
 

Voorwoord 
 

Voor u ligt een bijzondere oplage van Het Typezetje. In verband met het 60-jarig bestaan van 

onze vereniging lijkt het ons een mooi idee een speciale jubileumuitgave te verzorgen. Naast 

de normale rubrieken waarin de (eind)standen zijn opgenomen, hebben wij een duik genomen 

in de historie van DC Oerterp. Met deze uitgave van Het Typezetje komt een einde aan ons 

jubileumjaar. In dit jaar hebben wij de volgende evenementen (mede) georganiseerd: 

 

Jubileumtoernooi; 

Fries Kampioenschap Sneldammen 

Halve finale NK Junioren 

 

Kortom, er kan gesproken worden van een actief jubileumjaar. Graag wil ik alle leden die 

betrokken zijn geweest bij de organisatie van de verschillende evenementen en de 

samenstelling van de jubileumuitgave van Het Typezetje hartelijk bedanken. 

 

Ik wens iedereen veel leesplezier, een goede zomervakantie en zie jullie allen graag terug in 

het seizoen 2009-2010. 

 

André de Jong 
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Van de redactie 
 

De redactie wil in Het Typezetje een overzicht geven van gebeurtenissen die hebben 

plaatsgevonden. Soms is er weinig te melden, soms veel. Meestal past het verhaal dat de 

redactie kwijt wil tussen de omslag van het blad. Deze keer lukt dat niet. Van een broek die te 

krap wordt, kan de zoom worden uitgelegd of zo nodig kan er van andere stof een stukje 

worden tussen gezet. Met het clubblad ligt het iets anders. Een manier om alle tekst erin te 

proppen is de letters kleiner te maken. U moet het dan lezen met een vergrootglas. Het 

gebeurt wel vaker, dat niet alle aangeleverde tekst kan worden geplaatst. In die gevallen wordt 

het een en ander gewoon doorgeschoven naar de volgende editie. Dat vindt de redactie deze 

keer geen goed idee. Het jubileumjaar 2008-2009 is namelijk een uniek jaar dat gevoelsmatig 

geen overloop toestaat. Het dient waardig en zorgvuldig te worden afgesloten: daar waar het 

moet. Om die redenen is deze keer gekozen over te stappen op een clubblad in A4-formaat.  

 

In dit jubileumjaar vindt het bestuur het belangrijk een overzicht te geven van wat er zoal in 

de lange geschiedenis van de club is gebeurd. Miente Pera en Gebbo Wagenaar zijn in de 

archieven van de vereniging gedoken en hebben er voor u daar opmerkelijke fragmenten uit 

gehaald. Het zijn stukjes die nieuwsgierig maken en vragen oproepen over wie achter die 

namen zitten en wat ze in het dagelijks leven deden. Hoe goed waren ze en zijn ze wat het 

niveau aangaat te vergelijken met de dammers van nu? Johannes IJtsma heeft enkele leden 

benaderd die al heel lang lid zijn van de vereniging. Zij dragen een deel van het verleden van 

de club bij zich. Hij heeft ze enkele vragen gesteld over hoe het vroeger was. Het blijkt, dat 

papier een beter geheugen heeft. De redactie is er zeker van, dat als men er de tijd voor neemt 

en een aantal oudgedienden bij elkaar zet en gestructureerd, dat wil zeggen aan de hand van 

vragenlijsten en oude foto‟s laat praten, de anekdotes vanzelf los komen. De een haakt aan bij 

de ander. Die tijd was er helaas niet. Doch hoe goed allerlei werkzaamheden ook zijn gepland, 

de laatste maanden en weken hebben veel leden het razend druk gehad met de organisatie van 

de halve finales van het Nederlands kampioenschap voor junioren. De lat is wat dat betreft 

hoog gelegd. Uit de reacties van de deelnemers aan het evenement valt op te maken dat zij het 

enorm naar hun zin hebben gehad. Damclub Oerterp heeft kwaliteiten in huis om een 

meerdaags evenement van deze omvang te organiseren. Het is een uitstekende manier om 

dammen voor jong en oud te promoten. Het genoegen dat velen eraan hebben beleefd, doet in 

elk geval naar meer smaken. 

 

De redactie 
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Inleveren kopij 
 

Bijdragen van leden worden gewaardeerd. Aan mooie partijfragmenten is altijd behoefte. U 

hoeft daarmee beslist niet te wachten tot de deadline. U kunt ze ook tussentijds per e-mail 

toesturen aan de redactie. Als dat op de een of andere manier niet gaat, is het mogelijk dat u 

de betreffende bladzijde van het damnotatieboekje kopieert en inlevert op een clubavond bij 

een lid van de redactie. Belangrijk is wel, dat het handschrift leesbaar, het verloop van de 

zetten correct en de stand juist is. Kopij voor het eerste clubblad van het seizoen 2009-2010 

dient u uiterlijk in te leveren op woensdag 7 oktober 2009. 

De redactie 

 

Proficiat jarigen 
 

09–05: Anne Jagersma  06–06: Jeffrey Smits    

09–06: Andre de Jong  16–06: Fokke Heidsma   

16–06: Harrij Mennema  27–06: Jordy Smits    

01–07: Sipke Doller   31–07: Mack van Kester   

04–08: Dirk Idsinga   09–08: Henk Dijkstra   

15–08: Rein v/d Wal   17–08: Gebbo Wagenaar   

13–09: Foppe Jansma  21–09: Henk de Graaf   

08–10: Halbe Posthumus ` 16–10: Gerben de Wit   

24–10: Cees Dijkstra  

                

 

Belangrijk 

  

Mocht u, om welke reden dan ook, (school, verhuizing enz.) volgend seizoen geen lid van 

onze damclub kunnen zijn, wilt u dit dan melden voor 13 juni bij het bestuur. Wij kunnen u 

dan tijdig afmelden bij de PFDB. Bij te late afmelding zijn wij genoodzaakt de aan de PFDB 

verschuldigde contributie aan u door te bereken 
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Tussenstand onderling competietie 
 

Eindstand onderlinge 2008/2009 over 33 ronden  

  

Plaats   Naam               AW  +    =    -    AP            EG         TG         Tot   Groep  

  

1 (1)   J. van Dijk        18   13    3    2    29   1.6111    1.1981    2.8092    1  

2 (2)   H. Veenstra      18   10    5    3    25   1.3529    1.2027    2.5556    1  

3 (3)    G. de Wit         18     9    6    3    24   1.2941    1.2253    2.5194    1  

4 (4)    S. Doller          17     8    5    4    21   1.2353    1.2486    2.4839    1  

5 (6)    D. van Dijk      18   11    2    5    24   1.2500    1.1269    2.3769    1  

6 (8)    H. Dijkstra       17     8    3    6    19   1.1176    1.1406    2.2583    1  

7 (10)   M. Pera            18     8    2    8    18   0.9412    1.1780    2.1192    1  

8 (12)   J. IJtsma          17     7    6    4    20   1.1765    0.8855    2.0619    2  

9 (13)   F. Heidsma      17     8    5    4    21   1.1875    0.8540    2.0415    2  

10(14)   S. Boonstra      19     9    4    6    22   1.1579    0.8670    2.0249    2  

11(15)  W. v.d. Velde   18     8    4    6    20   1.0588    0.9508    2.0096    1  

12(17)   J. Riesenkamp 30    11   5   14    27   0.9000    0.9336    1.8336    2  

13(18)   A. Jagersma     20     6    5    9    17   0.8500    0.8783    1.7283    2  

14(19)   F. Jansma         18     4    7    7    15   0.8333    0.8574    1.6908    2  

15(20)   D. Idsinga        18     3    8    7    14   0.7778    0.8036    1.5813    2  

16(21)   C. Bergsma     28     4    3  21    11      0.3929    0.9581    1.3510    2  

17(24)   T. Vlasma        26     1    1  24      3   0.1154    0.9468    1.0622    2  

 

Verplicht aantal wedstrijden van 17 niet gehaald  

18(5)    S. Zeilstra        14     7    3    4    17    1.2143    1.2240    2.4383    1  

19(7)    G. Terpstra      15     6    5    4    17    1.1333    1.1099    2.2433    1  

20(9)    A.J. de Jong       8     4    1    3      9     1.1250    1.0321    2.1571    1  

21(11)   R. v.d. Wal        9     4    2    3    10    1.1111    0.9677    2.0788    1  

22(16)   H. Posthumus  10     4    3    3    11    1.1000    0.8768    1.9768    2  

23(22)   U. Hosper           1     0    0    1      0     0.0000    1.2353    1.2353    2  

197 wedstrijden 77,66% winst/verlies. Witspeler wint: 50,98% van de gewonnen partijen  

 

Gegevens 2009 Gegevens 2008  

Naam AW AP EG TG Tot Naam AW AP EG TG Tot Versch. 

S. Boonstra 19 22 1,15 0,86 2,02 S. Boonstra 18 17 0,94 0,89 1,84 0,18 

J. van Dijk 18 29 1,61 1,19 2,80 J. van Dijk 18 27 1,50 1,16 2,66 0,14 

F. Heidsma 17 21 1,18 0,85 2,04 F. Heidsma 17 16 0,94 0,97 1,91 0,12 

T. Vlasma 26 3 0,11 0,94 1,06 T. Vlasma 27 1 0,03 0,96 0,99 0,06 

C. Bergsma 28 11 0,39 0,95 1,35 C. Bergsma 19 8 0,42 0,88 1,30 0,04 

J. Riesenkamp 30 27 0,9 0,93 1,83 J. Riesenkamp 31 27 0,87 0,93 1,80 0,02 

A. Jagersma 20 17 0,85 0,87 1,72 A. Jagersma 19 17 0,89 0,84 1,73 -0,01 

D. van Dijk 18 24 1,25 1,12 2,37 D. van Dijk 19 25 1,27 1,13 2,40 -0,03 

F. Jansma 18 15 0,83 0,85 1,69 F. Jansma 18 17 0,94 0,80 1,75 -0,06 

M. Pera 18 18 0,94 1,17 2,11 M. Pera 20 24 1,15 1,02 2,18 -0,06 

D. Idsinga 18 14 0,77 0,80 1,58 D. Idsinga 18 14 0,77 0,88 1,66 -0,07 

H. Veenstra 18 25 1,35 1,20 2,55 H. Veenstra 19 29 1,50 1,19 2,69 -0,14 

G. de Wit 18 24 1,29 1,22 2,51 G. de Wit 19 29 1,50 1,17 2,67 -0,15 

W. v.d. Velde 18 20 1,05 0,95 2,00 W. v.d. Velde 23 25 1,04 1,12 2,17 -0,16 
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C. Bergsma - J. IJtsma  
 

Onderlinge competitie 1 april 2009 

 

“De kost gaat voor de baat uit”, denkt zwart als hij aan de beurt is (zie diagram). 

 

33.   22-27 

34. 31x22 18x27 

35. 29x07 27-31 

36. 36x27 08-12 

37. 07x18 13x44 

 

Zwart staat twee schijven voor en is een veld verwijderd van 

een dam. Wit geeft op. 

 

JIJ  

 

 

 

F. Jansma - J. IJtsma  

 

Onderlinge competitie 25 maart 2009 

 

Mentale druk speelt de hele partij een rol. Als gevolg daarvan zet zwart in de 20
e zet 17-22 

(zie diagram). Meteen nadat hij de zet heeft gedaan, ziet hij dat hij een dam heeft laten liggen. 

Beter was geweest: 

 

20.  24-30 

21. 25x34 23-28 

22. 32x23 18x49 

 

  

  

  

  

  

 

Verderop in dezelfde partij doet wit niet onder voor zijn 

tegenstander (zie diagram). In de 29
e
 zet schuift hij 38-33. 

Beter was geweest: 

29. 39-33 30x28  

30. 27-21 16x27 

31. 38-32      27x38 

32. 42x04 

 

Tegen het einde van het spel staat wit riant twee schijven voor. Het aantal verplichte zetten 

heeft hij nog niet gedaan. Voor hem is het twijfelachtig of dat nog mogelijk is. Er zit namelijk 

amper nog tijd in de klok. Beide spelers stemmen in met een verdeling van de punten. 

                                                                                    JIJ 
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Oerterp 8
e
 in Eerste klasse A  

 

In de laatste wedstrijd van de KNDB competitie spant 

het er nog even om voor Oerterp. Bij een overwinning 

is Oerterp er zeker van om geen nacompetie te spelen. 

Bij gelijk spel of verlies wordt het lot beslist door 

Heerenveen. Oerterp houdt het heft in handen door een 

krappe overwinning op Hijken DTC. Bijna alle partijen 

worden positioneel beslist. Rein van der Wal, in 

diagram met zwart, weet met een uitgekiend 

eindspelletje twee punten van zijn tegenstander weg te 

snoepen.  

 

Succes met puzzelen! 

 

 

Uitslagen KNDB competitie  
 

28 Februari 2009 

 

1   A. de Jong (1022)  B. Dollekamp (1177)         0-2 (2)  

2   D. van Dijk (1026)  B. Verberkt (1147)      1-1 (1)  

3   S. Doller (1217)      B. Rumahmory (1062)      1-1 (3)  

4   F. Heidsma (962)   H. van der Laan (1088)      0-2 (7)  

5   H. Veenstra (1216) B. Plijter (1100)         1-1 (4) 

6   J. van Dijk (1198)   R. Knevel (1090)         1-1 (8)  

7   G. de Wit (1194)     K. de Groot (985)         2-0 (6)  

8   R. v.d. Wal (1136)  H.J. Brascamp (1056)       2-0 (5)  

9   S. Zeilstra (932)      J. Plijter (831)   2-0 (10)  

10 C. Dijkstra (911)     H. Pruim (1008)         1-1 (9)  

 

 

Eindstand 
 

pl    Eerste klasse A  Pt    Bordpt  

       +    - 

1.    CTD Arnhem    22 146    74  

2.    Nijverdal   18 131    89  

3.    Roden / Leek   14 115  105  

4.    EDC    13 112  108  

5.    Tamek Damkring 12 121    99  

6.    DEZ/NGKZ 5   11 110  110  

7.    Dammers uit Oost  10 107 113  

8.    Oerterp    10 106  114  

9.    Hijken DTC     8 105  115  

10.  Heerenveen     7 103  117  

11.  Gorredijk     5   93  127  

12.  Het Noorden Groningen 2   71  149 
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Topscores   pt    ws   ts rat.     bgem 

1.    S. Doller  (1217)  16   10    1096,6    4,00  

2.    G. de Wit (1194) 15   10    1064,8    4,50  

3.    H. Veenstra (1216) 15   11    1042,3    4,82  

4.    J. van Dijk (1198) 13   11    1118,3    4,09  

5.    R. v.d. Wal (1136) 10   10    1112,9    4,10  

6.    D. van Dijk (1026)    9   10    1130,1    5,20  

7.    C. Dijkstra (911)    9   11      994,1    8,36  

8.    S. Zeilstra (932)    7     9    1027,8    8,44  

9.    G. Terpstra (1010)   5     9      983,3    7,11  

10.  K. de Bruin (902)    3     8    1159,3    5,38  

11.  H. Dijkstra (1150)   2     1    1080,0    7,00  

12.  F. Heidsma (962)    1     2    1136,0    2,50  

13.  M. Pera (889)       1     4    1050,8    7,50  

14.  F. Jansma (657)      0     1    1310,0    3,00  

15.  G. Wagenaar (930)    0     1    1252,0    7,00  

16   A. de Jong (1022)    0     2    1202,0    1,00 

 

 

Een veegpartij van Sipke Doller  
 

Jan Bosselaar (1107) - Sipke Doller (1185) (KNDB competitie 2007) 

 

Elke dammer wenst zich een partij waarbij hij zijn tegenstander overtuigend van het bord 

speelt. Helaas komt zo‟n partij zelden voor. Toch is er in het archief nog een partij blijven 

liggen waarbij Sipke Doller zijn tegenstander alle velden van het bord laat zien: 

 

Vanuit diagram:  

16.     21-27 

17.  31x22  24-29 

18.  33x24  19x30 

19.  28x10  05x14 

20.  35x24  14-20 

21.  25x14  09x29 

22.  34x23  26-31 

23.  37x26  13-18 

24.  22x13  08x46 

 

Sipke weet zijn dam veilig te stellen en maakt er na de 33
e
 zet een definitief einde aan: 

 

Vanuit diagram: 

33.  29-24  14-19 

34.  23x03  04-13 

35.  03x21  13x44 

36.  49x40  16x49 
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Oerterp 1 vierde van Friesland 
 

pl   hoofdklasse 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   pt   bp 

1.   Huizum     **  7 10 11 11 13 12 15 13 15    16   70  

2.   Dam. Fryslân   9   **  7 11 10 12 10 14 14 11    16   52  

3.   De Oldehove   6   9   **  9 10 15 10 12 12 12    16   46  

4.   Oerterp    5   5   7   **  9   9   9 10   8 10    11     0  
5.   Heerenveen  5   6   6   7  **   5 10 12 10   9      8    -4  

6.   Urk Aan Zet    3   4   1   7 11  ** 13   8   8 10      8  -14  

7.   OG Drachten    4   6   6   7   6   3  ** 12   8 10      5  -20  

8.    Gorredijk    1   2   4   6   4   8   4  ** 10   9      5  -48  

9.    BEGB   3   2   4   8   6   8   8   6  **   8      4  -38  

10.  Emmeloord    1   5   4   6   7   6   6   7   8  **      1  -44 

 

Topscores   pt ws ts rat     bgem 

1.   J. van Dijk (1198)  14     9       1081       2.33     

2.   H. Veenstra (1216)    10       9  1151      2.56    

3.   G. de Wit (1194)       9      6  1111      2.83    

4.   D. van Dijk (1026   8    8      1072      5.38     

5.   R. v.d. Wal (1136)      6       6      1126      3.33     

6.   G. Terpstra (1010)    6      8     1006      7.00     

7.   F. Heidsma (962)   4       3      1199      5.00     

8.   A. de Jong (1022)   4       4     1060      5.00     

9.   H. Dijkstra (1150)       4       5   1132      3.40     

10.  S. Zeilstra (932)      3       4    1054      6.00     

11.  M. Pera (889)         3       8     1034      6.75     

12.  S. Boonstra (770)   1       1    901      8.00     

 

Oerterp 2 verblijft in 2
e
 klasse B 

 

pl   2
e
 klasse  1   2   3   4   5   6   7    pt    bp 

1.   Ontspanning     **  7   5   7   9   7   8    10    14  

2.   De Oldehove  5   **  7   6 10   8   8      9    16  

3.   Steenwijk  7   5   **  6   6   7   9      8      8  

4.   Opeinde     5   6   6   **  5   7   9      6      4  

5.   Oerterp   3   2   6   7   **  3   7      5   -16  
6.   Haulerwijk    5   4   5   5   9   ** 10     4      4  

7.   Donkerbroek    4   4   3   3   5   2   **     0   -30 

 

Topscores 

1.   U. Hosper (862)    4    5    898    4.00     

2.   W. v.d. Velde (903)  4    4    840    1.75     

3.   F. Heidsma (962)    4    4    978     2.00    

4.   G. Wagenaar (930) 4    4    794     3.25     

5.   D. Idsinga (555)    4    3    928    6.00     

6.   A. de Jong (1022)    1    2       2.00     

7.   J. IJtsma (771)     4    2    984    3.00     

8.   S. Boonstra (816)    4    2    816    3.25     

9.   A. Jagersma      2    1    880     5.50     

10. F. Jansma (657)    5    1    889    4.00   
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Fries Kampioenschap sneldammen 2009 
 

Op zaterdag 21 maart 2009 vindt het Fries kampioenschap sneldammen plaats. In het kader 

van haar zestigjarig bestaan draagt damclub Oerterp zorg voor de organisatie. Er wordt 

gespeeld in het multifunctioneel centrum “De Wier” in Ureterp. Bij elkaar hebben 48 

personen zich opgegeven voor het kampioenschap. Er wordt gestreden in vijf categorieën, te 

weten: 

 

A. Spelers met een rating van 1100 en hoger 

B. Spelers met een rating van 900-1100 

C. Spelers met een rating beneden de 900 

D. Dames 

E. Junioren 

 

In twaalf ronden wordt volgens het Zwitserse systeem de uiteindelijke rangorde bepaald. Het 

speeltempo is voor alle categorieën tien minuten per partij. Dat betekent dat er volgens het 

wedstrijdschema, tussen de ene en de volgende partij ongeveer tien minuten ruimte zit. In dat 

tijdsbestek voeren de heren H. Veenstra, R. Van der Wal en M. Pera alle uitslagen in de 

computer in en worden tevens de volgende koppels bekend gemaakt. Aangezien zij ook 

dammen, wordt er wat omschakelen aangaat het nodige van deze heren gevraagd. Zoals het 

een jarige vereniging betaamt, worden de gasten op oranjekoek getrakteerd.  

 

Bij veel buitenevenementen wil het weer nog wel eens een spelbreker zijn. Dammen heeft 

daar geen last van. Wel is het lekker als de deelnemers tijdens de vele kleine en grote pauzes 

naar buiten kunnen om even te ontspannen. Gelijktijdig wisselen zij allerlei 

wederwaardigheden uit op het gebied van dammen. Verhalen zijn er genoeg. Iedereen kan uit 

eigen ervaring volop vertellen hoe het zit met zijn of haar tactiek, gemiste kansen en 

frustraties. De organisatie loopt de hele dag op rolletjes, de sfeer is uitstekend en drie leden 

van damclub Oerterp vallen in de prijzen. Dat zijn Jan en Dennie van Dijk, respectievelijk 

eerste en derde bij de junioren en Harry Mennema als eerste in de C-groep. Tot het laatste 

moment blijft het spannend. De jubilaris kan wat dat betreft terugblikken op een geslaagd 

evenement. De complete eindstand is te bewonderen op de site van de PFDB. 

 

JR 

 

Eindstand top 10 

  

Pl.   Naam                      Plaats               Cat      AW  +   =   -     Pt     WP   

 1    Tjalling Goedemoed Leeuwarden      A         12    7   5   0     19    170     

 2    Teake Kooistra          Rinsumageest   A        12    6   4   2     16    173    

       Willem Leijenaar      Harlingen        A        12    6   4   2     16    173     

 4    Rudolf Smedinga    Drachten       A        12    4   8   0     16    167     

 5    Richard Koot            Drachten         A        12    4   8   0     16    165    

 6    Hans Zondervan       Birdaard         A        12    5   5   2     15    169     

       Jan van Dijk            Ureterp         Jun     12    6   3   3     15    169     

 8    Jan Hoogterp           Drachten       A        12    4   7   1     15    162    

 9    Gabriel Heerema      Drachten         A        12    3   9   0     15    160     

10   Jan Bosselaar             Marrum           A       12    6   3   3     15    144   



 

12 
 

Halve finale Nederlands kampioenschap voor junioren 
 

Oerterper Jan van Dijk eerste in poule A 

 

Jan van Dijk, Thijs Gerritsen en Matthias de Kruijf hebben zich geplaatst voor de finale. Jan 

van Dijk is voor aanvang van de laatste ronde al zeker van de eerste plaats in deze poule. De 

strijd gaat nog om de resterende finaleplaatsen (2 en 3). Matthias maakt een punt achterstand 

op Sjoerd ten Brinke goed door in een rechtstreeks duel te winnen. Hierdoor is het Sjoerd die 

achter het net vist en op de 4
e plek eindigt.  

Iskander Al-Sarayfi en Bas van den Broek eindigen beiden op 5 punten. Het onderlinge 

resultaat bepaalt daarom dat Iskander op plaats 5 eindigt en Bas op de 6
e
 plaats.  

Feroz Amirkhan en Derk-Jan Riesthuis eindigen samen op 4 punten. Dit omdat de arbiter 

besluit dat Feroz zijn klok nog wel in werking had moeten stellen. (Feroz is meer dan een uur 

te laat in de speelzaal) Bij verstek van beide spelers - Derk-Jan Riesthuis is een ronde eerder 

ziek naar huis gegaan – wordt daarom tot een reglementaire 0-0 uitslag besloten.  

Deze beslissing zorgt voor een behoorlijke discussie. De arbiter heeft Feroz de vorige dag 

verteld dat hij wel aanwezig dient te zijn bij de aanvang van de laatste ronde. Later, bij de 

avondactiviteit, wordt door de clubvoorzitter (die niet op de hoogte is van de 

arbitermededeling) gezegd dat Feroz niet aanwezig hoeft te zijn. De arbiter beslist echter dat 

aan Feroz duidelijk is gemeld aanwezig te zijn en besluit daarom volgens het 

wedstrijdregelement te handelen. 

Bij de prijsuitreiking wordt de organiserende commissie (onder leiding van Gerrit Terpstra, 

Miente Pera, Jan van Dijk, Rein van der Wal, Gebbo Wagenaar en Hendrik Veenstra) 

hartelijk bedankt voor hun inspanningen. Verder worden de arbiters (hoofdarbiter Harry 

Mennema, Rein van der Wal, Gerben de Wit en Wim Meijer) ook nog bedankt. Tevens gaat 

er dank naar de inspanningen van de familie Van Dijk, die voor mooie posters, naambordjes 

en de foto‟s heeft verzorgd. Verder worden natuurlijk de sponsors niet vergeten (zie 

sponsorpagina). Vanzelfsprekend is er dank voor het allerbelangrijkste bij het organiseren van 

een dergelijk toernooi, namelijk de gastgezinnen. De families Hosper, Idsinga, Terpstra en 

Martijn van Houten worden hartelijk bedankt door middel van een bosje bloemen. (zie 

fotopagina prijsuitreiking). Tot slot geeft Thijs Gerritsen nog een kleine speech namens de 

spelers waarin hij aangeeft het prima naar zijn zin te hebben gehad in Ureterp. Al met al mag 

de conclusie zijn dat het voor zowel de spelers als de organiserende vereniging een geslaagd 

toernooi is, dat zeker voor herhaling vatbaar is.  

 

 

Pl  Naam     1    2   3   4   5   6   7   8    We +  =   -   Pt    WP   

1   J. van Dijk (1198)   X   2   1   1   2   2   2   2     7   5   2   0   12    69  

2   T. Gerritsen (1150)  0    X  2   1   1   2   1   2     7   3   3   1     9    50  

3   M. de Kruijf (1072)   1    0   X  2   2   2   0   1     7   3   2   2     8    50  

4   S. ten Brinke (1077)   1    1   0   X  2   1   1   1     7   1   5   1     7    44  

5   I. Al Sarayfi (900)   0    1   0   0   X  2   2   0     7   2   1   4     5    27  

     B. v.d. Broek (936)   0    0   0   1   0  X   2   2     7   2   1   4     5    23  

7   F. Amirkhan (1175)   0    1   2   1   0   0  X   ..     6   1   2   3     4    32  

     D-J. Riesthuis (1024)   0    0   1   1   2   0   ..  X     6   1   2   3     4    25 
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De spelers 
 

Het is altijd belangrijk te weten hoe de gasten het feest hebben gevonden. Kort voor de 

prijsuitreiking van de halve finale van het Nederlands kampioenschap is er even gelegenheid 

de deelnemers enkele vragen te stellen. 

  

Feroz Amerikhan (16), woonachtig in Koog aan de Zaan (NH) zit in de vierde klas van het 

VWO en volgt het profiel Natuur en Techniek. Naast het dammen heeft hij kickboksen als 

hobby. Hij dam al vanaf zijn achtste jaar. Hij vond het leuk om aan de halve finales deel te 

nemen. Het toernooi verliep voor hem wat minder, zo zegt hij. De activiteiten rondom het 

dammen vond hij super. Het evenement vond hij goed georganiseerd. Feroz heeft zich niet 

echt voorbereid op de krachtmeting. Een dag voor hij moest dammen heeft hij een paar 

partijen bestudeerd. Met voldoening kijkt hij terug op de partijen die hij heeft gespeeld tegen 

Matthias en Jan. Dat hij de partij tegen Jan heeft verloren doet aan dat gevoel geen afbreuk. 

Veel gelegenheid om wat van de Friese omgeving te zien is er niet geweest. Elke dag op en 

neer naar Siegerswoude en het avondje Drachten zijn hem in elk geval bijgebleven. Enkele 

gedachten om dammen aantrekkelijker te maken voor de jeugd heeft Feroz wel. Jongeren 

zouden zelf meer les aan jongeren kunnen geven. Er dient het nodige aan de reputatie van het 

dammen worden gedaan. Dammen dient meer, dat wil zeggen op een betere manier 

aangeboden te worden aan jongeren. 

 

Sjoerd ten Brinke (17 ) woont in Culemborg (Gld). Hij zit in zes VWO. Vijf tot zes keer in de 

week doet hij naast het dammen aan wedstrijdzwemmen. Hij doet al voor de zesde keer mee 

aan een dergelijk evenement. Het bijzondere is er dan wat af. Voor de rest vond hij het 

gezellig. De activiteiten vond hij leuk bedacht. Met genoegen ziet hij terug op de enige partij 

die hij heeft gewonnen. Dat was tegen Iskander. Hij heeft zich voorbereid op het halve 

kampioenschap. Hij heeft partijen van tegenstanders bekeken en heeft aandacht besteed aan 

de openingen. Voor hem hoefden geen gastouders te worden gezocht. Hij verbleef bij zijn 

ouders in een huisje in het nabijgelegen Appelscha. Ook na het toernooi blijft hij daar nog 

twee dagen. Wat hij dan gaat doen, is nog open. Op de vraag hoe dammen aantrekkelijker kan 

worden gemaakt antwoordt hij dat er niets mis is met dammen. 

 

Matthias de Kruijf (18) komt uit Barneveld (Gld). Hij volgt de opleiding voor 

onderwijsassistent. Hij houdt ervan om leuke dingen te doen, samen met zijn vrienden. 

“Slagwerk”, bespreken valt daar ook onder. Matthias damt al de helft van zijn leven. Een 

aantal dagen strijd leveren in Ureterp vond best hij spannend. Partijen die hem zijn 

bijgebleven zijn die tegen Thijs en Sjoerd. Dat hij tegen de eerste heeft verloren, doet daar 

geen afbreuk aan. De andere partij was een echte alles-of-niets-partij. Dat hij zich heeft 

voorbereid op het toernooi is voor hem een vanzelfsprekendheid. Hoe hij dat heeft gedaan wil 

hij om begrijpelijke redenen niet prijsgeven. Van de naaste omgeving heeft hij niet echt veel 

gezien. 

 

Iskander Al-Sarayfi (16) heeft bijna een thuiswedstrijd. Hij komt uit Drachten. De Drachtster 

zit in vier VMBO. Hij damt ongeveer een jaar of vijf, zes. Daarnaast voetbalt hij. Hij vond het 

leuk dat er naast het dammen nog van alles was georganiseerd (pokeren, sneldammen, bowlen 

en voetbal van FC Cambuur). De eerste twee partijen zijn hem bijgebleven. De eerste is tegen 

Feroz. Die wint hij. Dat is geen geringe prestatie, gelet op het verschil in rating. De tweede 

partij speelt hij remise tegen Thijs. Als derde memorabele partij noemt hij die tegen Bas. 

Iskander heeft zich niet voorbereid op de halve finale van het NK. Een goede manier om 
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dammen aantrekkelijker te maken voor jongeren is volgens hem mogelijk met het maken van 

reclame. Meer damclubs zouden volgens hem in dat opzicht een goede zaak zijn.  

 

Thijs Gerritsen (19) woont in Bemmel (Br). Na de HAVO is hij naar de PABO gegaan. Hij 

houdt van sporten en uitgaan. Inmiddels damt hij zo‟n elf jaar. De partij tegen Matthias 

springt er voor hem uit. In zijn woord van dank namens de spelers laat hij weten, dat hij niet 

echt zin had om weer een week van zijn vakantie aan dammen te besteden. Doch als hij op 

alles terugkijkt, heeft hij er geen enkele spijt van dat hij heeft meegedaan. Hij bekent, dat hij 

zich niet heeft voorbereid op het evenement in Friesland. Thijs spreekt zijn waardering uit op 

de wijze waarop damclub Oerterp alles heeft georganiseerd. Veel heeft hij niet van zijn 

omgeving gezien, of het zou het nachtleven van Drachten moeten zijn. Hij doet de suggestie 

dammen voor de jeugd aantrekkelijker te maken met geldprijzen. 

 

Bas van den Broek (17) woont in het dagelijks leven in Tilburg. Hij zit in de vijfde klas van 

het VWO. Sinds vier jaar damt hij. Deze sport combineert hij met tafeltennis. Hij is positief 

over zijn deelname aan de halve finale van het kampioenschap. Bas heeft daar niet veel 

woorden voor nodig. Hij vond het leuk. Ook hij heeft genoegen beleefd aan zijn partij tegen 

Matthias. Desgevraagd laat hij weten, dat hij zich niet heeft voorbereid op het evenement. Op 

de vraag of hij nog iets van zijn omgeving heeft gezien, antwoordt hij dat hij wat in Ureterp 

heeft rondgelopen. 

 

Helaas kan de Culemborger Derk-Jan Riesthuis (16) in verband met ziekte niet bij de 

prijsuitreiking aanwezig zijn. Zijn vader haalde hem met de auto op. De redactie heeft hem op 

zijn thuisadres via zijn vader enkele vragen gesteld. Bij het ter perse gaan van het clubblad 

heeft hij nog niet gereageerd. 

 

Jan van Dijk hoeft geen nadere toelichting. In het vorige clubblad is hij uitvoerig aan het 

woord geweest. Hij laat weten, dat hij zich het toernooi niet helemaal fit voelde. Oorpijn 

speelde hem onder meer parten. Vanzelfsprekend is Jan blij met de punten die hij heeft 

behaald, maar over zijn spel is hij niet echt tevreden. Degenen die hem kennen, weten dat hij 

meer kwaliteiten in huis heeft. Trots en vol vertrouwen vaardigt damcub Oerterp de kampioen 

van het toernooi af naar het NK. 
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Partijfragmenten 
 

Jan van Dijk (1198) - Thijs Gerritsen (1150) 2-0 

 

Jan krijgt meteen al in ronde 1 een cadeautje van de latere 

nummer 2. Thijs, met zwart, denkt hier te kunnen winnen via 

15-20, 4-10 en 41-36. Als Jan zijn witte dam op 24 geen dam 

is, maar een schijf dan is dit ook wel het geval. Nu echter 

slaat Jan gewoon door naar 47 en is zwart in één keer al zijn 

schijven kwijt. Het lijkt wel weggevertje. 

 

 

 

 

 

 

Matthias de Kruijf (1072) - Jan van Dijk (1198) 1-1 

 

In ronde nummer 2 speelt Jan een sterke partij tegen 

Matthias. Bovenstaand diagram heeft hij door middel van 

een offer eerder voorbereid. Nu volgt de forcing 34-40! Na 

44-39 speelt Jan 18-22 en wint een schijf. 

 

 

 

Derk-Jan Riesthuis (1024) - Bas van den Broek (936) 0-2 

 

Bas combineert hier mooi na het foutieve 48-43 van Derk-

Jan. Er volgt:   

 

18-23 28x30  

25x34 39x30  

22-27 31x22  

17x48! 

 

 

 

Bas van den Broek (936) - Feroz Amirkhan (1175) 2-0 

Weer is het Bas die voor vuurwerk zorgt. Feroz heeft hier net 

22-27 losgelaten. Bas vervolgt verrassend met: 

 

   28-22   17x19  

   29-23   18x29  

   34x05  
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Feroz Amirkhan (1175) - Jan van Dijk (1198) 0-2  

 

Met een schijf achter weet Jan deze stand nog te winnen 

nadat Feroz foutief 32-28 heeft gespeeld. Er volgt à tempo:  

 

  12-18  

23x12   17x08  

26x17   08-12  

17x19   14x41 

 

 

Feroz Amirkhan (1175) - Matthias de Kruijf (1072) 2-0 

 

Matthias loopt er met de ogen open in. Na zijn zet 35-40 

volgde spectaculair: 

             28-23   18x49  

    32-28   49x21  

    26x10 

 

 

Iskander Al Sarayfi (900) - Derk-Jan Riesthuis (1024) 0-2 

Iskander speelt hier 42-37 en krijgt een “hele mooie” tegen: 

 

  07-11  28x17   24-29  

16x07   12x01  33x24   23-28  

27x16   18-22  32x14   09x49 

 

Uitslag sneldammen 29 april 2009 

 

Pl   Naam            cat  aw  +   =   -    pt    wp  bs 

1    Matthias de Kruijf   a     5    5   0   0   10    27   54  

2    Jan van Dijk    a     5    4   1   0     9    29   51  

3    Sipke Doller    a     5    4   0   1     8    25   36  

4    Thijs Gerritsen    a     5    3   1   1     7    32   35  

5    Gerrit Terpstra    a     5    3   0   2     6    34   32  

6    Derk-Jan Riesthuis   a     5    3   0   2     6    27   24  

7    Miente Pera    a     5    3   0   2     6    27   22  

8    Hendrik Veenstra   a     5    3   0   2     6    26   22  

9    Bas van den Broek   a     5    3   0   2     6    23   18  

10  Ultsje Hosper    b     5    2   1   2     5    25   19  

11  Harry Mennema   a     5    2   1   2     5    16     9  

12  Willem v/d Velde   b     5    2   0   3     4    29   14  

13  Henk Dijkstra    a     5    2   0   3     4    25     2  

14  Johannes Ytsma   b     5    2   0   3     4    23     8  

15  Dennie van Dijk   a     5    2   0   3     4    22   12  

16  Cees Bergsma    b     5    1   1   3     3    23     9  

17  Jack Riesenkamp   b     5    1   1   3     3    23     5  

18  Foppe Jansma    b     5    1   1   3     3    19     7  

19  Fokke Heidsma    b     5    0   1   4     1    19     5  
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20  Halbe Posthumus   b     5    0   0   5     0    26     0 

Tai Chi Tao en dammen 
 

De stilte in stilstand is niet de ware stilte 

Pas als de stilte in beweging is 

Kan het spirituele ritme zich tonen dat Hemel en Aarde vervult 

 

Tsái-kan tán 

 

De dichter drukt met het gedicht uit, dat de lente echt is begonnen en de stille beweging van 

de natuur zich voor onze ogen ontvouwt. Waar het in Tai Chi Tao om gaat is door middel van 

bewegingen en stille rust van binnen te komen tot een eigen spiritueel ritme. Tai betekent 

hoogste/opperste, Chi energie en Tao heeft te maken met het taoïsme, een filosofie die 

ongeveer 500 jaar voor onze jaartelling door Lao-tse is ontwikkeld. Deze levensvisie gaat uit 

van een bescheiden leven in harmonie met de ritmes van de natuur. Alles vindt plaats binnen 

en gebeurt door het Tao, dat plaats vindt in zich en door zichzelf. Tai Chi Tao kan helpen de 

geest en het lichaam snel alert te maken en in conditie te brengen. Daar zijn korte eenvoudige 

oefeningen voor die voor, tijdens en na het dammen kunnen worden gedaan. Elke dammer 

weet hoe inspannend dammen kan zijn en dat daarbij een goede lichamelijke en geestelijke 

conditie alsmede oplettendheid belangrijk zijn. Het is mogelijk, speciaal gericht op dammers, 

een seminar te organiseren. Mevrouw Ilse Willems (0512 544941), docente Tai Chi Tao, is 

graag bereid u het een en ander te laten ervaren. Meer informatie kunt u vinden op: www.tai-

chi-tao.nl. 

 

JR 
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Dammers van vroeger en nu 

 

Wie herinnert zich niet die keren dat hij als kleine jongen tegen zijn ouders of grootouders 

zei: “Toe, vertel nog eens iets over vroeger.” Kennelijk waren het bijzondere momenten en 

opmerkelijke verhalen. Als kind was er alleen maar het eigen wereldbeeld. Iets anders was er 

niet. Een vergelijk met eerder of later is er nog niet. Op de een of andere manier boeien die 

verhalen over vroeger. Ze gaan over dingen die anders waren. Misschien werden ze wel extra 

spannend gemaakt. Degenen die veel over vroeger kunnen vertellen zijn mensen met veel 

herinneringen. Doorgaans zijn dat oude mensen. Tegen die achtergrond en het zestigjarig 

jubileum van damclub Oerterp heeft de redactie gemeend er goed aan te doen een aantal leden 

dat al lang bij de club zit eens te vragen hoe het in hun jongere jaren bij de damclub was. Een 

oud verhaal horen van iemand die het zelf heeft beleefd, klinkt immers anders dan dat van 

iemand die het uit tweede hand heeft. Op het telefoonlijstje dat de redactie heeft opgesteld, 

staan tal namen van mensen die in aanmerking komen om deze vraag eens voor te leggen. Het 

is een kwestie van regelmatig eens rondbellen, maar niet altijd gehoor krijgen. Twee leden 

nemen uiteindelijk op. Dat zijn Tseard Roffel en Foppe Jansma. De eerste is wat het dammen 

betreft in verband met zijn gezondheid al een tijd uit roulatie, maar nog altijd lid. Hij is lid 

geworden in 1968. Iemand die een beetje kan rekenen komt uit op een periode van meer dan 

veertig jaar! Zoiets imponeert. Daar zou je extra ratingpunten voor moeten krijgen. Foppe 

Jansma is in 1975 toegetreden. Dat zijn vierendertig respectabele jaren. Geen van beiden is 

destijds lid geworden van de damclub met de gedachte dat zij zich vooral belangrijke dingen 

moesten herinneren, omdat er later wel eens iemand naar zou kunnen vragen. Een 

wetenschapper die veel onderzoek doet naar het geheugen en herinneringen is Douwe 

Draaisma. In een van zijn boeken vraagt hij zich eigenlijk af waarom de tijd sneller lijkt te 

gaan naarmate we ouder worden en welke dingen we ons zoal herinneren. (Het is tevens 

interessant te weten dat genoemde geleerde uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar het 

geheugen van schaker en dammer Ton Sijbrands inzake blind simultaan dammen/schaken.) 

Het antwoord op die laatste vraag heeft onder andere te maken met de mijlpalen die wij in ons 

leven hebben. Dat zijn vooral gebeurtenissen met een grote impact. Vaak zijn het dingen die 

voor een eerste keer gebeuren. Die vinden vooral plaats in onze jonge jaren (ongeveer voor 

ons twintigste levensjaar). De gewone dagelijkse dingen herinneren we ons niet zo. 
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Tseard Roffel moet voor zichzelf een behoorlijk eind in de tijd terug gaan om herinneringen 

aan die vroegere tijd naar boven te halen. Hij herinnert zich, dat er vroeger werd gedamd in 

het oude dorpshuis aan de Koetsebeiwal. Ze waren in die jaren met een man of twaalf. 

Doordat de belangstelling voor het dammen op een bepaald moment beneden het nulpunt 

zakte werden de damactiviteiten gedurende een aantal jaren bevroren. Jaren later vond er een 

revival plaats. Een dertig mensen toonde belangstelling. Dat waren voldoende om verder mee 

te gaan. Namen van clubleden die hem te binnen schieten zijn Brugt, Riekele Boonstra en 

Wietse van Veen. Hun namen hebben vooral betekenis in verband met het kaarten dat velen 

na afloop van het dammen graag deden. Dan werd er gepraat, geouwehoerd, gelachen en was 

het gezellig.  

 

Foppe Jansma herinnert zich de drie beheerders van het oude dorpshuis nog goed: Berend 

Huizinga, Siep de Vries en Hendrik Hoekstra. Waar hij net als zijn clubgenoot goede 

herinneringen aan heeft, is hoe gezellig het na afloop was aan de bar. Ook mensen van buiten 

deden mee. Op het gebied van kaarten en dobbelen liet hij zich niet onbetuigd. Hij vond het 

toen na afloop gemoedelijker en gezelliger dan nu. In die vroegere jaren werden er 

damtoernooien in Ureterp georganiseerd. Daar deed hij soms aan mee. Beide clubleden 

hebben ervaren dat de tijd niet stil stond. Het dammen in het dorpshuis heeft plaatsgemaakt 

voor dammen in het veel grotere en modernere multifunctioneel centrum “De Wier”. 

Interessant is te weten waardoor het vroeger gezelliger was dan nu. Heeft dat te maken met 

het ouder worden, er nu meer vermaak is of dat men het overdag drukker heeft dan voorheen? 

Wie het weet, mag het zeggen. Suggesties die een bijdrage leveren tot meer gezelligheid zijn 

altijd welkom. Het is goed, dat dammen tot de gewone dingen van het leven kunnen worden 

gerekend, zo meent de redactie tot slot. 

 

JIJ/JR 
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60- jarig bestaan DC oerterp 

 

Damclub Oerterp viert dit seizoen haar 60- jarig bestaan. Maar de notulenboeken gaan 

verder terug.  

Onze Damclub Oerterp, opgericht in 1948,  heeft minstens twee voorlopers gehad. 

 

 

Damclub Ureterp, opgericht 6 October 1938. 

 

Door enige liefhebbers der oude damclub werd heden besloten hier weer een club op te 

richten. Op initiatief van J. Vonk en J. Hoeksma, die hiervoor enige leden bezochten werd 

hiervoor een vergadering opgeroepen met het resultaat dat zich direct 12 nieuwe leden 

aanmelden en nog meerdere hun toezegging deden. 

Besloten werd de club avonden te houden in het theehuuis “Oerterp” van den Heer E. Nijboer 

zelf ook een liefhebber van dammen, en tevens een oud lid. 

Op zeer billijke condities werd zijn lokaal voor dit doel beschikbaar gesteld en tevens 

besloten tijdens deze avonden aan de leden een kopje thee te schenken, zonder verdere 

verplichting iets te gebruiken. 

Voorlopig werd besloten om de 14 dagen een avond bij elkaar te komen en wel op donderdag 

en verder een leden competitie te houden  en wel alle leden om de beurt volgens rooster tegen 

elkaar te laten spelen. Direct twee opvolgende partijen een wit en een zwart 1 tegen 2, 3 tegen 

4 enz. 

 

Leden zijn: 1. Eeuwe Nijboer  8.   Geeuwke Geerligs 

2. Jan Vonk   9.   Roel Nijboer 

 3. Tjeerd Spa   10. Sietse de Jong 

 4. Jacob Hoeksema  11. Jacob Keuning 

 5. Suardus Vonk  12. Homme van der Meer 

 6. Luite van der Molen 13. Jan Koopmans 

 7. Meinte Jelsma  14. O. de Boer 

 

Staande deze vergadering werd het bestuur gekozen en wel: 

S. Vonk (Voorzitter) 

J. Hoeksma (Secreatris) 

E. Nijboer (Penningmeester) 

 

Het eerste seizoen wordt al een wedstrijd tegen Drachten gespeeld. Men speelde in de tijd 

twee partijen op een avond!. 

 

Eerste wedstrijd tegen Drachten, 9 maart 1939. 

Ureterp       Drachten 

T. Spa 3 W. Spoelstra 1 

J. Vonk 2 v/d Molen 2 

O. de Boer 4 J. Kuipers 0 

J. Koopmans 1 R. Scholte 3 

E. Nijboer   0 Pander   4 

 10  10 

 

Aldus een gelijk spel, geen slecht begin. 
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Herfst 1939. 

De competitie is niet uitgespeeld waardoor geen goed overzicht is te verkrijgen, vele leden 

bleven de laatste tijd absent. 

Thans weer met moed er op los niettegenstaande de slechte tijdsomstandigheden. De eerste 

avonden was de opkomst slecht eerst 4 toen de volgende keer 6 leden. Een oproep in de krant, 

en enige persoonlijke bezoeken, bracht vooruitgang. Donderdag 16 november zijn weer 14 

personen aanwezig. Besloten werd 23 November weer bijeen te komen en dan weer een 

competitie samen te stellen zo mogelijk twee klassen. 

 

Eenige bepalingen : (competitie) 

Een 1
ste

 klasser moet 40% van de te behalen punten hebben, de anderen worden 2
de

 klassers. 

Eventuele 1
ste

 kl. degraderen tot 2
de

 klassers. 

De tweede klassersdie 40% of meer punten behalen worden 1
ste

 klassers. 

 

Enige spelregels: 

Indien een speler drie dammen heeft zonder een ander stuk moet hij de tegenpartij in 4 zetten 

verslaan anders is de partij verloren. 

Damslag en het slaan van een gewoon stuk dat tegelijk voorkomt is naar vrije keuze. 

Heeft men een stuk aangeraakt dan moet ditzelfde worden gespeeld. 

Bij twijfel word de algemene meening of bestuur gevraagd. 

Onder de wedstrijdmag niet gesproken worden of lawaai gemaakt boete hierop 10 cent direct 

te betalen. Is dit echter noodig zoo worden de in gang zijnde partijen allen tegelijk even 

onderbroken. 

Na half elf mag geen partij worden begonnen elf uur wordt gesloten, is een partij dan nog niet 

uit, dan moet die worden op getekend om een volgende keer te worden voortgezet. 

Over een zet mag niet langer dan … minuten worden nagedacht, dan moet er worden 

gespeeld. 

 

Hoeveel boetes zijn opgelegd en hoelang er over een zet mag worden nagedacht worden we 

niet gewaar, de verslagen stoppen hier. Worden de „tijdsomstandigheden‟ te slecht voor een 

damclub als in mei 1940 de oorlog ook Nederland bereikt? 

 

Nij begjin. 

Op 8 januari 1948 is een vergadering belegd in het Theehuis in Ureterp om te proberen weer 

een damclub in het leven te roepen. 

De volgende personen hebben zich als lid opgegeven: 

 

1.   T. Bargerbos   7.   J. van der Heide 

2.   J. Hoeksema (voorzitter) 8.   B. Hoeksema (secretaris en competitieleider 

3.   L. Veenstra   9.   R. Nijboer 

4.   T. de Vries   10. P. Vergenot 

5.   B. de Jong   11. J. Vonk (penningmeester) 

6.   G. van Veen   12. P. Zwier 

 

Berend Hoeksema zal tot 1988 secretaris blijven.  

In september 1948 start de competitie met 17 spelers. Op de laatste avond op 7 april is er “ 

weer geen kampioen uit de bus gekomen”. 

Na de competitie 1950-1951 is er voor het eerst een clubkampioen:  

R. Nijboer wint met 38 punten uit 22 partijen. 
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Hoewel er in die tijd nog geen provinciale clubcompetitie bestaat worden er in geregeld 

clubwedstrijden gespeeld tegen onder andere Opende, Drachten, Bakkeveen, Drachtster 

Compagnie, Marum en Noordwijk. 

Op een clubwedstrijd tegen Opende treden alle 17 leden van Oerterp aan. Omdat Opende 

slechts 10 spelers heeft speelt J. Boerema simultaan 8 partijen. Hij haalt in z‟n eentje 15 

punten en Opende wint met 26 - 8. 

 

Woensdag 13 Febr. hebben we de reis naar Bakkeveen gemaakt. Zouden met de hele club, 

maar op het laatste ogenblikwaren verschillenden “verhinderd”.  “Als er genoeg zijn, ga „k 

niet mee” hoort er ook niet bij. 

 

Er waren „slechts‟ 13 spelers. Tegenwoordig hebben we al moeite om een zestal achter de 

borden te krijgen! 

Het werd wel eens laat bij zo‟n clubwedstrijd: 

 

Voor partijen zoals aan bord 10 zullen in de toekomst wel speciale maatregelen nodig zijn, 

anders kan men bij zulke partijen een hele nacht opzitten zonder dat er een beslissing komt. 

 

De clubwedstrijden worden op eigen initiatief gespeeld en men reist blijkbaar doorgaans per 

fiets. 

 

Dit seizoen hebben we eens contact opgenomen met Dr. Compagnie waar een gecombineerde 

dam- en schaakclub is. Woensdag 23 februari  [1954]  zijn we per auto (wegens de winter) 

naar café vd Lei omdaar de strijd aan te binden. 

 

Vanaf 1956 werd  er op de slotavond van het seizoen gesneldamd door de leden die de 

competitie uit hadden gespeeld. De eerste prijs was een doos sigaren, tweede prijs een doos 

sigaretten. Wie niet uit was speelde nog voor de competitie, vaak meerdere partijen, dat leek 

dus soms ook wel sneldammnen. 

 

In 1959 komt Roel Bergsma in beeld: 

 

In het laatst van April kregen wij nog een uitnodiging uit Marum om daar te komen spelen 

tegen R. Bergsma van Roordahuizum (damkampioen van de noordl. provincies)  

Het werd een bijzonder aardige avond, maar er waren van alle 44 deelnemers uit de 

omgeving maar 3 stuks (geen Oerterpers) die het genoegen smaakten Bergsma een nederlaag 

te bezorgen. 

 

Op de ledenvergadering op 13 september 1961 blijkt de club nog 13 leden te tellen en is het 

kassaldo 13 guldens… 

In die vergadering wordt ook gesproken over aansluiting bij de bond. Er valt geen beslissing. 

 

In  ‘63-’64 wordt er ook geschaakt: 

Vorige zomer heeft, bij het schoolfeest op14/7, onze Damclub een wagen laten meerijden in 

de optocht. Als gevolg daarvan werd de idee geopperd of niet een gecombineerde dam- en 

schaakclub kon worden opgericht. Op de eerste vergadering op Donderdag 19 september 

waren er dan ook verschillende nieuwe gezichten. 

Verder werden afgelopen zomer filmopnamen voor de plaatselijke film gemaakt, waarbij ook 

de Damclub actief werd opgenomen. 
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In de eindstand van dat seizoen staan 11 dammers en 7 schakers.  

In ‟64 – ‟65 lezen we niets meer over schakers. 

 

In 1966 wordt Oerterp lid van de PFDB. Daarvoor is een bezoek van Roel Bergsma nodig: 

 

Op 2 nov is de heer R. Bergsma hier geweest om de aansluiting bij de Pr. Fr. Dam Bond te 

bespreken. De club was unaniem van oordeel om tot aansluiting bij de Bond over te gaan. 

Daarna heeft Bergsma (die momenteel een extra tweekamp om het kampioenschap van 

Friesland speelt) nog simultaan gespeeld tegen 9 leden die die avond aanwezig waren. Alleen 

J. Jansma zag kans tegen deze meester een puntje uit het vuur te slepen. 

 

De eerste bondswedstrijd is thuis op 23 november „66 tegen Oude Biltzijl 2, „met een voor ons 

wel zeer onverwachte uitslag: 16 – 4.„ 

 

Oerterp eindigt in de 3
e
 klasse A met 6 clubs op de derde plaats. 

Als gevolg van dit bondsavontuur wordt in de ledenvergadering op 13 september voorgesteld 

te „oefenen met klok en noteren‟ 

 

Wat ledenaantal betreft zijn de hele jaren ‟60 zorgelijk, de club telt rond de 10 leden. Steeds 

weer lezen we:  

Er zal geprobeerd worden nieuwe leden te winnen. 

De opkomst van voetbal op TV blijkt desastreus voor de opkomst. Men besluit zelfs:  

Bij voetbal op TV wordt het dammen een avond verschoven.  

Als er weinig leden zijn, is het ook makkelijker om de competitie uit te spelen: 

De laatste avond, 2 april (1968), is de onderlinge competitie afgemaakt. B. de Jong heeft de 

laatste 3 avonden bijna al z‟n partijen nog gespeeld wat de kwaliteit van het spel zeker niet ten 

goede kwam. 

Doordat de groep zo klein was, hebben we dit jaar afgezien van de traditionele 

sneldamwedstrijd. 

We zullen in September verder zien. 

 

In december 1969 valt het doek: 

Het blijkt toch dat dit ledenaantal te klein is (nogal wat absenten) zodat er van competitie 

spelen niets terecht komt. 

Er wordt danook besloten de club voorlopig op non-actief te zetten en na verloop van tijd 

weer opnieuw te proberen. 

Materiaal en klok blijven in het Dorpshuis. 

 

De damclub ligt 5 jaar stil…. 

Vergadering op 3 sept 1975 (Dorpshuis) proberen het dammen weer op gang te brengen. 

Voorz. B. de Jong opent de vergadering. 

Aanw. 11 personen waarvan 10 “los” willen. Door deze leden worden diverse namen 

genoemd (14) van mensen die (misschien) wel zin hebben in clubverband te dammen. 

Het oude bestuur, Br. de Jong (voorz), B.L. Hoeksma (secr), J. Buma (pennm) blijft dit jaar in 

functie. 

Volgende week woensdag starten. Bij voetbal op TV, wordt die week niet gespeeld. 
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De competitie start met 23 leden, waaronder 3 dames. De club speelt dat seizoen tegen 

Hemrik en tegen …. Suriname! Het betreft de Surinamers ondergebracht in het voormalige 

rusthuis aan de Feart. Oerterp wint met 14 – 8 van Suriname maar verliest tweemaal van 

Hemrik.  

 

Vanaf november 1976 speelt Oerterp weer provinciaal, 3
e
 klas B. Het tiental eindigt als 

tweede achter Hemrik.  

 

Op de slotavond komt Roel Bergsma weer een simultaan spelen. Hij moet op 26 partijen 4 

verliespartijen en 3 remises toestaan. Er komt niveau in de club! 

 

Dam-huwelijk 

Met 3 dames als lid kan het niet uitblijven. Op 15 oktober. 1977 is het huwelijk voltrokken 

van Jelte Buma en Saapke Helder. Het grootste deel van de leden was ‟s avonds op de 

receptie (gezellig!) aanwezig. 

 

Na advies van R. Bergsma is er vanaf 1977 een jeugdafdeling:  

Als hulp bij het jeugddammen melden zich R. Schut, U. Hosper, H. de Vries, H. de Graaf en 

mevr. van der Vlugt. Er wordt besloten de scholen in te schakelen (hoofden). 

 

In februari 1978 rapporteren de jeugdleiders aan het bestuur: 

Aanvankelijk waren er een kleine 30 deelne(e)m(st)ers. Door de ijssport is dit aantal even 

teruggelopen maar er zijn toch weer 25 aanwezig geweest. 

 

Op 25 oktober 1978 viert de club haar 30-jarig jubileum met een receptie in het Dorpshuis. B. 

Hoeksma is dan 30 jaar secretaris en ontvangt als blijk van waardering een dambord met 

schijven. 

De secr. dankt voor dit niet verwachte geschenk. 

De zaterdag daarop organiseert de club een toernooi waaraan 139 dammers en damsters 

deelnemen. 

 

‟79 – ‟80 is een topjaar. De onderlinge competitie bestaat uit 4 klassen met in totaal 43 leden 

die de competitie uitspelen. De uitslagen van de jeugd tellen 18 deelnemers.  

De twee tientallen worden beide kampioen in de derde klasse respectievelijk A en B van de 

PFDB. 

Een jaar later spelen er drie tientallen voor de bond. 

Tijdens één van de bondswedstrijden overlijdt een speler van Oerterp achter het bord. 

Maandagavond 19 oktober 1981 

Ons eerste 10-tal speelt in de Philips-kantine in Drachten de clubwedstrijd tegen Drachten 3. 

Tijden de wedstrijd beleven we het plotselinge overlijden van ons trouwe en serieuze lid Yde 

Meijer. Een slag die hard aankomst. 

Alle activiteiten van de club worden voor deze week afgelast. 
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De jaren 1982 tot en met 1984 kent de damclub een verdere groei qua leden. 

In het seizoen 1983-1984 nemen in de onderlinge seniorencompetitie 44 leden deel. Bij de 

jeugd zijn dat er 43. Oftewel een totaal van 87 leden. 

 

In deze jaren is ook begonnen met de organisatie van de basisschooldamtoernooien voor de 3 

basisscholen in Ureterp. De leerlingen uit de 4 hoogste klassen/groepen strijden voor de 

bekers. Bij het basisschooldamtoernooi op 31 januari 1987 doen maar liefst 135 leerlingen 

mee aan het toernooi. 

 

In 1988 is het 40
 
jarig jubileum. B.L. Hoeksma, die maar liefst 40 jaar secretaris is geweest 

van de damclub, krijgt een Bondsinsigne van de KNDB. Roel Bergsma geeft een 

damsimultaan bij de jubileumavond. Deze avond duurt tot in de kleine uurtjes. Rond de klok 

van 2 uur ‟s nachts is de laatste partij afgelopen. 

 

Jeugd – provinciaal/landelijk 

In de jaren 80 en 90 doet de jeugd regelmatig mee aan provinciale kampioenschappen. Zo nu 

en dan verschijnen ook leden op het landelijke damtoneel. 

Enkele noemenswaardige feiten: 

In het seizoen 89-90 wordt een juniorenviertal bestaande uit Wietse van der Veen, André de 

Jong, Gerben de Wit en Gebbo Wagenaar derde bij het landelijke kampioenschap voor 

juniorenviertallen. 

Het jaar daarna wordt het juniorenviertal van Damclub Oerterp zelfs Nederlands kampioen. 

Dit viertal bestond uit Gerben de Wit, Gebbo Wagenaar, Pieter Veenstra en André Postma. 

 

In het seizoen 92-93 wordt het aspirantenviertal bestaande uit Hendrik Veenstra, Rinse 

Veenstra, Wicher Rietsema en Kornelis Bijlsma kampioen van Friesland. 

 

Ook op individueel niveau leveren diverse leden van Damclub Oerterp mooie prestaties. 

Hendrik Veenstra wordt in 1993 gedeeld 2
e
 bij de persoonlijke Friese kampioenschappen voor 

aspiranten. Enkele jaren herhaalt hij deze prestatie bij de junioren. 

In 1993 wordt Liesbeth Dijkstra Fries pupillenkampioen bij de meisjes. 

In het seizoen1999-2000 wordt Willem Douwe Jongsma Fries reserve kampioen bij de 

pupillen. 

Simon Zeilstra wordt in seizoen 2000-2001 kampioen bij het Fries pupillenkampioenschap. 

In het seizoen 2002-2003 wordt Katrinus Posthumus Fries juniorenkampioen. 

Jan van Dijk wordt ten slotte Fries aspiranten – en juniorenkampioen van Friesland in het 

huidige decennium. 

 

In februari 1991 verschijnt de eerste editie van het clubblad va DC Oerterp “Het Typezetje”. 

 

Later dat jaar in september komt de bekende dammer Jannes van der Wal naar Ureterp. Hij 

geeft onder veel publieke belangstelling een simultaan op de plaatselijke braderie bij de 

parkeerplaats van ´t Alde Ste. Twee plaatselijke middenstanders, Zimnik en Jelsma, zijn 

bereid gevonden om zijn “honorarium” van die avond ad. 500 gulden te sponsoren. 

 

In het seizoen 1997-1998 wordt het 1
e
 bondsteam van DC Oerterp kampioen in de 1

ste
 

provinciale klasse. Sindsdien is het eerste team continu aanwezig in de hoogste provinciale 

klasse. 
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In 1998 bestaat DC Oerterp 50 jaar. Gerben de Wit verzorgt een simultaan voor de leden. Dit 

is tevens het laatste seizoen van B.L. Hoeksma als secretaris. Hij stopt vanwege 

gezondheidsredenen. Op de jubileumavond wordt hij benoemd tot erelid van DC Oerterp. 

 

In het seizoen 2004-2005 gaat DC Oerterp ook meedraaien in de landelijke competitie. Om 

over voldoende spelers te beschikken, wordt ook een aantal spelers afkomstig van Damclub 

Surhuisterveen bereid gevonden om deel te nemen met het tiental. Er wordt gestreden in de 

landelijke tweede klasse. In het eerste jaar weet men bijna al promotie af te dwingen naar de 

1
e
 klasse. De beslissingswedstrijd wordt echter verloren van Wageningen. 

Het seizoen erna weet men deze promotie wel af te dwingen. Vanaf seizoen 2006-2007 speelt 

DC Oerterp in de landelijke 1
e
 klasse. 

 

Tot slot kan op de erelijst van DC Oerterp ook nog het winnen van de Bondsavond van de 

PFDB worden bijgeschreven. In januari 2009 wordt dit gerealiseerd. Het vijftal van DC 

Oerterp bestaat uit Gerben de Wit, Hendrik Veenstra, Jan van Dijk, Dennie van Dijk en Cees 

Bergsma. 

 

MP/GW 

 


