Een woord van de redactie
In het laatste Typezetje van het jaar 2009 staan diverse
partijfragmenten van spelers van damclub Oerterp. De
inzenders laten u over hun schouders meekijken en
meebeleven hoe zij de problemen die op hun bord liggen het
hoofd bieden. Op 30 december 2009 vindt het jaarlijkse
sneldamtoernooi van de vereniging plaats. Bij het ter perse
gaan van het blad is nog niet bekend wie de winnaars zijn.
Aan het einde van de avond zult u het weten. Als u na vele
spannende partijen aan het einde van de avond met een
vleesprijs naar huis gaat, rest er van het jaar nog een dag:
oudejaarsdag. De redactie wenst u tot slot veel leesplezier
en een voorspoedig, gezond en sportief 2010 toe.

Rectificatie
In het vorige Typezetje staat Jan van Dijk ten onrechte
vermeld als een van de vijf spelers die op de slotavond in de
simultaanpartij tegen Auke Scholma remise heeft gespeeld.
Hoe graag de redactie hem zoiets gunt, de feiten liggen
anders. Ook zijn partij eindigt in een verlies. De naam van
Karel de Bruin dient te worden bijgeschreven in de annalen
van damclub Oerterp als een van de vijf spelers die die
avond een punt behaalt. Deze spelers zijn: Gerben de Wit,
Hendrik Veenstra, Henk Dijkstra, Gerrit Terpstra en Karel de
Bruin.
De redactie

Proficiat jarigen
24–01: Simon Zeilstra
25–01: Jack Riesenkamp
28–01: Dennie van Dijk 04–02: Miente Pera
21–02: Ultsje Hosper
Allen hartelijk gefeliciteerd!

Uiterste datum inleveren kopij
Kopij voor het volgende clubblad kunt u inleveren tot en met
woensdag 3 februari 2010. Voor u is belangrijk te weten, dat
het inelkaar zetten van het clubblad veel tijd vraagt. De kopij
ondergaat diverse bewerkingen. In het stadium dat het blad
zijn definitieve vorm moet krijgen, ontbreekt het daaraan
vaak bij de leden van de redactie. Deze ziet graag, dat de
artikelen gespreid worden aangeleverd. Als u iets heeft voor
Het Typezetje, dan kunt u dat per e-mail doorsturen naar de
redactie. Het adres is simonzeilstra12@hotmail.com. Ook is
het mogelijk tijdens een clubavond een lid van de redactie
op het een en ander te attenderen. Hij zal graag een
boeiend verhaal of partijfragment noteren.
De redactie
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Provinciaal kampioenschap van Friesland
S. Doller – G. Stoker
24 Oktober 2009
Door Sipke Doller:
Hier speelde ik 5-23 en
hoopte op:
27-31
37x26 13-18
23x12 36-41
12-23 41-47
23-34 47x40
45x34 met winst
G. Stoker speelde
verassend 3-9. Hierop
vervolgde de partij met
23-29 27-31
37x26 36-41
26-21 16x27
38-32 27x38
29x36
SD
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J. van Dijk – S. Doller
7 November 2009
Jan van Dijk was goed op dreef tijdens het provinciaal
kampioenschap van Friesland. Na een overwinning op
Tjalling Goedemoed en een gelijk spel tegen de kampioen
Erwin Heslinga moest ook Sipke eraan geloven:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

43-38
25x23
33x24
22x13
37-32
32-27
26x37

14-19
24-29
13-18
08x50
50x22
22x31

Maar Sipke is niet eerder uitgeschakeld dan wanneer alle
schijven van het bord zijn, want verderop in de partij schuift
Sipke de zetjesman genadeloos van het bord:
41.
42.
43.
44.
45.

36-31
23-19
37-31
25x03
03x16

27x47
14x34
47x20
26x37

SZ
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Damliteratuur
In zijn weeklijkse rubriek in Het Dagblad van het Noorden
van zaterdag 17 oktober 2009 brengt Auke Scholma onder
de aandacht van de lezer, dat Gerhard Bakker weer een
damboek heeft uitgebracht. De titel ervan is Damspel
Kleingoed. Er staan 700 drie-om-drie-eindspelen in.
Daaronder bevinden zich composities van beroemde
dammers. Ze kunnen door trainers en jeugdleiders goed
worden gebruikt als oefenmateriaal en verschaffen de echte
liefhebber van het damspel vele uren puzzelen, ontspanning
en vergetelheid. Het boek kost twintig euro. Daar komen nog
twee euro verzendkosten overheen. Het is bij de auteur te
bestellen. Zijn telefoonnummer is 030 2721235. Om u een
indruk te geven van de schoonheid van het spel, doet de
redactie een kleine greep uit de honderden eindspelen. Het
publiceren ervan gebeurt met toestemming van de
samensteller van het boek.
Ook al staan er maar zes
schijven op het bord, het aantal
mogelijkheden is groot. Het
eindspel is van M. Sabater en
is gespeeld in 2008. Wit wint
op de volgende manier: 2 (34)
16 (40) 4 (44) 4-22 (30) 36 (34)
36-22 (40) 49 (50, 45) 6 (34)
40, 1. Voor de liefhebber is het
interessant om de diverse
varrianten eens
uit te proberen.

5

De partij is van J. Burggraaff en dateert uit 1948. Op de
volgende manier speelt wit naar de overwinning: 18 (27,32)
4 (38) 15 (43) 41, 34-29.

Het eindspel is van I. Weiss en is bijna een eeuw oud
(1910). Op de volgende manier haalt wit de overwinning: 1319 (20, 31) 4 (37) 36 (42) 43, 47.

JR
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Tussenstand onderlinge competitie
16 december 2009
Naam
1 S. Doller
2 J. van Dijk
3 H. Veenstra
4 H. Dijkstra
5 S. Zeilstra
6 W. van der Velde
7 G. de Wit
8 U. Hosper
9 D. van Dijk
10 G. Terpstra
11 M. Pera
12 F. Heidsma
13 A. Jagersma
14 D. Idsinga
15 S. Boonstra
16 J. Riesenkamp
17 J. IJtsma
18 C. Bergsma
19 A. J. de Jong
20 F. Jansma
21 H. Posthumus
22 T. Vlasma

aw
10
11
11
7
2
10
10
4
11
7
12
11
12
10
9
16
5
11
2
10
7
14

+
7
7
6
3
1
6
4
1
5
3
4
3
4
3
4
6
2
4
1
1
2
0

= - AP EG
3 0 17 1.70
2 2 16 1.45
3 2 15 1.30
3 1 9 1.28
1 0 3 1.50
2 2 14 1.33
1 5 9 0.90
2 1 4 1.00
2 4 12 1.09
2 2 8 1.14
3 5 11 0.91
4 4 10 0.90
4 4 12 1.00
5 2 11 1.10
1 4 9 1.00
3 7 15 0.93
0 3 4 0.80
2 5 10 0.90
0 1 2 1.00
4 5 6 0.60
1 4 5 0.71
0 14 0 0.00

TG
1.15
1.18
1.23
1.18
0.95
1.05
1.31
1.18
1.07
0.96
1.15
1.12
0.87
0.77
0.85
0.90
0.93
0.71
0.54
0.90
0.78
0.98

Tot Gr
2.85 1
2.63 1
2.53 1
2.47 1
2.45 1
2.39 2
2.21 1
2.18 2
2.16 1
2.10 1
2.07 1
2.03 1
1.87 2
1.87 2
1.85 2
1.84 2
1.73 1
1.62 2
1.54 2
1.50 2
1.50 2
0.98 2
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D. Idsinga – J. Riesenkamp
Onderlinge competitie 28 oktober 2009
De wijzer van de klok loopt al aardig in de richting van
middernacht. De partij loopt op zijn laatste benen en de
laatste loodjes wegen zwaar. Zwart heeft er al een hele tijd
een hard hoofd in of hij er nog een gelijkspel uit kan slepen.
Enkele diehards kijken vanaf ze zijlijn toe hoe er wordt
geschoven. De partij verloopt op een gegeven moment als
volgt (zie diagram):
64. 14-10
65. 10-04
66. 04-27
67. 27-49
68. 37-32
69. 32-27
70. 49x16
71. 16-49

23-28
28-33
33-39
12-17
17-21
21x32
39-44
44-50

Het publiek heeft geen last van tunnelvisie en ziet dat wit
zich in de 64e zet de kans op twee punten laat ontglippen.
Het is een kwestie van de dam op het juiste veld halen.
Winst is: 14-09 12-17 09-03 23-29 03x26 of 27 en de
witte dam zet daarna de overgebleven zwarte schijf op
genoeg manieren op tijd de voet dwars. “Zonder geluk vaart
niemand wel”, denkt zwart met een zucht van opluchting na
deze analyse. Beide spelers zijn tevreden over hoe ze
elkaar partij hebben geboden en blij met hun punt.
JR
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W. van der Velde – J. Riesenkamp
Onderlinge competitie 4 november 2009
Zwart heeft het gevoel dat zijn stelling redelijk massief is en
er weinig gavaar is te duchten (zie diagram). Die schijn
bedriegt echter, niets is minder waar. Wit ruikt zijn kansen
en helpt zijn tegenstander abrupt uit de droom. Wat zwart
ervan vindt, doet er niet toe. Wit haalt hoe dan ook ergens
een dam. De dam kost uiteindelijk een schijf. Zwart is van
mening, dat het verstandiger is een schijf achter te staan
dan dat wit een dam voor staat en pakt de dam terug. De
overgebleven zwarte schijven zijn daarna zo krachteloos
verdeeld over het bord, dat zij voor wit geen enkele
bedreiging meer vormen.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

35-30
25-20
33-29
39x30
28-22
32x01
01-45
45x01
01x20

24x35
14x25
23x34
35x24
18x27
10-15
08-12
19x23
15x24

JR
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J. van Dijk – J. Riesenkamp
Onderlinge competitie 11 november 2009
In de partij zitten boeiende momenten, die het vermelden
waard zijn. De volgende dag gaat ondergetekende bezig
zich de situatie op het bord weer voor de geest te halen. Dat
doet hij aan de hand van wat hij onder het spelen in zijn
damnotatieboekje heeft opgeschreven. Dan blijkt, dat in het
vuur van het spel andere zetten zijn genoteerd, dan er zijn
gedaan. Er zit op een gegeven moment niets anders op, dan
de tegenstander van de vorige avond te bellen en hem te
vragen wat hij heeft opgeschreven. Aan de andere kant van
de lijn raadpleegt de ander zijn aantekeningen en speelt het
een en ander snel na. Ook die informatie geeft niet meteen
het antwoord op de vraag wat zwart verkeerd heeft
opgeschreven. Na nog enkele telefoontjes staat de partij
uiteindelijk op papier, zoals hij is gespeeld. Wit ziet
mogelijkheden om zwart te grazen te nemen en is al een
tijdje bezig daarvoor het een en ander in stelling te brengen
(zie diagram). De stand is ontstaan, nadat zwart zich enkele
zetten eerder heeft ontdaan van een lastige hekstelling op
zijn rechtervleugel. Al gauw blijkt, dat zwart daar niet veel
mee is opgeschoten.

21. 32-28
22. 26-21
23. 48-42
24. 39-34
25. 25x5

23x32
17x37
37x48
48x30
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Verderop in de partij gaat wit als volgt te werk:
33. 30-24
34. 31-27
35. 49-43
36. 40-35
37. 35x39

19x30
21x32
38x49
49x40

In de overgebleven stand
maakt wit maximaal gebruik
van de witte dam. Hij dwingt
zwart steeds verder in het
nauw, net zolang tot hij geen
goede zet meer over heeft
en niet anders kan dan
capituleren.

A. Jagersma – H. Posthumus
Onderlinge competitie 21 oktober 2009
In onderstaand diagram is zojuist 15-20 gespeeld. Zwart
vervolgd met:
22-17 11x33
38x9 20-25
9-3
25x34
3x26
en wit geeft op
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C. Bergsma – D. Idsinga
Onderlinge competitie 23 september 2009
Na 28 zetten ziet zwart een mooie gelegenheid om op een
eenvoudige wijze in een twee-om-tweeruil een dam te halen
(zie diagram). De overwinning lijkt zwart niet meer te kunnen
ontglippen. Wit is erop gebrand iets aan het verstoorde
evenwicht te doen. Het wachten is op een goede
gelegenheid. De daarop volgende zetten wil de redactie u
niet onthouden.
28. ……
29. 27x16
30. 27x26
31. 34-30
32. 39-34
33. 38-32
34. 43-38
35. 30-24
36. 40x34
37. 35x11

16-21
26-31
28x46
46-28
11-17
28x46
46-28
19x39
29x40

De partij eindigt ten slotte in remise.
JR
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D. Idsinga – A. Jagersma
Onderlinge competitie 2 december 2009
De laatste acht zetten gaan als volgt (vanuit diagram):
37x26
38-32
24-20
30x19
42-37
26x08
23-18
35x24

36-41
08-12
15x24
41-47
17-21
02x24
24-30
47x30

en wit geeft op.
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Dam-biljarttoernooi in Frieschepalen
Het dam-biljarttoernooi in Ma Kelly’s muziekcafé in
Frieschepalen is een traditie. Biljarters en dammers nemen
het tegen elkaar op. Van de kant van damclub Oerterp is
Harrij Mennema een van de personen die deze sportieve
competitie in goede banen leidt. Hij laat weten dat er een
datum is geprikt en polst diverse clubgenoten of zij mee
willen doen. Dat alles is een goede reden om eens een
praatje te gaan maken met Eppie van der Harst, de uitbater
van het café. Dat kan het beste gebeuren op een voor hem
passend moment. Een afspraak is gauw gemaakt. Als het
zover is, is hij de afspraak van nog geen dag oud glad
vergeten. Zijn echtgenote Jolanda laat weten dat hij bij de
fysiotherapeut is. Ze belt hem mobiel om hem te herinneren
aan de afspraak. Er wordt echter niet opgenomen.
Aangezien zij van het reilen en zeilen van het bedrijf bij wijze
van spreken net zoveel afweet als haar wederhelft, zijn er
geen bezwarende termen aan te voeren waarom zij bij
verhindering het gesprek niet zou kunnen of mogen voeren.
Het eerste dat zij aanbiedt is iets te drinken. Aan de bar
vindt het gesprek plaats. Erop staat een glas dampende
thee.
Wie de actualiteit een beetje volgt, hoeft niet te zoeken naar
onderwerpen voor een gesprek. Hot is het rookverbod in
cafés (zonder personeel), de naleving daarvan en het
zoeken van wegen van degenen die hierdoor worden
getroffen en proberen de regels te omzeilen. Het krijgt bijna
dagelijks aandacht in de media. In het parlement wordt er
volop over gediscussieerd. De verantwoordelijke minister
wacht een aantal rechtszaken af. Jolanda van der Harst
vertelt dat zij daarvoor de nodige investeringen hebben
moeten doen.
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Niet overal in Europa is dit onderwerp op dezelfde manier
geregeld. De manier waarop Spanje de wet heeft
doorgevoerd verdient haar voorkeur. De wet kwam daar net
als in Nederland niet van de ene op de andere dag uit de
lucht vallen. Jarenlang heeft de Spaanse overheid
belastinggeld gereserveerd om de nodige aanpassingen in
de horeca financieel mogelijk te maken. In Nederland draait
de eigenaar voor de voorzieningen op. Ze verwijt de
overheid dat zij beslissingen neemt waarvan zij de
consequenties niet overziet. Parlementariërs verwijzen
bijvoorbeeld heel gemakkelijk naar de soepele invoering van
de wetgeving in Ierland. Waar de volksvertegenwoordigers
aan voorbij gaan is het feit dat grote aantallen kleine
kroegen inmiddels het loodje hebben gelegd. Zij noemt
aantallen en percentages die er niet om liegen. Het is
bekend, dat het een en ander als gevolg van rechterlijke
uitspraken in Duitsland nog steeds niet loopt. De minister
bestudeert de laatste uitspraak van de Nederlandse rechter.
Voorlopig is voor de kleine cafés de druk even van de ketel.
De vraag is voor hoelang.
Momenteel is een commissie druk bezig met het
organiseren van het mini-muziekfestival. Jolanda van der
Harst vertelt dat er publiek komt dat houdt van muziek van
de band Status Quo. Die wordt vertolkt door de Quotations.
Ze noemt een aantal bekende spelers uit die tijd. Sommige
bandleden bezoeken het festival en spreken hun waardering
uit voor wat er in Frieschepalen gebeurt. Er wordt publiek
verwacht uit zo’n zeven landen. Voor velen is het een soort
reünie geworden. Voor wie wil, kan slapen in een grote tent.
Het gesprek gaat daarna over biljarten. Omdat er maar een
biljarttafel in het etablissement staat en er maar twee
mensen tegelijk kunnen spelen, is het met een groepje
biljarters zomaar laat. Wie niet biljart kijkt toe. Aanwas van
de jeugd was er op een gegeven moment niet.
17

De oudere biljarters hebben de belangstelling van de
jongeren die vanaf de zijlijn toekeken opgemerkt en weten
vast te houden met biljartlessen. Het resultaat mag er zijn.
Nu zijn er verschillende teams. De kasteleinse vertelt hoe zij
vroeger op school schaakles kreeg. Dat soort initiatieven
vindt ze een goede zaak. Van deze denksport wordt de
overstap gemaakt naar de kredietcrisis. Daar kan ze heel
kort over zijn. In het café is het niet te merken. Tot slot wordt
geïnformeerd hoe het gaat met het cafetaria en de klandizie.
Jolanda van der Harst antwoordt, dat zij blij is dat die stap is
gezet. Het is een forse investering geweest. Het cafetaria ligt
strategisch aan een drukke weg. Vanuit het café wordt ook
het nodige besteld en op het terras is ruim plaats om de
bestellingen te consumeren. Het assortiment hapjes waaruit
de klant nu kan kiezen is uitgebreider dan voorheen. Ter
afsluiting wordt via een korte gang een bezoekje gebracht
aan het aangrenzende cafetaria. Een groter contrast met de
gelagkamer is eigenlijk niet denkbaar. Het cafetaria ademt
een sfeer van het heden uit, modern en licht. Het café heeft
een knusse sfeer weten vast te houden uit een voorbije tijd
die de stamgasten zo appreciëren. Tijdens het dambiljarttoernooi zorgen de entourage en gastvrouw en
gastheer Jolanda en Eppie van der Harst voor een
belangrijke bijdrage aan de gezelligheid en daarmee het
slagen van de avond.
JR
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Schooldamtoernooi
Op zaterdagmiddag 26 september 2009 vindt het jaarlijkse
schooldamtoernooi plaats in Ureterp. Leerlingen van de drie
basisscholen van het dorp mogen het tegen elkaar
opnemen. De speellocatie wisselt bij toerbeurt. De Opdracht
is deze keer gastheer. De openbare basisschool De Twirre
schittert echter door afwezigheid. De strijd zal gaan tussen
de leerlingen van de twee christelijke scholen. Op papier
hebben zich vooraf ruim dertig jongens en meisjes
aangemeld voor het evenement. De jongens vormen de
overhand. De praktijk heeft geleerd, dat een aantal kinderen
zonder iets van zich te laten horen wegblijft. Ook deze keer
is dat niet anders. Organisatorisch heeft dat consequenties
voor het speelschema binnen de poule. Iemand die niet
komt opdagen, kan immers niet spelen. Voor de zekerheid
wordt daarom telefonisch contact gezocht met enkele
absenten. Wie er niet zijn, blijven helaas weg. Door dit alles
begint het toernooi iets later dan de bedoeling is. Dat
betekent niet, dat tal van leerlingen al die tijd hebben zitten
duimendraaien. De tijd hebben ze gebruikt om warm te
draaien. Er is veel belangstelling van ouders. Sommigen van
hen hebben vroeger als kind op school ook gedamd. Zo
rumoerig en onrustig het is voor de wedstrijden officieel is
begonnen, zo stil is het tijdens het in de hoogste groepen als
het er echt om gaat. Bij Willem van der Velde, die de
hoogste groep in zijn eentje runt, wordt er onder het
dammen niet gesproken. Bij Gerben de Wit en Durk Idsinga
die de jongsten onder hun hoede hebben, is er aanmerkelijk
meer onrust in de klas. Een kind maakt van de gelegenheid
gebruik om op het schoolbord te tekenen. Van zeer nabij
leeft het publiek mee met de spelers. Op enkele passen
afstand worden de verrichtingen gevolgd. De ouders
beheersen zich en houden hun adviezen voor zich, andere
20

kinderen zien van alles op het bord gebeuren dat in hun
ogen beter kan en bemoeien zich vol vuur zeer direct met
het spel. Dan grijpt de scheidsrechter in en voor zolang als
het duurt is het jonge publiek stil. Op de borden verschijnen
de meest onmogelijke stellingen. Wat dat aangaat lijkt het
veel op het dammen van clubdammers. Het gebeurt zelfs
dat een meisje met nog een bord vol met schijven, geen zet
meer kan doen en zij verliest de partij. In bijna elke partij
komt het voor, dat een kind verscheidene schijven van de
tegenstander kan slaan, maar daarvan maar een slaat. De
tegenpartij pakt ook niet altijd gelijk zijn winst terug. Soms
blijft een speler heel wat zetten op slag staan. Zolang
niemand dat opmerkt, is er reglementair niets aan de hand:
ni vu, ni connu. Velen nemen amper bedenktijd en zijn
alleen maar met hun eigen schijven bezig die ze in een zo
hoog mogelijk tempo over het bord schuiven. Ze reageren
vanuit een impuls. Wat verder opvalt is dat sommige
kinderen met een enorme overmacht de ander niet op de
knieën kunnen krijgen. Zij blijven maar dammen halen en
daarmee heen en weer schuiven, maar weten de overmacht
niet in winst om te zetten. In dat soort gevallen stelt de
scheidsrechter dat degene die de beste troeven in de hand
heeft, de partij in vijf zetten moet beëindigen, anders is het
remise. Heel veel geluksvogels komen op die manier aan
een punt. Zonder geluk vaart niemand wel. Als na uren
zwoegen duidelijk is wie in groep zeven om de eerste en
tweede plaats het tegen elkaar gaan opnemen, ontbrandt er
een spannende strijd die een tijdlang alle kanten nog op kan
gaan. Het is van tevoren geen uitgemaakte zaak wie aan het
langste eind zal trekken. Degene met de sterkste zenuwen
wint uiteindelijk. De blijdschap is van het gezicht af te lezen
bij de nummer een, het verdriet bij de nummer twee. Beiden
krijgen de waardering van het publiek. Als alle teams klaar
zijn en de nodige formaliteiten zijn vervult, volgt de
21

prijsuitreiking. Toernooileider Harrij Mennema reikt de
prijzen uit. Dat doet hij na een woord van dank en applaus
voor alle deelnemers, de arbiters en sponsor Foto van DijkHuizenga. Het is mooi om te zien, dat van groep acht een
meisje er met de eerste prijs vandoor gaat. Het zou fijn zijn,
als een aantal talenten de weg naar de damclub weet te
vinden. Het is daarom, dat Harrij Mennema de kinderen tot
slot wijst op de mogelijkheid om op de woensdagmiddag van
18.30 uur tot 19.30 uur damlessen te volgen in De Opdracht.
Ze zijn van harte welkom.
JR

Uitslagen schooldammen
Finale Groep 5:
1. Jarno W. Bonga
2. Fokke de Haan
3. Pieter Reitsma
4. Jeroen v/d Meulen
5. Nathan van Geest
6. Steffen Postma
Finale Groep 6:
1. Friso Turkstra
2. Auke Klokman
3. Sietse Bergsma
4. Jildou Geertsma
5. Jur Heinstra

OP
OP
OP
OP
OP
OP

1
*
0
0
0
1
0

2
2
*
0
0
0
0

3
2
2
*
0
0
0

4
2
2
2
*
0
1

5
1
2
2
2
*
1

6
2
2
2
1
1
*

OP
OP
OP
OP
OP

1
*
0
0
0
0

2
2
*
0
1
0

3
2
2
*
0
1

4
2
1
2
*
1

5
2
1
2
1
*

Pt.
8
442+
2+

Pt.
9
8
6
3
2+
2+
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Halve finale Groep 7A:
1. Taeke Taekema
2. Lianne Baron
3. Willemien Boonstra
4. Eelko Bijlsma
5. Jesse van der Broek
Halve finale Groep 7B:
1. Dedmer de Vries
2. Patrick Feenstra
3. Eise Tolsma
4. Niesje Weening
5. Sanne Weening

OP
EH
EH
EH
OP

1
*
1
0
0
0

2
1
*
1
1
0

3
2
1
*
0
2

4
2
1
2
*
0

5
2
2
0
2
*

Pt.
7
5
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OP
EH
EH
EH

1
*
1
0
0
0

2
1
*
0
0
1

3
2
2
*
0
0

4
2
2
2
*
0

5
2
1
2
2
*

Pt.
7
6
4
2
1

Finale wedstrijden groep 7:
Om plaats 1 en 2: Taeke Taekema - Dedmer de Vries 2 – 0
Om plaats 3 en 4: Lianne Baron - Patrick Feenstra
0–2
Om plaats 5 en 6: Willemien Boonstra - Eise Tolsma 0 – 2
Finale Groep 8
1. Laura Adema
2. Maxime de Vries
3. Sander van der Veen
4. Jildert Turkstra
5. Lydia Boonstra
6. Gillian van der Vaart
7. Kimberly Broeckaert
8. Nynke Aafke Klokman

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

AW
7
7
7
7
7
7
7
7

– Pt.
- 12
- 11- 11- 8- 8- 6
- 2
- 0

Een + betekent: na het spelen van een barragewedstrijd.
Een – betekent: stand op basis van het onderlinge resultaat.
HM
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KNDB competitie
Oerterp hard onderuit in de Nationale Competitie
Oerterp krijgt op zaterdag 17 oktober een stevige tegenslag
te verwerken. Het team van DIOS wint met maar liefst 3-17.
Eenmaal eerder is het Oerterper damteam met zulke grote
cijfers verslagen, namelijk tegen een hoofdklasser uit
Wageningen in een promotiewedstrijd.
Damclub Oerterp weet dat het team van DIOS uit sterke
spelers bestaat. Daarom besluit teamleider Rein van de Wal
om een tactische opstelling te proberen. De toppers van
Oerterp worden wat meer op de lagere borden
gepositioneerd: er wordt een aanval in de staart geprobeerd.
Deze tactische manoeuvre mislukt echter volledig. Zowel
Sipke Doller, Hendrik Veenstra als André de Jong lukt het
niet onderin een punt te scoren. Alleen Jan van Dijk doet zijn
"plicht" en Gerben de Wit scoort met grote moeite een
punt. Gelukkig heeft elk nadeel zijn voordeel. Zo worden
veel partijen beslist door middel van een combinatie. Dat
levert weer mooi wat materiaal op voor ons clubblad. Het
team van Oerterp staat nu één na laatste in de tussenstand
na 3 ronden en zal in komende ronde weer stevig aan de
bak moeten tegen koploper
Dammers uit Oost 2.
C. Dijkstra krijgt een
6-klapper om de oren:
32. 37-31 26x28
33. 29-24 21x32
34. 25-20 14x25
35. 34-30 25x34
36. 24-20 15x24
37. 42-38 32x43
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17 Oktober 2009
Oerterp
1 M. Pera (861)
2 C. Dijkstra (885)
3 K. de Bruin (880)
4 G. Terpstra (988)
5 H. Veenstra (1212)
6 J. van Dijk (1228)
7 G. de Wit (1189)
8 S. Doller (1223)
9 A. de Jong (1017)
10 W. v. d. Velde (885)

DIOS Achterhoek
J. Dallinga (1210)
M. Knipper (1303)
A. de Greef (1225)
C. Jurriëns (1176)
H. Seinhorst (1232)
H. Vos (1119)
T. Stoverinck (1103)
G. Korten (1089)
F. Zegelink (1215)
B. van Oosterom (1160)

3-17
0-2 (8)
0-2 (3)
0-2 (10)
0-2 (6)
0-2 (9)
2-0 (2)
1-1 (7)
0-2 (4)
0-2 (1)
0-2 (5)

Oerterp
J. van Dijk (1228)
G. de Wit (1189)
H. Veenstra (1212)
R. van der Wal (1120)
D. van Dijk (1045)
S. Zeilstra (954)
K. de Bruin (880)
M. Pera (861)
W. van der Velde (885)
C. Dijkstra (885)

14-6
1-1 (7)
1-1 (5)
1-1 (4)
1-1 (6)
2-0 (2)
2-0 (1)
2-0 (9)
2-0 (10)
1-1 (8)
1-1 (3)

31 Oktober 2009
Dammers uit Oost 2
1 J. Haijtink (1129)
2 H. Graaskamp (1117)
3 B. Winkel (1174)
4 H. Hoekman (1267)
5 C. Grevers (1097)
6 M. Daamen (1153)
7 T. Hendriksen (1061)
8 R. Richters (1047)
9 B. Kersten (1047)
10 S. Wiersma (1002)

27

14 November 2009
Oerterp
1 G. Terpstra (988)
2 J. van Dijk (1228)
3 A. de Jong (1017)
4 S. Doller (1223)
5 G. de Wit (1189)
6 K. de Bruin (880)
7 H. Veenstra (1212)
8 C. Dijkstra (885)
9 W. v.d. Velde (885)
10 R. v.d. Wal (1120)

Tamek Damkring
J.M. v.d. Reest (1248)
J. Akse (1048)
A. Scharft (1120)
IJ. Haven (1273)
W. v.d. Wijk (1340)
K. Veldstra (1081)
A. Hoonstra (952)
A. Boxum (1154)
J. Poortinga (1100)
J. Romkes (1021)

8-12
0-2 (8)
2-0 (3)
1-1 (5)
1-1 (1)
1-1(10)
0-2 (4)
2-0 (2)
0-2 (7)
0-2 (6)
1-1 (9)

Jan van Dijk weet nog een leuk
zetje te forceren:
31.
17-21
32. 27-22 18x27
33. 31x22 24-30
34. 35x24 12-18
35. 22x13 8x50
en ook Hendrik voldoet aan
zijn verplichting
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43-39
28x17
27-22
32x21
33-29
38x07

17-22
21x12
18x27
16x27
24x33
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28 November 2009
Huizum 2
Oerterp
1 G. D. Nijholt (762)
J. van Dijk (1228)
2 J. Bosselaar (1102)
S. Doller (1223)
3 J. Terpstra (962)
H. Veenstra (1212)
4 H.J. van der Let (1152) G. de Wit (1189)
5 S. Nagel (1196)
R. v.d. Wal (1120)
6 B. Visser (1144)
A. de Jong (1017)
7 J. de Vries (1080)
G. Terpstra (988)
8 A. Dekker (1051)
W. v.d. Velde (885)
9 K. Hoekstra (1043)
C. Dijkstra. (885)
10 T. Talsma (1077)
M. Pera (861)

9-11
0-2 (1)
1-1 (2)
0-2 (6)
1-1 (7)
1-1 (4)
2-0 (10)
1-1 (5)
1-1 (8)
0-2 (9)
2-0 (3)

Wederom Jan van Dijk die een
vroege overwinning maakt d.m.v.
een zetje.
08. 39x30 15-20
09. 50-44 21-27
10. 32x21 16x27
11. 31x22 19-23
12. 28x19 17x50

Ook Cees Dijkstra krijgt een
cadeautje van K. Hoekstra:
56. 15-10 17-21
57. 26x28 44-49
58. 31x22 49x15
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12 December 2009
Oerterp
1 F. Heidsma (985)
2 S. Doller (1223)
3 G. de Wit (1189)
4 H. Veenstra (1212)
5 J. van Dijk (1228)
6 K. de Bruin (880)
7 W. v.d. Velde (885)
8 A. de Jong (1017)
9 R. v.d. Wal (1120)
10 G. Terpstra (988)

Roden
R.W. de Vries (1141)
J. Huizinga (1067)
E. van Sonderen (1264)
L. Riddersma (1008)
B. Begeman (1089)
G. Lieffering (1080)
J. de Haan (1090)
A. Schuur (1038)
F. Smid (916)
J. Alkema (1170)

10-10
1-1 (6)
1-1 (7)
1-1 (10)
2-0 (2)
2-0 (3)
1-1 (8)
0-2 (4)
0-2 (1)
2-0 (9)
0-2 (5)

Rein van der Wal weet in zijn
partij groot voordeel te behalen
en buit dit op handige wijze uit:
60. 37-31 26x37
61. 38-32 37x19
62. 05x50 27-32
63. 50x11 21-26
64. 11-39 32-37
65. 39-28
SZ
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PFDB-competitie
Damcomb. Fryslân
G. Kolk (1416) T. Kooistra (1298) B. Hollander (1305) D. Edelenbos (1280) G. Heerema (1390) H. Zondervan (1254) T. Oegema (1068) H. van Dijk (971) -

Oerterp
J.van Dijk (1228)
G. de Wit (1189)
H. Veenstra (1212)
D. van Dijk (1045)
H. Dijkstra (1148)
G. Terpstra (988)
M. Pera (861)
J. Riesenkamp (643)

9-7
1-1
1-1
1-1
1-1
0-2
2-0
1-1
2-0

Oerterp
Urk Aan Zet
S. Zeilstra (954) IJ. Haven (1273)
H. Dijkstra (1148) J.M. van der Reest (1248)
G. de Wit (1189) W. van der Wijk (1340)
J. van Dijk (1228) J. Post (1121)
H. Veenstra (1212) J. Snijder (1023)
D. van Dijk (1045) A. Boxum (1154)
G. Terpstra (988) J. Romkes (1021)
M. Pera (861)
K. Post (986)

8-8
0-2
2-0
1-1
2-0
2-0
0-2
1-1
0-2

Heerenveen/Mildam
T. Smedinga (1149)
W. van der Molen (1086)
M. Zijlstra (1068)
H. Hosper (1115)
I. Poepjes-Koopman (990)
P. Veltman (1183)
S. Hofman (1002)
W. Riddersma (882)

6 - 10
0-2
0-2
2-0
0-2
0-2
1-1
2-0
1-1

Oerterp
J. van Dijk (1228)
G. de Wit (1189)
H. Veenstra (1212)
H. Dijkstra (1148)
A. de Jong (1017)
D. van Dijk (1045)
G. Terpstra (988)
M. Pera (861)
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