

partijen. Op een van de avonden lootte ik tegen Hans van der 

Nap. Ik verraste hem in de eindfase met een plakker.  

 

Na afloop van een partij verlangde ik naar mijn bed. De slaap 

wilde niet echt komen. De dampartij bleef nog lang in mijn 

hoofd woelen. In de weken die het toernooi duurde, bouwde ik 

een behoorlijk slaaptekort op.   

 

De leraar wiskunde hield van dammen en schaken. Dat 

schooljaar had ik mijn voldoende voor wiskunde te danken aan 

het feit, dat ik had meegedaan aan het damtoernooi. Ik vond 

het tof dat hij me had gematst. 

 

JR 
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Wiebe Monsma 

 
Auke Scholma noteert twee composities uit het verzamelde 

werk van Hans van der Nap. Ik probeer ze op te lossen. Een 

foutje in de notatie houdt me een tijdje van de oplossing af. De 

onderstaande compositie is van Wiebe Monsma (1895-1982). 

 

1.22-18! 29x49 

2.18x20 49x35 

3.24x2  35x46  

Na 35x41 volgt 2-35 en zwart 

verliest meteen 

4.2-24!!  

Zwart kan opgeven, want na 

iedere zet volgt 24-35 behalve 

na 4. … 46-10. Dan wint wit 

door 

5. 24-33 15x24 

                                                  6. 33x4 

JR  
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J. Riesenkamp - D. Idsinga 0-2 
Onderlinge competitie 

Woensdag 12 september 2018 

 

Met 35. … 13-18 voltooit zwart 

een kettingstelling (zie 

diagram). 36. … 20-24 staat 

eraan te komen. Wit ziet geen 

mogelijkheden de schade te 

voorkomen of te verzachten. In 

arren moede speelt hij 43-28. 

Zwart speelt inderdaad 20-24 

en slaat vervolgens naar een 

dam op veld 49. Daarmee is de 

partij ten einde. Voor zwart 

begint het seizoen 2018-2019 goed. 

 

JR 
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Tussenstand onderlinge competitie 2018-2019

 
In de onderlinge zijn we inmiddels alweer lekker op weg en 

zien we al enige tekening in de strijd. We zijn bij ronde 13 

aanbeland van de in totaal ongeveer 30 ronden. Met de 

aanvulling van Drachten bij Oerterp heeft de competitie ook 

aan speelkracht gewonnen, dat blijkt ook uit het feit dat twee 

Drachtsters brutaal de leiding hebben genomen. In de komende 

ronden zal daardoor ook meer concurrentie ontstaan. Gerben 

de Wit is als een speer uit de startblokken geschoten, maar 

moet in de laatste ronde toch zijn eerste nederlaag slikken 

tegen nieuwkomer Gabriël Heerema, maar hij blijft een 

serieuze kandidaat voor de titel. Met de Drachtsters erbij 

komen we op 17 spelers in de onderlinge. Dit betekent, dat we 

op de meeste woensdagavonden weer een goed gevulde 

speelzaal hebben. HV 
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Resultaten onderlinge competitie 
In onderstaande matrix kan opgezocht worden wie tegen wie 

gespeeld heeft en wat het resultaat was. 1 = remise,  2 = winst 

en 0 is verlies. 
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Tussenstand Oerterp 1 clubcompetitie PFDB 
 

Provinciale Ereklasse 

 

 
 

Het team van Oerterp 1 komt ook dit jaar weer uit in de 

hoogste klasse van de provinciale damcompetitie. In ronde 2 

zorgt het team van Oerterp voor een ware sensatie door de 

topclub uit Leeuwarden, Huizum te verslaan. Huizum heeft al 

sinds 3 november 2015 geen wedstrijd meer verloren! De 

overige zijn uitslagen zijn helaas nederlagen, waardoor Oerterp 

onderaan in de ranglijst staat. Echte degradatiezorgen zijn er 

echter niet, aangezien het team van Drachten volgend jaar niet 

meer zal deelnemen aan de competitie en er dus waarschijnlijk 

geen degradant zal zijn.  

HV 
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Tussenstand Oerterp 2 clubcompetitie PFDB 

 
Oerterp 2 Tweede klasse 
 

 
 

Oerterp 2 speelt een dubbele competitie. Dat betekent dat er 

tegen elk team in de groep twee keer gespeeld moet worden. 

De eerste ronde is succesvol afgrond met een 1e plek. Als het 

team deze vorm weet vast te houden, dan ziet het er goed uit. 

HV  
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Dampuzzels 

 

 

 

 

1. Damz.nl, slagzet voor 

beginners 

2. Damz.nl, Wiersma diploma, 

Thema: dieper combineren 

 

 

 

 

3. Motief:  L. Commard, 

1823 

4. Compositie Herman Spanjer 
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Oplossingen dampuzzels 

 
1. Damz.nl:  1. 36-31 26x28 2. 33x35! 

2. Damz.nl, Wiersma diploma: 1. 47-41 36x29 

(meerslag) 2. 22x02 

3. L. Commard: 1. 1-29 39-44 (op 39-43 volgt 29-38!) 2. 

29-38 44-49 3. 38-32 49-35 4. 32-19! 

4. Compositie Herman Spanjer: 1. 48-43 35x24 2. 27-

21 16x49 3. 47-42 23x32 4. 40-35 49x40 5. 45x05 32-

38 6. 42x33 24-30 7. 35x24 13-19 8. 24x02 11-16 9. 

02x11 06x39 10. 05-28 39-43 11. 28-32 43-49 12. 32-

27 49x21 13. 26x17 16-21 14. 17x26 01-07 15. 26-21 

07-12 16. 21-17 12x21 17. 36-31 21-26 18. 31-27 26-

31 19. 27x36 

HV 
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M. Pera - H. Veenstra 1-1 
Onderlinge competitie 

Woensdag 24 oktober 2018 
 

 
 

Zwart ziet de zet een zet te laat (zie diagram). De combinatie is 

nog steeds mogelijk, maar de dam gaat er meteen weer af. 

28. …  13-18 

29. 22x02 21-27 

30. 32x21 23x32 

31. 38-27 14-20 

32. 25x23 06-11 

33. 30x19 03-08 

34. 02x 13 09x49 

GdW 
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Hendrik Veenstra - Miente Pera 1-1 

Onderlinge competitie 

Woensdag 24 oktober 2018 (kleuren verwisseld) 

 

 
 

Wit had in deze stand leuk kunnen winnen via:  

38-33  29x49 

30-24   19x30 

28x19   13x24 

37-31   26x28 

 36-31   21x32  

48-43   49x38  

42x02! Waarna zwart niets meer heeft tegen de dreiging 40-

34!  

Op Toernooibase merkt de Belg Fabrice Lamock op, dat 

tijdens het WK van 1980 bijna dezelfde stand op het bord ook 

is voorgekomen in de partij tussen de Wit-Rus Anatoli 

Gantwarg (GMT) en de Oekraïner Rostislav Lestchinksi 

(GMT). Viervoudig wereldkampioen Gantwarg voert de 

combinatie wel uit. (Die stand heeft geen schijven meer op de 

velden 5 en 36).   

 

HV 
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D. van Dijk - J. Keizer 1-1 
Nationale clubcompetitie KNDB 

Hijken DTC3 - Roden/Leek 

Zaterdag 8 december 2018 

 

 
 

Een gemiste kans voor wit (zie diagram). De volgende zetten 

leiden naar winst: 

62. 21-17 39-44 

63. 17-12 01-x45 

64. 06-01 44-50 

65. 01-06 45-34 

66. 31-27 34-39 

67. 06x44 50x31 

68. 36x27 03-08 met oppositie 1x1 

 

GdW    
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G. de Wit - H. Veenstra 0-2 
Onderlinge competitie 

Woensdag 10 oktober 2018 

 

 
 
19. …  19-23 

20. 28x19 14x34 

21. 32-28 10-14 

22. 50-44 14-20 

23. 44-40 13-19 

24. 40x29 20-24 

25. 29x20 15x24 

 

GdW 
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Drie tegen drie 

 

De diagrammen komen uit het boek Damspel Kleingoed van 

Gerhard Bakker en Gerrit L. de Bruijn. Wit begint en wint. 

 

Diagram 1      Diagram 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3      Diagram 4 
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Oplossingen diagrammen 1 tot en met 4 
 

Diagram 1: 693 

1. 20-15 23-29 

2. 38.33 29x38 

3. 15-10 18-22 

4. 10-4  22-28 

5. 4-10  38-42 

6. 10x37 42x31 

7. 48-42 31-36 

8. 42-36 
 

Diagram 3: 695 

1. 27-21 26x17 

2. 20-14 23-28 

3. 14-9  28-23 

4. 9-3  17-21 

5. 3x26  32-28 

6. 39-33 38x29 

7. 26-3  29-33 

8. 3-9  18-13 

9. 9-14  23-39 

10. 14-20 29-34 

11. 28x38/42/47 34-39 

12. 38-39 
 

5. …  18-22 

6. 9-3  28-33 

7. 29x28          22x33 

8. 3x21  33-39 

9. 21-49 
 

4. ...  17-22 

5. 3-14  22-28 

6. 14-25 32-37 

7. 39-33 28x39 

8. 25x  

Diagram 2: 694 

1. 20-14 18-23 

2. 14-9  23-29 

3. 9-3  29-34 

4. 3x26  27-31 

5. 26x37 34-39 

6. 37-28 39-43 

7. 28-37 43-48 

8. 37-26 48x37 of 

48x31 

9. 26x37/42/48 
 

7. …   43-49 

8. 42-38 49x41 

9. 46x 
 

Diagram 4: 696 

1. 8-12  40-44 

2. 50x39 25-30 

3. 12-7  35-40 

4. 7-1  30-34 

5. 39x30 44-40 

6. 1-40  44x24 

7. 48-43 24-29 

8. 43-39 
 

7. …  24-30 

8. 43-39 30-25 

9. 39-34 

 

1a. 7-12 40-45 

2. 12-7  35-30 

3. 7-1  25-30 

4. 48-43 40-44 

5. 50x39 30-34 

6. 1x40  45x34 

7. 39x30 
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Damschool Oerterp 
 

Woensdagavond 12 december start de Damschool Oerterp in 

de Wier.  

 

Iedereen kan meedoen. Je speelt elke 

woensdagvond van 18.30 uur tot 19.45 uur 

partijen.   

 

Je speelt niet alleen partijen. Je krijgt ook 

damles. Je leert hoe je met een dam een 

heleboel schijven kunt slaan. Na de lessen 

zul je mooie damzetjes uithalen. Je gaat na 

enkele lessen al heel veel partijen winnen! 

  

Je haalt het van der Wal-diploma na het  

1ste werkboek. Je krijgt les van gediplomeerde trainers. Er is al 

een kampioen van Nederland bij de Damschool die lessen 

heeft gehad van jouw trainers. Doe mee en wordt ook 

kampioen van Nederland. 

 

De eerste drie lessen zijn gratis. Het cursusgeld inclusief 

werkboek en diploma is € 15. De laatste lesavond is 13 maart 

2019. We zien je graag op woensdagavond 12 december.  

 

Opgeven bij: 

 

Richard Koot 

06 40825629 

rw.koot@chello.nl 

 
 
 

mailto:rw.koot@chello.nl
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Damschool Oerterp 
 

Damschool Oerterp 

De Damschool Oerterp is ontstaan door de fusie tussen de 

damclubs OG Drachten en Oerterp. 6 leden van de jeugdclub 

van OG Drachten zijn overgegaan naar de Damschool. Dat zijn 

4 pupillen: Aad Dobbe, Bowe Oostwoud en Jaco Hoeksma uit 

Opeinde en Jacob Noordhuis uit Drachten. De 2 aspiranten 

Jorrit Ensing en Lars Kootstra komen uit Opeinde. Zij doen 

niet mee met de onderlinge. Ze krijgen training bij Gabriël en 

Richard. Ze dammen in het landelijk team van OG Drachten 

als invaller.  Er zijn 4 docenten: Ultsje Hosper, tevens 

voorzitter, Gabriël Heerema, Richard Koot en Tjeerd Jaasma. 

De 4 docenten zijn niet altijd aanwezig. Gabriël Heerema om 

de week en Richard Koot onderneemt af en toe een 

vluchtpoging met de camper. Laatstgenoemde is de 

coördinator van de Damschool. De damlessen beginnen om 

18.30 uur. Rond 19.15 uur worden er partijen gespeeld tot 

ongeveer 19.45 uur.  De lessen worden gegeven met behulp 

van werkboeken. Na het werkboek doen de kinderen examen 

en behalen het diploma. Er zijn 5 niveaus. 

  

Hulp van ouders en clubleden 

De Damschool stelt het op prijs als ouders en clubleden een 

steentje bijdragen. We kunnen dan meer activiteiten uitvoeren. 

Ook motiveert het de kinderen als ze zien dat ouders en 

clubleden iets voor de Damschool over hebben.  Zo moet de 

jeugd uit Opeinde en Drachten gebracht en gehaald worden. 

Complimenten voor deze ouders. Dan stellen we ook eisen aan 

de inzet van de kinderen en aan de inzet van de docenten. Zo 

hebben we bij damtoernooien tafelleiders nodig om de stand 

bij te houden. Noteert u vast onze sneldamavond. Zie de 

kalender. 
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Start Damschool Oerterp 

Op woensdagavond 12 december is de eerste lesavond. Er zijn 

maar liefst 25 deelnemers! De flyers op de 3 scholen en de 

melding in De Tipgever, Drachtster Courant en De Woudklank 

hebben goed gewerkt. De eerste 3 lesavonden zijn gratis. 

Daarna vragen we als bijdrage € 15. De laatste les wordt op 13 

maart 2019 gegeven. Op 9 januari 2019 starten we met de 

onderlinge competitie. 
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Kalender 

15-12-2018  NK clubteams Ochten 

27-12-2018  FK voorrondes Rinsumageest. Iedereen 

                                    kan mee doen.  

28-12-2018  FK Leeuwarden. Finale.  

23- 01-2019             Sneldamavond Ureterp 

26-01-2019  Regiocup Hijken 

09-02-2019  FK sneldammen 

05-03-2019  Sneldamavond Aldeboarn 

13-03-2019  Laatste lesavond Damschool Oerterp 

16-03-2019  Regiocup Dedemsvaart 

20-04-2019  Regiocup Groningen 

18-05-2019  Regiocup Gramsbergen 
 

RK 
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