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Van het bestuur.
Op 25 augustus zijn we met de ledenvergadering het nieuwe
seizoen begonnen. Een start met een afgeslankte club na
het vertrek van de Feanster spelers en het einde van het
landelijk team. Een ontwikkeling die ons nog steeds
verwonderde en een ‘katerig’ gevoel geeft. We gaan verder
zonder KNDB team. Dat kan, Oerterp heeft jaren zonder
gekund. Gelukkig zijn er niet alleen vertrekkende leden, we
mogen ook twee nieuwe leden verwelkomen. Jan Pander uit
Drachten is een speler die al vele jaren op hoog niveau
speelt. Hij wil het nu wat rustiger aan doen en komt bij ons
de onderlinge competitie versterken. Een oude bekende is
Arend Schuurman. Hij was lid van Oerterp van 1979 tot
1992 en had in die tijd nog zitting in het bestuur. Zo zie je
maar: eens een dammer, altijd een dammer. Beide nieuwe
leden zijn inmiddels voortvarend van start gegaan in de
competitie.
Op provinciaal niveau verandert er ook nogal wat. De
klassen worden niet meer verdeeld naar regio, maar er
wordt volgens Zwitsers systeem in grote groepen gespeeld.
Dat betekend dat ook het tweede team verder van huis
moet. Verder wordt pas na elke ronde het programma van
de volgende ronde bekend gemaakt.
Hoewel de termijn van 2 bestuursleden er op zit, lukt het niet
om nieuwe mensen voor het bestuur te vinden. Gelukkig zijn
er wel leden die taken op zich willen nemen. Zo verzorgt
Harrij
Mennema
het
schooldamtoernooi
en
de
jeugdcompetitie, Ultsje Hosper het kerst-sneldamtoernooi en
zal Dennie van Dijk het OmnyAcc-sneldamtoernooi
organiseren. We rekenen op ieders medewerking als zij een
beroep op u doen voor hulp bij de evenementen.
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Andere zaken uit de ledenvergadering zijn:
•
De contributie wordt verhoogd naar € 100,- redenen
hiervoor zijn een verhoging van de bondscontributie
en een teruglopend ledental.
Hiermee kan de penningmeester een sluitende
begroting presenteren.
•
Het verplicht aantal partijen wordt 16 en het
speeltempo in de onderlinge competitie blijft gelijk.
•
We spelen met twee teams in de provinciale
competitie. Gerben de Wit is teamleider van het
eerste, Ultsje Hosper van het tweede.
Ik wens ons allen een succesvol, maar vooral sportief
seizoen toe.
Miente Pera
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Een woord van de redactie
Voor u ligt het eerste Typezetje van het seizoen 2010-2011.
Het geeft de redactie altijd weer een goed gevoel als het is
gelukt het clubblad in elkaar te zetten. Ten opzichte van het
vorige Typezetje zijn er diverse zaken veranderd. Het feit,
dat damclub Oerterp niet meer een landelijk team heeft,
betekent dat daarover niets valt te melden. Wel kunt u
partijfragmenten en dergelijke aantreffen van individuele
clubleden die bij een andere club landelijk spelen. De
redactie ziet uit naar hun partijfragmenten en dergelijke. De
inhoud van het blad zal verder worden gevuld met informatie
die betrekking heeft op de provinciale en de onderlinge
competitie. Dat zijn uitslagen, verslagen van teamwedstrijden, partijen en tussenstanden. De teamleiders
dragen zorg voor verslagen over teamwedstrijden. Het is
daarbij toegestaan, dat zij werkzaamheden delegeren. Het is
wel hun taak ervoor te zorgen, dat de kopij op tijd bij de
redactie ligt. De datum waarop de kopij voor de volgende
Typezetjes binnen moet zijn, staat even verderop in dit blad.
Het is goed dat daar rekening mee wordt gehouden. Kopij
die na de sluitingstermijn wordt aangeleverd, kan niet eerder
dan in het volgende nummer worden geplaatst. De ervaring
heeft geleerd, dat als het blad zijn definitieve vorm al heeft
gekregen en er moet nog iets worden ingevoegd, dat tot
allerlei verschuivingen leidt. Er zit veel werk in om de
weerbarstige teksten en dergelijke weer in het gareel te
krijgen. Op momenten dat de tijdsdruk hoog is, zorgt dat
voor veel frustratie. Wat een clubblad over dammen kleur
geeft zijn partijfragmenten. De redactie heeft er geen moeite
mee om zo nu en dan een fragment te publiceren van een
partij die een redactielid heeft gespeeld, maar zij stelt zich
op het standpunt, dat die fragmenten zoveel mogelijk door
de leden moeten worden verzorgd. Wat de redactie aangaat,
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kunnen dat er niet genoeg zijn. Ze maken het blad namelijk
divers en iets van alle leden. Wat deze editie aangaat, hoort
u de redactie niet klagen over partijfragmenten. Het wil
gemakkelijk gebeuren, dat er ergens een fout in een
partijfragment sluipt. Een verkeerde notatie of ergens een
schijf vergeten, maakt iets al gauw tot een zoekplaatje. Het
is goed te weten dat de redactie elk ingediend partijfragment
naspeelt. Verder is het belangrijk te weten, dat het aantal
Typezetjes dat in een seizoen wordt uitgebracht, is
teruggebracht van vier naar drie. Dat heeft te maken met het
feit dat gezin, werk, studie en gezondheid op sommige
momenten zich maar moeizaam (lees: niet) laten
combineren met damzaken. De zaken die ertoe doen
moeten voorgaan. De redactie stelt in dat opzicht de
kwaliteit van het clubblad boven de kwantiteit. Omdat de
redactie kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, heeft zij
aan het einde van het vorige seizoen de adverteerders in het
blad die hun advertenties nog op analoge wijze aanleveren
benaderd met het verzoek ze digitaal te doen. Een goede
kwaliteit van afdrukken straalt af op zowel de damclub als de
adverteerder, zo is uitgelegd. Bovendien zijn digitale
advertenties gemakkelijker en sneller te bewerken. Die
kennis heeft de damclub ook in huis. De redactie wil de
adverteerders die hun advertenties hebben gedigitaliseerd
van harte dankzeggen voor hun medewerking. Ook via het
internet kunnen belangstellenden die de verrichtingen van
damclub Oerterp volgen, zien hoe het Typezetje eruit ziet.
De redactie.
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Cees Bergsma
08-04-1937

-

02-12-2010

Op donderdag 2 december is Cees Bergsma
overleden. Hij stierf aan de gevolgen van een val op
dinsdag. Daarbij liep hij een schedelbasisfractuur op.
Dit, in combinatie met zijn hartproblemen is hem
fataal geworden.
Cees was bezig aan zijn dertigste seizoen bij
damclub Oerterp. Eerder damde hij in Oosterwolde
en Drachten. Hij was een echte clubman die altijd
klaar stond als er een beroep op hem werd gedaan,
ook als dat op het laatste moment werd gedaan. De
club en het spel waren voor hem belangrijker dan
winnen. Hij speelde vorig jaar met de toppers van de
club mee in een vijftal op de bondsavond van de
PFDB. Het team werd kampioen en Cees deelde
terecht in de eer.
Hoewel zijn gezondheid achteruit ging, bleef hij trouw
de club bezoeken. De laatste tijd kwam hij per taxi.
We zullen hem node missen.
De crematie vond plaats op dinsdag 7 december.
Zeven man van Oerterp waren aanwezig.
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Provinciale clubcompetitie, 2e Klasse
Oerterp 2 – Donkerbroek 2
Woensdag 22 september 2010
De spelers van beide clubs zijn aan elkaar gewaagd. Aan
beide kanten van het bord worden zetten soms niet
helemaal goed doorberekend. De ene keer heeft wit een
voordeel, de andere keer is het zwart. Tot aan het laatst toe
houden Oerterp en Donkerbroek elkaar in evenwicht. Heel
lang blijkt ook de partij J.D. Klooster – Miente Pera af te
stevenen op een remise. De Bakkevener Oerterper ziet
mogelijkheden om zijn tegenstander een loer te draaien. Het
aanbod om remise overeen te komen wijst hij van de hand.
Het geduld en de vasthoudendheid worden uiteindelijk
beloond met twee punten die er uiteindelijk voor zorgen dat
Oerterp met zeven tegen vijf punten de avond in zijn
voordeel beslecht. Klooster merkt na afloop van de partij
tegen Miente Pera op: “Ik ben in mijn eigen val gelopen.”
Saai
Na afloop van de eerste partij in de Friese competitie van
het seizoen 2010-2011 laat W. de Jager van Donkerbroek
zich tegen voormalige tegenstander Foppe Jansma
ontvallen dat het voor hem een spannende partij is geweest.
Laatstgenoemde reageert lauw door te zeggen dat het voor
hem een saaie partij is geweest. Waarop de Donkerbroeker
uitroept: “Een saaie partij? Wat zijn jullie hier dan wel niet
gewend!”
JR
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oerterp 2
F. Heidsma (977)
M. Pera (843)
S. Boonstra (756)
U. Hosper (874)
F. Jansma (636)
D. Idsinga (612)

29 december 2010

Donkerbroek
G. Poortinga (879)
J.D. Klooster (953)
J. de Coninck (873)
B. van Ek (682)
W. de Jager (788)
J. Klooster (689)

7-5
1-1
2-0
1-1
1-1
1-1
1-1

Woudsend 2 – Oerterp 2
De tweede wedstrijd van Oerterp 2 in de provinciale
competitie zet ons team na de winst op Donkerbroek weer
met beide benen op de grond. Uit tegen Woudsend 2
worden we met 9 – 3 naar huis gestuurd. Het is een hele
toer om een team van 6 man op de been te brengen; Ultse
is op reis en Jack heeft feest. Gelukkig staat Cees in
noodgevallen altijd klaar voor de club en is Sietse bereid om
vanaf z’n werk naar Woudsend te rijden. Het mag allemaal
niet baten. Cees en Sietse verliezen en Durk, Foppe en
Miente spelen remise. Hoewel de wedstrijd dan al is
verloren, levert Fokke een titanenstrijd tegen de oude
Lansbergen om een puntje. Hij krijgt hem niet.
MP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eensgezindheid 2
Oerterp 2
H. Lansbergen (1041) F. Heidsma (977)
M. Faber (884)
S. Boonstra (756)
S. Berkepas (929)
M. Pera (843)
N. v.d. Werf (857)
F. Jansma (636)
S. Boersma
D. Idsinga (612)
J. Kramer
C. Bergsma

9-3
2-0
2-0
1-1
1-1
1-1
2-0
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OKK Gerkesklooster Oerterp 2
1. S. Veenstra sr. (1037) F. Heidsma (977)
2. J. de Haan (1094)
M. Pera (843)
3. J. Veenstra (942)
J. Riesenkamp (663)
4. R. Luimstra (880)
F. Jansma (636)
5. S. Veenstra jr. (922) D. Idsinga (612)
6. R. Triemstra (674)
C. Bergsma

8-4
0-2
2-0
2-0
1-1
1-1
2-0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DCT Twijzelerheide
D. Douma (925)
G. Koelstra (915)
C. Boorsma
P. Wiersma (791)
J. Zwaagstra (810)
F. Douma

Oerterp 2
M. Pera (843)
U. Hosper (874)
F. Jansma (636)
D. Idsinga (612)
G. Wagenaar (914)
C. Bergsma

8-4
1-1
2-0
2-0
1-1
1-1
1-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oerterp 2
F. Heidsma (977)
M. Pera (843)
U. Hosper (874)
S. Boonstra (756)
J. Riesenkamp (663)
F. Jansma (636) -

Lemmer 2
niet opgekomen
L. Deinum (717)
J. Visser
B. Kortstra (708)
W. v.d. Bijl (685)
A. de Ruiter

10 - 2
2-0
2-0
2-0
0-2
2-0
2-0
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Provinciale clubcompetitie, Hoofdklasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bolsward Workum
J.M. Drent (1322)
S. Huitema (1285)
D. Kunst (1054)
F.P. Huitema (1043)
A. Mulder (1049)
D. de Vries (1045)
K. Herder (890)
D. Mulder (1033)

Oerterp
1. J. van Dijk (1249)
2. S. Doller (1228)
3. G. de Wit (1216)
4. H. Dijkstra (1175)
5. D. van Dijk (1036)
6. J. Pander (1072)
7. W. v.d. Velde (903)
8. J. Riesenkamp (663)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oerterp
H. Veenstra (1222)
J. van Dijk (1249)
S. Doller (1228)
H. Dijkstra (1175)
G. de Wit (1216)
J. Pander (1072)
D. van Dijk (1036)
W. v.d. Velde (903)

Oerterp
J. van Dijk (1249)
H. Veenstra (1222)
H. Dijkstra (1175)
G. de Wit (1216)
J. Pander (1072)
D. van Dijk (1036)
W. v.d. Velde (903)
S. Doller (1228)

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

De Oldehove
7-9
J. Algra (1297)
1-1
D. Kootstra (1159)
2-0
T. Goedemoed (1387) 1 - 1
K.H. Leijenaar (1316)
0-2
N. de la Fonteyne (1011) 0 - 2
W. Ankersmit (959)
1-1
S. Algra (868)
2-0
G. de la Fonteyne (906) 0 – 2
Damcombinatie Fryslân 10 - 6
G. Kolk (1400)
0-2
B. Hollander (1301)
2-0
H. Zondervan (1244)
1-1
T. Kooistra (1297)
0-2
H. Terpstra (951)
2-0
T. Oegema (1041)
1-1
B. Oegema (911)
2-0
K. de Vries (851)
2-0
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Gorredijk
Oerterp
1. J.T. Dekker (1378)
D. van Dijk (1036)
2. M. Boersbroek (1017) J. van Dijk (1249)
3. H. Wortel (623)
H. Veenstra (1222)
4. A. Dekker (1059)
H. Dijkstra (1175)
5. J. Jongsma (878)
J. Pander (1072)
6. A. Wester (566)
W. v.d. Velde (903)
7. J. Voskuilen (832)
F. Heidsma (977)
8. R. Veldstra (973)
S. Boonstra (756)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oerterp
H. Dijkstra (1175)
J. van Dijk (1249)
G. de Wit (1216)
S. Doller (1228)
H. Veenstra (1222)
D. van Dijk (1036)
W. v.d. Velde (903)
J. Pander (1072)

Huizum
P. Bouma (1216)
J. Adema (1247)
A.P. Kooistra (1208)
R. v.d. Pal (1404)
A. Schotanus (1332)
T. v.d. Bosch (1172)
M. de Vries (1059)
J. de Vries (1158)

5 - 11
1-1
0-2
0-2
2-0
0-2
0-2
0-2
2-0
4 - 12
0-2
1-1
1-1
0-2
1-1
1-1
0-2
0-2
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Hendrik Veenstra – Anton Schotanus
Oerterp – Huizum 1 december 2010
Ronde 5 Provinciale Clubcompetitie
Zwart
heeft
16-21
net
gespeeld, waarna wit bijna
meteen 37-31 afvuurt (zie
diagram), omdat zwart er dan
niet tussen mag met 21-27.
Schotanus merkt op dat hij er
drie keer naar moet kijken
voordat hij ontdekt wat het
probleem is.

Er volgt dan namelijk 22-18!
Zwart heeft nu slagkeuze.
27x36, 42-37, 13x22 nu
damgeven met 47-41 36x47
(zie 2e diagram). 38-32, 47x29,
39-34
(het
tempo
dat
gevonden moet worden) 22x33
en de vijfklapper 34x01
HV
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Provinciale Kampioenschap PFDB 2010
Het provinciaal kampioenschap is vroeg van start gegaan dit
seizoen en met vier Oerterpers is DC oerterp weer goed
vertegenwoordigd in de competitie. Het kampioenschap
levert dit jaar veel spektakel op. De leukste en opvallendste
zetjes op een rij:
A. Schotanus – J. Cremers (ronde 1)
Jeroen Cremers treft Anton Schotanus in de eerste ronde en
trapt in een standaard openingszetje:
(vanaf beginstand:)
01. 31-27 19-23
02. 33-28 17-21
03. 28x19 14x23
04. 39-33 10-14
05. 44-39 14-19
06. 33-28 05-10
07. 27-22 18x27
08. 38-33 27x29
09. 37-31 23x32
10. 34x05
E. Heslinga – J. de Haan
(ronde 1)
Jouke de Haan verkijkt zich
tegen Erwin Heslinga:
29.
16-21
30. 34-30 25x23
31. 28x08 09-13
32. 08x19 14x23
33. 32-28 23x32
34. 38x16
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H. Veenstra – D. van Dijk (ronde 1)
De Oerterpers Hendrik Veenstra en Dennie van Dijk treffen
elkaar meteen in de eerste rond. Het creatieve spel van
Hendrik levert hem een aantal kansen op:
Zwart heeft zojuist 21-26
gespeeld, waarna wit naar een
dam combineert:
19.
21-26
20. 44-40 26x37
21. 33-29 24x31
22. 38-33 37x28
23. 33x02

De witte dam wordt er zonder
schijfwinst afgesnoept, waarna
wit een tweede poging waagt:
33. 24-20 15x24
34. 47-41 36x47
35. 32-28 47x29
36. 34x12 22x33

Met als uiteindelijk resultaat:
46. 46-41 37x46
47. 48x37 46x39
48. 50x30 En zwart geeft op
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E. Heslinga – R. Sloot (ronde 2)
In de tweede ronde krijgt Erwin
Heslinga wederom een
cadeautje van zijn
tegenstander. Wit heeft zojuist
39-33 gespeeld:
28.
29.
30.
31.

39-33
28x17
32x12
12x23

17-22
23-28
13-18
19x50

G. Rozenberg – S.Doller (ronde 2)
Geert Rozenberg denkt met 32-28 en 33-19 een
onschuldige afruil te doen, maar stuit op een onverwachte
wending:
16. 32-28
17. 28x30
18. 38x27
19. 25x23

21x32
13-19
14-20
18x47
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K. Veldstra – D. Kootstra
(ronde 3)
Je ziet ze niet vaak, maar
ze bestaan wel. Een
“heuse” zevenklapper:
43. 38-33 29x38
44. 32x43 23x21
45. 34-30 25x34
46. 40x27
J. Cremers – G. Rozenberg
(ronde 4)
Aanstormend jeugdtalent
Jeroen Cremers maakt er
net geen zevenklapper van,
maar het zetje is er niet
minder leuk om:
30. 23-19 14x23
31. 37-31 26x28
32. 27-22 18x27
33. 29x07 20x29
34. 34x14
B. Visser – D. Kootstra
(ronde 4)
En een cadeautje mag ook
in deze ronde niet missen:
36. 46-41 23-29
37. 34x32 21-27
38. 32x21 16x47
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S. Doller – R. Sloot
(ronde 5)
Als de schijven aan de rand
van het bord zijn geplakt
ontstaat er ruimte in het
midden, hier maakte Sipke
handig gebruik van:
18. 24-19 13x24
19. 28-22 17x37
20. 42x31 26x37
21. 38-32 37x28
22. 33x04
W. v.d. Wijk – J. Cremers
(ronde 6)
Wiebe is goed op dreef dit FK.
Ook Jeroen neemt hij handig te
pakken:
39. 28-23 20-24
40. 23x21 22-27
41. 29x20 27x49

J. de Haan – B. Visser
(ronde 7)
Verassend!
16. 27-22
17. 32x21
18. 29x18
19. 34-30
20. 40x18
21. 33-29
22. 39x06

18x27
16x27
12x23
25x34
13x22
24x33
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E. Heslinga – R. Wijpkema
(ronde 8)
René verrast Erwin op handige
een handige manier:
25. 37-31 17-21
26. 26x19 18-23
27. 31x22 23x45
28. 36-31 25-30
9-14 levert uiteindelijk
schijfverlies op voor Wijpkema

Eindstand provinciaal kampioenschap
Naam
1 W. v.d. Wijk
2 A. Schotanus
3 H. Veenstra
4 S. Doller
5 E. Heslinga
6 R. v.d. Wal
7 J. Cremers
8 D. van Dijk
9 J. van Dijk
10 R. Wijpkema
11 I. Al Sarayfi
12 D. Kootstra
13 K. Veldstra
14 B. Visser
15 R. Sloot
16 J. de Haan
17 G. Rozenberg
18 J. Hiemstra

Ra
1324
1332
1222
1228
1294
1094
1129
1036
1249
1232
1050
1159
1088
1118
1159
1094
863
639

aw
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

=
2
4
3
5
4
4
2
4
4
5
4
4
4
4
4
3
2
0

0
0
2
1
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
4
6
9

ap
16
14
11
11
10
10
10
10
10
9
8
8
8
8
8
7
4
0

wp sb
91 157
95 143
94 101
91 99
96 96
95 92
78 60
75 66
67 59
92 80
85 58
78 61
71 49
71 44
67 40
67 36
72 15
73
0
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Onderlinge Competitie
In de onderlinge competitie wordt dit jaar net als vorig jaar in
twee groepen om de prijzen gestreden. Dit jaar telt het
aantal spelers 19, te weten 9 in groep A en 10 in groep B.
In de ledenvergadering is het volgende vastgesteld:
•
•
•

•

Spelers met minder dan 16 wedstrijden worden niet in
de eindrangschikking meegenomen.
Er zullen 30 ronden worden gespeeld (vorig jaar 34).
Mocht iemand van een speler winnen en zijn
totaalgemiddelde daalt, dan telt deze wedstrijd niet
meer voor de berekening van het eigengemiddelde,
tegenstandersgemiddelde en totaalgemiddelde. Wel
telt de wedstrijd mee voor het verplicht aantal
wedstrijden.
Per groep zijn 3 prijzen beschikbaar

Inmiddels zijn we al weer halverwege de competitie en
begint er al enige tekening in de strijd te komen. Zo gaat
Gerben de Wit in groep A aan de leiding en heeft hij een
behoorlijk gat geslagen met de achtervolgersgroep. Deze
groep bestaat uit Jan van Dijk, Hendrik Veenstra en Henk
Dijkstra. Nieuwkomer Jan Pander moet nog een beetje aan
zijn nieuwe club wennen en staat vooralsnog onderaan in
groep A, maar zal ongetwijfeld nog stijgen.
In de tweede groep is het Miente Pera die met kop en
schouders boven de rest uitsteekt. Miente wordt gevolgd
door Anne Jagersma en Jack Riesenkamp. De achtervolgers zijn nog lang niet kansloos voor het eremetaal. De
tussenstand kunt u in dit blad vinden, maar ook elke week
zien op onze website www.dcoerterp.nl
HV
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Tussenstand onderlinge competitie
Ranglijst na ronde 15:
Naam
aw
1 G. de Wit
7
2 J. van Dijk
8
3 H. Veenstra
8
4 H. Dijkstra
6
5 M. Pera
10
6 W. v.d. Velde 12
7 D. van Dijk
7
8 F. Heidsma
8
9 A. Jagersma
6
10 S. Boonstra
6
11 J. Pander
9
12 J. Riesenkamp 12
13 F. Jansma
7
14 A. Schuurman 10
15 A.J. de Jong
1
16 D. Idsinga
6
17 H. Posthumus 9
18 C. Bergsma
8

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

=
2
2
3
1
3
3
4
3
1
1
3
2
4
3
0
2
3
2

0
1
1
1
1
4
2
2
2
3
4
6
2
5
1
3
5
6

AP EG TG
12 1.60 1.26
12 1.42 1.24
11 1.37 1.26
9 1.50 1.12
15 1 .44 0.91
13 1.08 1.12
6 0.85 1.29
9 1.12 0.83
7 1.16 0.73
5 0.83 0.99
7 0.77 1.05
10 0.83 0.96
6 0.85 0.85
7 0.70 0.98
0 0.00 1.50
4 0.66 0.80
5 0.55 0.87
2 0.25 0.92

Tot Gr
2.86 1
2.66 1
2.63 1
2.62 1
2.35 2
2.20 1
2.15 1
1.96 1
1.89 2
1.83 1
1.82 1
1.80 2
1.71 2
1.68 2
1.50 2
1.47 2
1.43 2
1.17 2
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C. Bergsma – J. Riesenkamp
Woensdag 22 september 2010
De moeite waard om te vermelden zijn de zetten die in het
vuur van de strijd soms over het hoofd worden gezien. Zo
denkt zwart dat na 7. 34-30 van wit, 20-25 hooguit zal
uitlopen op een twee-omtweeruil. Elke dammer weet,
dat verplicht slaan altijd riskant
is:
7. 34-30 20-25
8. 27-22 25x34
9. 40x20 14x25
10. 22-17 11x22
11. 28x26
Gelukkig voor zwart, antwoordt
wit met 8. 40-34.
J. Riesenkamp – A. Jagersma
Woensdag 1 september 2010
68. 10-04 13-19
69. 04-10 19-24
70. 10-15 17-21
71. 15x44 03-09
72. 44-49 21-26
73. 49-27 09-14
74. 27-13 en zwart geeft op.
Uit de nabeschouwing blijkt weer eens hoe klein het verschil
is tussen winst/verlies en remise. Als zwart in plaats van 68.
13-19, 17-22 zet, is hij op tijd voor een dam en is het remise.
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Nieuws van het jeugdfront
Na het schooldamtoernooi hebben we weer geprobeerd een
jeugdafdeling op te starten. De eerste keer komen er twee
kinderen op af die dammen leuk vinden en graag beter
willen leren dammen. Ze halen nog enkele vriendjes en
vriendinnetjes over en inmiddels heeft DC oerterp weer
zeven enthousiaste jeugdleden. In basisschool ‘de Opdracht’
wordt er fanatiek getraind en gespeeld. Onder leiding van
Bianca Timmermans, Rudolf Smedinga en Harrij Mennema
krijgen zij het eerste halfuur training. De ene les uit de Van
der Wal-map en de andere les trainen ze met behulp van de
computer met het damtrainingsprogramma dammentor.
Daarna spelen ze de onderlinge competitie. Dat ze al
serieus zijn en goed nadenken tijdens de partijen blijkt wel
dat de partijen om 19.30 uur soms nog niet zijn afgelopen en
moeten worden afgebroken. Als extra oefening krijgen ze
huiswerk mee. Dat wordt heel trouw ingeleverd en de scores
zijn erg goed. Ter afsluiting van het kalenderjaar hebben we
op woensdag 15 december een geslaagd sneldamtoernooi
georganiseerd. Na afloop van dit toernooi is er voor iedereen
een kleine attentie.
Tot slot de tussenstand per 8 december:
1. Jesse Wagenaar
2. Hessel Geert Geertsma
3. Jelle Kromhout
4. Wouter Booi
5. Ezra Kooiker
6. Jildou Geertsma
7. Jacqueline Veenstra

4–7
4–5
4–4
2–2
3–2
3–2
4–2
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Interview
Johannes IJtsma is binnen de redactie van het Typezetje
degene die zich onder meer is bezig houdt met het
interviewen van leden voor het clubblad. Omdat hij vaak
smoort in het werk, schiet er vaak het een en ander bij in.
Deze editie is het niet anders. Doch hij is er de man niet
naar om dan maar bij de pakken neer te gaan zitten. Hij
probeert er dan het beste van te maken. Hij is creatief in het
van de nood een deugd te maken. Van hem komt het
voorstel om zelf deze keer het onderwerp van gesprek te
zijn. Een interview geven scheelt hem een rit en het
uitwerken van het verhaal kan hij aan een mederedactielid
uitbesteden. In de afgelopen vier jaren heeft hij de meeste
vergaderingen van de redactie voorgezeten. Die zijn meestal
gehouden aan de grote keukentafel in huize IJtsma. De
keuze van de plaats van samenkomst heeft zo zijn
praktische redenen. Dan hoeft hij niet te reizen en kan hij
iets langer bij de koeien zijn. Daar draait het hele bedrijf om
en de dieren hebben maling aan de afspraken van de baas.
Kort voor het redactioneel overleg begint, heeft hij zich
gedoucht en vindt hij nog een paar minuten om een hap te
eten. De vergaderstukken leest hij ondertussen snel nog
even door. Doorgaans later dan gepland, begint de
vergadering. Hij leidt goedgemutst de vergadering met een
oog op de klok en het andere op de afgeladen agenda.
Johannes IJtsma is 34 jaar. Hij is geboren in Ureterp en
getrouwd met Hilda. Samen hebben ze vijf zoons
opklimmend in de leeftijd van een half, vier, vier, zeven en
negen jaar. Desgevraagd antwoordt hij dubbelzinnig met
een brede grijns, dat de meisjes vanzelf komen. Als hij de
leerplichtige leeftijd bereikt, gaat hij naar basisschool De
Opdracht in Ureterp. Daarna doet hij de Leao in Drachten.
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De volgende stap is de middelbare landbouwschool,
eveneens in Drachten. Zijn schooltijd sluit hij af op de
Hogere Landbouwschool in Leeuwarden. Van beroep is
Johannes IJtsma melkveehouder. Boer worden is niet altijd
een voor de hand liggende keuze geweest. Zo rond zijn
elfde jaar speelt hij met de gedachte om boswachter te
worden. Ook trekt de zee hem en denkt hij er aan om visser
te worden of op de grote vaart te gaan. Het feit dat zijn vader
een boerenbedrijf heeft en dat dat werk Johannes IJtsma
ligt, zorgt er uiteindelijk voor dat het zijn beroep wordt. Hij en
zijn echtgenote merken daarbij op, dat de zee hem nog altijd
trekt. Als boer maakt hij lange werkdagen. Nu het winter is,
staat hij om zes uur meestal naast zijn bed. ’s Zomers wordt
hij iets eerder wakker. Hij zorgt er voor, dat hij overdag
regelmatig even pauzeert. Om een uur of acht zit de
werkdag er voor hem op. Dat wil niet zeggen, dat hij ’s
avonds duimen draait. Ook dan zijn er genoeg klussen,
zoals vee scheren en machines nakijken. Tegen een uur of
twaalf duikt hij zijn bed in. De gezondheid van de dieren is
voor elke veehouder belangrijk. Nauwlettend houdt hij zijn
koeien in de gaten. De mest- en melkproductie, hoe hun
vacht eruit ziet, hoe ze uit hun ogen kijken en hoe ze zich
bewegen zijn belangrijke graadmeters voor hoe het met de
dieren is gesteld. Als hij zo wat twijfels heeft over een koe,
vraagt hij zijn vader of zijn vrouw om een mening.
Het kan niet missen, maar het gesprek komt op een
gegeven moment bij dammen. Waarschijnlijk heeft hij de
eerste beginselen van het dammen van zijn moeder geleerd.
Het feit, dat Harrij Mennema vaak helpt op de boerderij van
zijn vader, is belangrijk voor de damcarrière van Johannes
IJtsma. Die brengt de kleine Johannes het nodige bij over
het dammen. Via Harrij Mennema komt hij bij damclub
Oerterp. Dan is hij een jaar of tien, schat hij. Een aantal
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keren heeft hij het lidmaatschap van de damclub
onderbroken in verband met zijn studie. Dammen is voor
Johannes IJtsma ontspanning. Door zich te concentreren op
het spel, valt de omgeving weg. Hij merkt daarbij wel op, dat
zijn prestaties na een drukke dag minder zijn, dan als hij een
rustige dag heeft gehad. Het is hem niet vreemd, dat hij na
een zware dag verliest van een zwakkere tegenstander. Na
afloop van het dammen nog even aan de bar zitten of een
kaartje leggen zijn voor hem ook belangrijk. Ook dat is voor
hem ontspanning. Desgevraagd bekent hij, dat hij nog nooit
met een van zijn kinderen heeft gedamd. Hij sluit niet uit, dat
wanneer zij op school dammen krijgen, gauw genoeg
duidelijk wordt of zij daar belangstelling voor hebben. Als hij
tegen die tijd met een van de jongens dan een partijtje
speelt, zal dat de broertjes zeker niet ontgaan.
Het feit, dat hij heeft aangekondigd om tijdelijk met dammen
te stoppen heeft te maken met het gegeven dat in het
voeren van zijn bedrijf steeds meer tijd gaat zitten. Als reden
daarvoor wijst hij naar zijn vader die zich langzaam
terugtrekt uit de maatschap. Omdat hij niet houdt van half
werk, stelt hij prioriteiten: het bedrijf en het gezin gaan voor.
Hij sluit niet uit, dat hij het dammen in de toekomst weer
oppikt. Bestuurlijk actief zijn binnen de vereniging horen
daarbij. De komende tijd is continuïteit in het werk belangrijk.
Andere liefhebberijen van hem zijn jagen en vissen. Ze
zorgen voor ontspanning. Ongeveer een keer in de drie
weken is hij met jagen een zaterdag onder de pannen. Ook
gebeurt het regelmatig, dat hij met een geweer een paar uur
het land intrekt om schadelijk wild af te schieten. Net als elke
boer heeft hij een hekel aan te veel vossen. Op zijn land
bevinden zich diverse bouwen, vertelt hij. Dat is jagerstaal
voor vossenholen. Hij weet waar ze zitten.
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Het lezen van een boek is iets waar hij niet aan toekomt. Na
enig nadenken moet hij daarvoor twintig jaar in zijn
geheugen terug gaan. Het laatste leesboek dat hij helemaal
heeft gelezen is op de Leao. Over het antwoord op de vraag
wat hij zal doen als hij de jackpot in de loterij wint, hoeft hij
niet lang na te denken: “Ik zal het niet aan de grote klok
hangen. Ik zal mijn werk gewoon blijven doen. Het geld zal
ik over drie banken verdelen. Je moet namelijk niet alle
eieren onder een kloek leggen. Ik zal een paar jaar rustig
nadenken over wat ik ermee ga doen”.
Hem wordt de vraag gesteld waar hij een hekel aan heeft.
Het eerste dat hem te binnen schiet is mensen die hem
voorliegen. Als de vraag in de richting van zijn werk wordt
gestuurd, kan hij niet meteen wat bedenken. Van een
andere orde zijn poepluiers. Die vindt hij vreselijk. Het
gezicht dat hij erbij trekt doet geloven dat er op dat moment
een voor hem op de keukentafel ligt. Voor een boer die
gewend is om dagelijks om te gaan met grote hoeveelheden
mest, is dat zeer opmerkelijk. Hij meent, dat hij in dat opzicht
erfelijk is belast. “Als zijn schoonvader binnenkomt terwijl
een luier wordt verschoond, weet hij niet hoe gauw hij weg
moet komen”, licht zijn echtgenote toe.
Johannes IJtsma zal de verrichtingen van damclub Oerterp
blijven volgen in de kranten en op de internetsite van de
club. Of hij meedoet met het sneldamtoernooi, kan hij nog
niet met zekerheid zeggen. Op die dag heeft hij een andere
afspraak die voorgaat. Als die komt te vervallen en hij niet
wordt geveld door de jaarlijkse griep, zal hij aanwezig zijn.
JR
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Proficiat jarigen
Allen hartelijk gefeliciteerd!
P. Ytsma
01-01-1978
J. Riesenkamp
25-01-1949
D. van Dijk
28-01-1987
M. Pera
04-02-1954
U. Hosper
21-02-1947

Data inleveren kopij seizoen 2010- 2011
De datum waarop u nog kopij kunt inleveren voor het tweede
Typezetje van het seizoen 2010-2011 is woensdag 9
februari 2011. Voor het derde Typezetje is dat woensdag 13
april 2011.
De redactie
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