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Een woord van de redactie 
 
Het jaar 2011 loopt op zijn einde. 2011 is in elk geval een 
historisch jaar. Voor het eerst in de geschiedenis van 
damclub Oerterp is iemand kampioen van Friesland 
geworden bij de senioren. De titel is voor Jan van Dijk. De 
redactie feliciteert hem van harte voor het behalen van de 
eerste plaats. Het is iets waar we met zijn allen trots op 
kunnen zijn. Verderop in het clubblad leest u daarover meer. 
Ook clubgenoot Sipke Doller heeft op het Fries 
Kampioenschap een fraaie prestatie neergezet. Met een 
vierde plaats valt hij net buiten de prijzen. De verschillende 
competities zijn volop in gang. De tussenstanden treft u 
verderop aan. Aan het einde van de avond weet u hoe het 
jaarlijkse sneldamtoernooi is verlopen. De redactie kan het u 
nog niet vertellen. Tot slot wenst de redactie u een en 
voorspoedig 2012, een goede gezondheid en veel 
damplezier. 
 
De redactie 
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Oerterp met twee teams van start in de PFDB 

In de provinciale PFDB Competitie doet Oerterp, net als vo-
rig jaar, weer mee met twee teams. In team in de Hoofdklas-
se en één team in de 2e klasse A. In de eerste ronde treft 
Oerterp 1 het team uit Emmeloord en Oerterp 2 het tweede 
team van Oldeboard. Hieronder een kort verslag. 

Het eerste achttal mag maandagavond 3 oktober, aantreden 
tegen Emmeloord. Deze wedstrijd wordt met een 5-11 over-
winning afgesloten. De enige Emmeloorder die weet te win-
nen, is uitgerekend een ex-Oerterper, te weten Menko van 
Dijk tegen Willem van der Velde. De overige 3 punten ko-
men voort uit remises. De eervolle vermeldingen van de 
winnaars mag dan ook niet achterblijven. Op bord 2 is het 
Gerben de Wit die de winst vindt, aan bord 3 Hendrik Veen-
stra via een dammeneindspel. Aan bord 6 zit Dennie van 
Dijk en bord 8 super-invaller Harrij Mennema. 
 
Het tweede mag thuis aantreden tegen Oldeboarn 2. Fokke 
Heidsma weet te winnen en Durk Idsinga moet in een neder-
laag berustten. De rest van de partijen loopt uit in remise wat 
de eindstand op 6-6 brengt. De remises komen echter niet 
zonder slag of stoot tot stand. Zo krijgt Sietze Boonstra een 
opgelegde kans om zijn aanvallende tegenstander pootje te 
lichten via een damgeefcombinatie. Foppe Jansma heeft 
daarentegen geluk om met remise weg te komen. Zijn te-
genstander maakt in een straal gewonnen eindspel nog een 
verkeerde keus waadoor Foppe met remise ontsnapt. 
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Oerterp hard onderuit tegen DCF 
 
In de provinciale hoofdklasse krijgt het eerste van Oerterp 
een zware nederlaag om de oren in de tweede ronde van de 
competitie. Vorig jaar weet het bekerteam van Oerterp, in de 
finale het team van Damcombinatie Fryslan (DCF) nog in 
Wanswerd te verslaan. Het team van DCF neemt nu een 
behoorlijke sportieve revanche door met 3-13 te winnen. 
Alleen Sipke Doller komt voor Oerterp tot winst tegen de 
sterke Taeke Kooistra. Henk Dijkstra zorgt voor het derde 
punt door een remise tegen Hans Zondervan. 
 

De Oldehove net te sterk voor Oerterp 
 
In de provinciale hoofdklasse kan Oerterp in ronde drie van 
de PFDB-competitie het woensdagavond 1 december niet 
bolwerken tegen De Oldehove uit Leeuwarden. De 
einduitslag wordt bepaald op 7-9, een minimale nederlaag. 
 
De wedstrijd is goed in evenwicht. Zo vallen er maar 3 
beslissingen en wordt de rest remise. 
Voor Oerterp komt Henk Dijkstra knap tot scoren tegen de 
sterke Jan Algra. Algra verliest bijna nooit, maar in deze 
wedstrijd combineert Henk hem er af, na een foutje in het 
middenspel van Algra. Jan van Dijk vergaloppeert zich tegen 
Nick de la Fonteyne. Plotseling bevat de stand allerlei 
combinaties waardoor niet meer aan verlies is te ontkomen. 
De derde beslissing komt op naam van Douwe Kootstra 
tegen invaller Fokke Heidsma. Helaas kan Fokke het niet 
bolwerken tegen de op papier ook veel sterke tegenstander. 
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Oerterp 2 wint tegen Lemmer 2 
 
Maandagavond 1 november wordt in Lemmer het duel 
Lemmer 2 - Oerterp 2 uitgevochten (ronde 2 PFDB). Aan 
Oerterper zijde valt er geen enkele nederlaag. Bij Lemmer is 
dt echter niet het geval. Miente Pera en Ultsje Hosper weten 
2 Lemmernaarden(?) knock out te slaan. Zo komt de 
einduitslag op 4-8 en doet Oerterp 2 het goed met 3 punten 
uit 2 wedstrijden. In de derde ronde wordt ook nog eens de 
dummy geloot, wat een reglementaire overwinning betekend 
en het team zelfs op 5 punten brengt.  
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Tussenstand provinciale clubcompetitie 

 

 

Pl Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 We Pu Bs 

1 Huizum  .. .. 12 .. .. .. .. .. .. .. 12 .. 15 3 6 30 

2 Heerenveen ..  10 .. 11 .. .. .. .. .. .. .. 10 .. 3 6 14 

3 Urk aan Zet .. 6  .. .. 9 .. 15 .. .. .. .. .. .. 3 4 12 

4 DCF 4 .. ..  .. .. .. .. 11 13 .. .. .. .. 3 4 8 

 De Oldehove  .. 5 .. ..  .. .. .. .. 9 14 .. .. .. 3 4 8 

 Woudsend .. .. 7 .. ..  9 .. .. .. .. .. 12 .. 3 4 8 

7 Bolsward .. .. .. .. .. 7  8 .. .. .. .. .. 12 3 3 6 

8 ZWH Damteam .. .. 1 .. .. .. 8  .. .. 9 .. .. .. 3 3 -12 

9 BEGB .. .. .. 5 .. .. .. ..  .. .. 7 10 .. 3 2 -4 

10 Oerterp .. .. .. 3 7 .. .. .. ..  .. .. .. 11 3 2 -6 

 Huizum 2 .. .. .. .. 2 .. .. 7 .. ..  12 .. .. 3 2 -6 

12 OG Drachten 4 .. .. .. .. .. .. .. 9 .. 4  .. .. 3 2 -14 

13 Harlingen .. 6 .. .. .. 4 .. .. 6 .. .. ..  .. 3 0 -16 

14 Emmeloord 1 .. .. .. .. .. 4 .. .. 5 .. .. ..  3 0 -28 

Pl Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 We Pu Bs 

1 Huizum 3   .. .. .. .. .. .. 12 .. .. 9 9 .. .. .. 3 6 24 

2 Heerenveen 3  ..  .. .. .. 8 10 .. 9 .. .. .. .. .. .. 3 6 18 

3 Eastermar  .. ..  .. 7 .. .. .. .. 8 .. .. 8 .. .. 3 6 10 

4 Oerterp 2  .. .. ..  .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 8 3 5 6 

5 Steenwijk 36  .. .. 5 ..  .. .. .. 7 .. .. .. 8 .. .. 3 4 4 

6 Twijzelerheide  .. 4 .. .. ..  .. .. .. .. 7 .. .. 7 .. 3 4 0 

7 BEGB 3  .. 2 .. .. .. ..  .. .. 8 .. .. .. 7 .. 3 4 -2 

8 Sneek 2  0 .. .. .. .. .. ..  .. .. .. .. .. .. 6 3 3 -10 

9 Emmeloord 2  .. 3 .. .. 5 .. .. ..  .. .. .. .. .. 10 3 2 0 

10 DCF 2  .. .. 4 .. .. .. 4 .. ..  .. 8 .. .. .. 3 2 -4 

 Gerkesklooster  3 .. .. .. .. 5 .. .. .. ..  .. 8 .. .. 3 2 -4 

12 Rinsumage. 2  3 .. .. .. .. .. .. .. .. 4 ..  .. .. .. 3 2 -8 

13 Donkerbroek  .. .. 4 .. 4 .. .. .. .. .. 4 ..  .. .. 4 2 -10 

14 Oldeboarn 2  .. .. .. 6 .. 5 5 .. .. .. .. .. ..  .. 3 1 -4 

15 Lemmer 2  .. .. .. 4 .. .. .. 6 2 .. .. .. .. ..  3 1 -12 

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=73&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=16&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=129&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=93&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=127&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=18&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=542&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=124&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=40&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=636&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=103&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=119&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=33&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=109&Id=2360
http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=15&se=12&Nr=78&Id=2360
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Tussenstand Onderlinge Competitie  
Na ronde 13   
 
Pl.Naam         AW +  =  -  AP EG   TG   Tot  Gr  

  
1  S. Doller    4  2  2  0  6  1.50 1.32 2.829 1 

2  J. van Dijk  9  5  3  1  13 1.44 1.17 2.622 1 

3  H. Veenstra  9  5  3  1  13 1.44 1.15 2.600 1 

4  G. de Wit    7  4  2  1  10 1.42 1.13 2.562 1 

5  U. Hosper    1  1  0  0  2  2.00 0.55 2.555 2 

6  H. Dijkstra  6  2  3  1  7  1.16 1.21 2.380 1 

7  J. Pander    8  4  1  3  9  1.12 1.05 2.180 1 

8  D. van Dijk  8  4  1  3  9  1.12 1.05 2.176 1 

9  F. Heidsma   9  4  2  3  10 1.11 0.92 2.039 2 

10 M. Pera      8  3  2  3  8  1.00 0.92 1.920 1 

11 S. Boonstra  4  1  2  1  4  1.00 0.89 1.895 2 

12 W. v.d.Velde 10 2  3  5  7  0.70 1.07 1.770 1 

13 A. Schuurman 10 2  4  4  8  0.80 0.87 1.679 2 

14 J. Riesenkamp11 1  6  4  8  0.72 0.83 1.566 2 

15 A. Jagersma  9  2  1  6  5  0.55 0.98 1.536 2 

16 D. Idsinga   7  0  4  3  4  0.57 0.79 1.363 2 

17 F. Jansma    6  0  3  3  3  0.50 0.77 1.277 2 

18 H. Posthumus 0  0  0  0  0  0.00 0.00 0.000 2 

  

63 wedstrijden 66,67% winst/verlies.  

Witspeler wint: 45,24% van de gewonnen partijen 
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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 18, te weten 9 in groep A en 9 in groep B. 
 
In de ledenvergadering zijn geen wijzigingen ten opzicht van 
vorig jaar vastgesteld, dus geldt nog steeds het volgende: 
 
• Spelers met minder dan 16 wedstrijden worden niet in 
de eindrangschikking meegenomen. 
• Er zullen 30 ronden worden gespeeld. 
• Mocht iemand van een speler winnen en zijn 
totaalgemiddelde daalt, dan telt deze wedstrijd niet 
mee voor de berekening van het eigengemiddelde, 
tegenstandersgemiddelde en totaalgemiddelde. Wel 
telt de wedstrijd mee voor het verplichte 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 
Sipke Doller in groep A aan de leiding. Daarachter zien we 
Jan van Dijk en Hendrik Veenstra met evenveel punten.  
 
In de tweede groep is het Ultsje Hosper die aan kop gaat, 
maar nog maar 1 partij heeft gespeeld. Fokke Heidsma en 
Sietze Boonstra doen het ook goed met hun 2e en 3e plek. 
Foppe Jansma lijkt dit seizoen wat afgeleid en heeft moeite 
zijn remises te vinden waardoor hij onderaan de ranglijst is 
te vinden. De tussenstand kunt u in dit blad vinden, maar 
ook elke week zien op onze website www.dcoerterp.nl. 
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W. van der Velde - J. Riesenkamp 
 
Woensdag 16 november 2011 
 
Wit vindt het tijd om wat ruimte te maken en schuift 19. 32-
28 (zie diagram). Zwart kan op drie manieren slaan, te 
weten 21x32, 23x32 of 22x31. 
Dat is iets om goed over na te 
denken. Zwart gaat voor de 
meest aantrekkelijke optie.  
 
19. 32-28 23x32 
20. 37x17 11x31 
21. 36x27 21x32 
22. 38x27 18x23 
23. 29x18 20x36 
 
Wit staat drie schijven achter en de schijf op veld 18 moet 
even later ook het veld ruimen. Zonder al te veel weerstand 
loopt zwart door naar een dam. De overmacht is te groot en 
wit geeft in de 35e zet op.     JR 
 
Wouter Booi - Erik Kamstra (jeugd) 
 
Wouter Booi combineert hier 
bewust met 28-22 naar een 
dam op veld 1: 
28-22 17x48 2. 26x19 24x13 3. 
35x24 20x29 4. 34x1 
 
Een erg mooie combinatie die 
je niet vaak tegenkomt bij 
jeugdspelers. 
                                         JvD
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Kink in de kabel 
 
De planning van Het Typezetje loopt weer eens zoals het 
wel vaker loopt. Het dreigt een verkeerde kant op te gaan. 
De redactie meent er verstandig aan te doen diverse 
clubleden daarover tijdig in te seinen, zodat de koers kan 
worden verlegd. Hendrik Veenstra reageert per omgaande. 
In zijn e-mail schrijft hij: Als ik wat instructies krijg van 
Simon, wil ik wel assisteren. Voor mij is december ook een 
drukke maand (wat betreft werkzaamheden voor 
SportAccount Mindsport Games in Beijing). Het zal dus wel 
plannen worden. De redactie grijpt het aanbod met beide 
handen aan. De e-mail roept echter enkele vragen op. Het 
woordje ook is een bijwoord, dat verschillende betekenissen 
heeft. De vraag is waar het naar verwijst. U mag het goede 
antwoord aankruisen. Op pagina 31 vindt u het goede 
antwoord. 
 
A Hendrik Veenstra heeft het net als Simon Zeilstra druk 
B Hendrik Veenstra heeft het net zo druk als Sinterklaas 
C De Chinese organisatoren van de Mindsport Games   
    hebben het druk 
D Hendrik Veenstra heeft het in november en december  
    druk 
 
De redactie 
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Nieuws van het Jeugdfront 
 
Eind september zijn we weer begonnen met de jeugdclub. 
De jeugdleden van vorig jaar zijn bijna allemaal weer 
teruggekomen. Bovendien is er een behoorlijk aantal nieuwe 
jeugdleden bijgekomen. De teller staat al ruim boven de 
twintig. Ook is Jan van Dijk bereid gevonden mee te helpen 
bij de jeugdclub van Damclub Oerterp. In basisschool De 
Opdracht wordt er fanatiek getraind en gespeeld. Onder 
leiding van Bianca Timmermans, Jan van Dijk, Rudolf 
Smedinga en Harrij Mennema krijgen zij het eerste halfuur 
training. Daarna spelen ze de onderlinge competitie. Dat ze 
al erg serieus zijn en goed nadenken tijdens de partijen blijkt 
wel uit het feit dat de partijen om 19.30 uur soms nog niet 
zijn afgelopen en moeten worden afgebroken.  
Naast de clubavond dammen de meeste leden ook nog in 
een schoolteam. Veel van hen hebben meegedaan aan het 
Oerterper schooldamtoernooi op 8 oktober (Een uitgebreid 
verslag is elders in het clubblad te lezen). 
Op 22 oktober wordt er een Friesland Cup toernooi in 
Cornjum georganiseerd. Pieter Reitsma verovert de 1e prijs 
in de meestergroep.  Jarno Wendelaar Bonga wordt 2e in de 
selectiegroep. Rachelle en Vanessa Kuizenga vallen helaas 
buiten de prijzen. 
In Emmeloord wordt de 2e Friesland Cup op 19 november 
georganiseerd. Rachelle Kuizenga, Vanessa Kuizenga, 
Jarno Wendelaar Bonga en Wouter Booi vallen buiten de 
prijzen. Een derde plaats is weggelegd voor Pieter Reitsma. 
Hij wint de barragewedstrijden van Wouter Booi.  
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Tussenstand jeugd t/m 30 november 2011 
 
1. Jarno Wendelaar Bonga 18 – 35  
2. Pieter Reitsma   18 – 33      
3. Jesse Wagenaar  18 – 29 
4. Wouter Booi   16 – 26 
5. Hessel G. Geertsma  16 – 18 
6. Stefan Orucevic   14 – 18 
7. Jelle Kromhout   20 – 15 
8. Vanessa Kuizenga  12 – 14 
9. Steffen Postma    14 – 14 
10. Rachelle Kuizenga  18 – 13 
11. Erik Kamstra    16 – 12 
12. Jildou Geertsma   18 – 12 
13. Roland Haarsma  12 – 11 
14. Joram Postma     8 – 10 
15. Jacqueline Veenstra  20 – 10 
16. Jelena Bijlsma     8 –  8        
17. Niek de Vries    14 –  8     
18. Ezra Kooiker     8 –  7 
19. Sanne Baron     8 –  6 
20. Andre Koning   18 –  5 
21. Marije Merkus     4 –  2 
22. Rinse Boersma    6 –  2 
23. Mauro Zuidema    2 –  0 
24. Ryan Boivin     2 –  0               
 
De volgende wedstrijden zijn nog niet opgenomen in de tussenstand. Ze 
worden opgenomen wanneer de 2e wedstrijd is gespeeld:  
-Stefan Orucevic -Rinse Boersma 0 – 2  
-Vanessa Kuizenga -Niek de Vries  1 – 1  
-Jesse Wagenaar -Marije Merkus  2 – 0     
 
 

HM  
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Jan van Dijk Fries Kampioen 2011 

 
Het woord hobby komt volgens het Verklarend 
Handwoordenboek der Nederlandse Taal (Koenen, 
zesentwintigste editie, 1966) uit het Engels. Het betekent 
stokpaardje of liefhebberij. Een belangrijk criterium is, dat 
men er plezier aan beleeft. Het is bedoeld om er vrije tijd 
mee te vullen. Gelukkige mensen zijn mensen die er in 
slagen van hun hobby hun beroep te maken. Zij maken veel 
plezier. Een hobby kent maar weinig beperkingen. Men kan 
er al zijn vrije tijd en geld in steken.  
 
Jan van Dijk is sinds 2001 lid van damclub Oerterp. Hij wordt 
gerekend tot de bijzondere categorie hobbyisten/ 
verzamelaars: hij verzamelt bekers, medailles en titels. 
Sinds kort mag hij zich Fries kampioen 2011 noemen. In 
verschillende bladen is aan deze prestatie aandacht 
besteed. Ook dammer/rubricator Auke Scholma besteedt in 
zijn wekelijkse rubriek in het Dagblad van het Noorden 
(zaterdag 26 november 2011) geheel aan deze gebeurtenis. 
Uitvoerig staat hij stil bij de vijfde ronde van het 
Kampioenschap van Friesland. Op een voor hem 
kenmerkende manier analyseert hij de partij Jan van Dijk-
Reinout Sloots stap voor stap. Auke Scholma slaagt er op 
een beeldende manier in duidelijk te maken op welk niveau 
er wordt gedamd: “De partij is ook tekenend voor de stijl van 
Jan van Dijk. Op het randje van wat damtechnisch 
betamelijk is, probeert hij zijn tegenstander in moerassig 
gebied te lokken om er over de rug van het slachtoffer weer 
uit te kruipen.” Het zijn grote complimenten die uit de pen 
van deze legendarische damgrootheid vloeien. Bij het lezen 
van zulke woorden wordt de redactie lyrisch. Jan van Dijk 
oogst met zijn huzarenstukje grote bewondering. Tot slot wil 
de redactie opmerken dat hij zich wat het verzamelen van 
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damtitels en dergelijke aangaat geen beperkingen hoeft op 
te leggen en mag doorgaan met het verleggen van zijn 
grenzen en het verbreden van zijn horizon. 
 
De redactie 
 

Fragmenten Fries kampioenschap 2011 
 

Sipke Doller – Jan van Dijk 1-1 
 
Stand na zet 22 van wit. Hier 
speel ik 18-23, waar ik na die 
tijd spijt van heb. De partij zou 
verder gaan met  
23. 38-33 20-25 24. 33-28 23-
29 wat uiteindelijk leidt tot een 
offer vanaf mijn kant. Het idee 
achter het offer is dat de lange 
vleugel vol staat en dat die 

stand mij compensatie zou geven. Beter was 20-25 of 3-9 
waarna de stand gewoon gelijkwaardig is. 
Bijvoorbeeld 20-25 41-36 en dan wel 18-23. Als wit dan naar 
veld 33 gaat, volgt het ruiltje met 24-29. 
 

Jan van Dijk – Rein van der 
Wal 2-0 
 
In de partij wordt op zet 8 door 
Rein een ruil ingezet met 7-11 
16x7 2x11. Door deze ruil is de 
formatie 2, 8, 13 verbroken. Die 
belangrijk kan zijn als wit op 
veld 24 komt met een aanval. 
Wits hele plan is vanaf die zet 
aan de rechterkant van het 
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bord op te stomen. In het diagram de stand na zet 43 …. 21-
26. Ik speel hier met wit 08-02 wat niet winnend is, maar ik 
mag er wel mee winnen na wat fouten van zwart. Winnend is 
hier 48-43 waarna op 32-27 42x31 26x37 43-38 volgt. Nu 
kan 36-41 niet vanwege 38-32.  

Nick de la Fonteyne – Jan van 
Dijk 0-2 
 
Een aardige partij tot nu toe. 
Hier heb ik net gespeeld 32…. 
14-20 waarna wit zich van alle 
problemen kan verlossen en 
dat ook doet met 33. 27-21. Tot 
mijn stomme verbazing, ik had 
hier namelijk niet naar 
gekeken. Normaal wint dit 

namelijk een schijf door te slaan met 18x27 maar nu kan wit 
vervolgen met 28-22 26x28 32x5 en wit heeft een dam. Ook 
op 26x17 volgt een dam naar 5 met 36-31 18x36 28-22 
17x28 32x5. Dus volgt in de partij de slag 16x27 en 22x31. 
En maakte Nick nog een fout verderop in de partij en mag ik 
hier 2 punten opstrijken. 

Jan van Dijk – Jouke de Haan 
 
Jouke laat een 1 om 2 toe door 
11-17 te spelen op de 12e zet. 
Het is een bekend offer als 
zwart daarna kan lopen op de 
witte schijf op veld 27. Maar dat 
is hier totaal niet aan de orde. 
Ik maak dus gretig gebruik van 
de mogelijkheid en pak de 
schijfwinst met 33-28 22x33 

39x19 en win later ook de partij.  
 



Nieuwsbulletin Damclub Oerterp                         28 December 2011 
 

17 

 
Jan van Dijk – Reinout Sloot 2-0 
 

Reinout heeft op de 25e zet 11-16 gespeeld waarna wit slaat 
met 38x27. Van veld 16 had zwart beter af kunnen blijven. 
In het eerste diagram speelt Reinout 17-22 als 26ste zet. 
De linkervleugel is al leeg en het plan wordt nu heel simpel 
gemaakt. Wit wil nu schijf 22 aanvallen en doet dit door 39-
33. Zie het tweede diagram na zet 31. 49-44. Hier zijn de 
volgende zetten duidelijk voor wit. 48-43 en dan naar 28. 
Ook zitten er allemaal combinaties in de stand en heeft 
zwart maar 1 zet over. Dat is 24-30, maar dan volgt dus het 
plan van 48-43-38-32-28.  
19-23 verliest door een dam naar veld 4. 21-17 12x32 26-
21 16x27 33-28 23x33 39x8 3x12 31x4 !!!. Reinout offert 
maar een schijf met 22-28 en verliest daarna ook de partij. 
 
Voor een mooie analyse van de partij Jan van Dijk - Reinout 
Sloot zie http://tinyurl.com/ccr6sjx Waar een krantenartikel 
staat van Auke Scholma over deze partij. 
 
JvD 
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Brunssum Open 2011 
 
Het toernooi wordt dit jaar voor de 34e keer georganiseerd 
en vindt plaats van 5 tot en met 13 augustus. Er worden 9 
ronden gespeeld volgens het Zwitsers sijsteem. Het speel-
tempo is 50 zetten per 2 uur en daarna 25 zetten per uur. Er 
hebben zich 104 deelnemers voor aangemeld uit binnen en 
buitenland. Onder hen speelt ook een Oerterper mee. Hij 
speelt voor zijn doen een goed toernooi en eindigt met 8 
punten uit 9 partijen op de 73e plaats. Voor meer informatie 
verwijs ik U graag naar de speciale site van dit toernooi en 
toernooibase.  
 
Elke dag wordt tijdens het Brunssumtoernooi een van de 
deelnemers uitgeroepen tot Speler van de dag. De bekend-
making van de Speler van de dag vindt plaats elke morgen 
voor aanvang van de rondes. De volgende deelnemers wor-
den uitgeroepen tot Speler van de dag:  
Harrij Mennema, Peter Bronstring, Frank Zziwa,  
Wiel Maertzdorf, René Wijpkema, Pelle Bronkhorst,  
Ksveniia Nakhova, Albert Middelkoop en Tom Swelsen. 
 
Gedetailleerde uitslagen van Harrij Mennema:  
1. H.Mennema (852)  T.Naaktgeboren (503)   2 – 0  
2. G.J. Smit (851)     H. Mennema (852)   2 – 0    
3. H. Mennema (852)  C. van Beek (842)   2 – 0   
4. M. van Gortel (1238)  H. Mennema (852)   2 – 0 
5. H. Mennema (852)  J. Preuter (940)    1 – 1 
6. S. Brink (900)         H. Mennema (852)   2 – 0 
7. H. Mennema (852)  S. Jansen (755)    1 – 1 
8. H. Mennema (852)  P. Swelsen (971)    2 – 0 
9. L. Steyntjes (1019)      H. Mennema (852)   2 – 0    
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Onderstaand nog even de eindstand van de top 3 en de 
‘Friezen’: 
 
pl  Naam        Rat. w w  r  v     Pu  Wp  SB  
1   R. Heusdens    GMI 1511  9  7  2  0     16  107  188  
2   M. de Kruijf  1243 9  5  4  0     14  107  160  
3   M. Deurloo  1347 9  5  4  0     14  102  155 
31 R. Wijpkema      1196 9  4  2  3     10  102  103 
52 I. Poepjes-K.MFF     944 9  1  7  1      9     83    78 
63 J. T. Terpstra      1003 9  3  3  3      9     69    55 
71 K. Mondria        877 9  3  2  4      8     76    47 
73 H. Mennema          852 9  3  2  4      8     75    54 
 
 
 

Jeroen van den Akker herovert wereldrecord 
kloksimultaan 
 
GMI Jeroen van den Akker heeft op 4 augustus in Brunssum 
het wereldrecord kloksimultaan weer op zijn naam gebracht. 
Tegen 37 tegenstanders scoort hij 56 punten (75,68%). In 
totaal boekt hij 22 overwinningen,12 remises en moet hij 
alleen tegen Ludy Brink, Valere Hermans (Bel.) en Pierre 
Lacroix in het stof bijten. René Wypkema weet in deze klok-
simultaan remise te halen. De overige Friezen spelen niet 
mee. Het wereldrecord stond sinds 3 april 2010 op naam 
van MF Ben Provoost met 34 tegenstanders. Van den Akker 
had eerder in 2008 het wereldrecord in handen.  
 
HM 
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Frieso Turkstra Schooldamkampioen 
 
Voor de 32e keer wordt op zaterdag 8 oktober het jaarlijkse 
schooldamtoernooi georganiseerd. Dit evenement, onder 
leiding van de jeugdcommissie van Damclub Oerterp vindt 
plaats in basisschool Eben Haëzer. Er hebben zich 42 deel-
nemers van groep 5 tot en met 8 aangemeld om te strijden 
voor een van de prijzen en natuurlijk om de eer van de 
school te verdedigen. 
 
Van de groepen 5 en 6 gaan de nummers 1, 2 en 3 door 
naar de finale. Bij groep 7 gaan de nummers 1 en 2 door 
naar de finale en groep 8 speelt gelijk de finale. In sommige 
groepen is het erg spannend. 
 
Om te bepalen, welke school de wisselbeker in ontvangst 
mag nemen, krijgt de school van de winnaars 6 punten, voor 
een tweede plaats 5 punten enz. en voor de zesde plek 1 
punt. Dat basisschool De Opdracht de laatste tijd veel meer 
aan dammen doet blijkt wel uit de resultaten. De Opdracht 
wint de wisselbeker opnieuw en wel met maar liefst 59 
punten. De Twirre en Eben Haëzer halen respectievelijk 4 
en 20 punten. Zij zullen er erg hard aan moeten trekken om 
de wisselbeker in bezit te krijgen. Tot slot is een woord van 
dank op zijn plaats voor de gastvrijheid van basisschool 
Eben Haëzer. 
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Groep 5:             Groep 6:  
1. Aron Bijlsma       EH      1. Jesse Wagenaar    OP 
2. Armen Poghosow    OP      2. Rinse Boersma      OP 
3. Anke van Dijk        OP      3. Jasmijn Jaarsma    OP 
4. Niels Schievink       OP      4. Sjoukje Helmus      EH 
5. Dyon v.d. Meulen     EH      5. Bertus Baron      EH 
6. Joram Postma       EH      6. Oege de Haan      OP 
 
Groep 7:              Groep 8: 
1. Wouter Booi  OP+  1. Frieso Turkstra         OP 
2. Pieter Reitsma  OP+  2. Gor Poghosow         OP 
3. Jarno W. Bonga  OP+  3. Cassandra Veenstra EH 
4. Vanessa Kuizenga TW  4. Auke Klokman           OP* 
5. Wilko Boonstra  EH  5. Jacqueline Veenstra OP* 
6. Stefan Orucevic  TW  6. Marjet Poutsma         OP 

 
Met + betekend na 2 barages; met * betekend na beslissingswedstrijd 

 
 
Eindstand Wisselbeker 
 
Groep    5 6 7 8       Tot 
1. De Opdracht   12 16 15 17  59 
2. Eben Haëzer    9  5  2  4  20 
3. De Twirre    -- --  4 --   4  
 
HM
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Interview Henk Dijkstra 
 
Terwijl de onderlinge competitie 2010-2011 nog aan de gang 
is, wordt contact gelegd voor het maken van een afspraak 
voor een interview. Enkele maanden later is daar tijd voor. 
Het gesprek vindt plaats op locatie. De routebeschrijving heb 
ik bij de hand. Door het bos kom ik er. Het adres ligt tegen 
de heide van Wijnjewoude aan. Als ik het erf op rijd, komt 
Henk Dijkstra mij tegemoet. “Wat woon je hier prachtig”, is 
mijn eerste reactie. Dat is een opmerking die hij wel meer 
hoort. De boerderij aan De Biskop 11 in Bakkeveen is al en-
kele generaties in de familie: overgrootvader Dijkstra kocht 
hem voor zijn zoon. Henk Dijkstra is er geboren en getogen. 
Dat vertelt hij met enige trots. Omdat het buiten te heet is, 
gaan we gauw naar binnen. Van buiten ziet de boerderij er 
oud uit, van binnen is hij modern. We gaan in de aanbouw 
zitten. Daar is het lekker koel. Even later serveert zijn echt-
genote frisdrank en een eigen gebakken vruchtentaart met 
bolletjes vanille-ijs. Op de salontafel staan chocolaatjes en 
koekjes. Dat alles maakt de onderneming al de moeite 
waard. 
 
Henk Dijkstra is geboren op negen augustus 1970. Bijna 
twee weken geleden is hij eenenveertig geworden. Van be-
roep is hij veehouder. Hij is getrouwd met Gosia (spreek uit 
als Goosja, met een Franse G) en vader van Nicole (bijna 
12) en Sandra (bijna 6). Zijn dochters houden zich niet echt 
met dammen bezig. ‘Wat niet is kan komen”, stelt hij. Na de 
lagere school bezoekt hij de lagere en de middelbare land-
bouwschool in Drachten. Het boerenbedrijf neemt de nodige 
tijd in beslag. “Er is altijd werk”, zegt hij. Hij houdt van lezen 
en puzzelen, maar komt daar niet meer aan toe. Wat het 
lezen aangaat, moet hij zich beperken tot vakliteratuur. Het 
is bijna twintig jaar geleden, dat hij een leesboek heeft gele-
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zen. Als het werk er op zit, kijkt hij graag naar een film op de 
televisie. Het gebeurt regelmatig, dat zijn vrouw en dochters 
naar iets anders willen kijken en dan zit er niets anders op 
dan dat hij de afstandsbediening uit handen geeft. 
 
Het dammen heeft Henk Dijkstra van zijn grootvader ge-
leerd. Hij omschrijft zijn niveau als dat van een huis- tuin- en 
keukendammer. Belangrijk voor het dammen is verder de 
jonge onderwijzer van de lagere school geweest, meester 
Jan Bruinsma. Met drie anderen heeft hij Henk Dijkstra 
deelgenomen aan de Friese schoolkampioenschappen. Het 
team is toen als vierde geëindigd. 
 
Hij speelt voor zijn plezier. Hij kan balen als hij door een 
stommiteit verliest. Ook dammen kent een op en neergaan-
de lijn. Soms wil het een jaar niet. Daarvoor kan hij geen 
duidelijke redenen aanwijzen. Het feit, dat hij in het seizoen 
2010-2011 clubkampioen is geworden, verbaast hem enigs-
zins. Als favoriet had hij Gerben de Wit getipt. Ook anderen 
hebben echter te maken met momenten waarop het dam-
men wat minder goed gaat. Doordat zijn clubgenoot een 
aantal partijen op rij remise speelde, stegen zijn kansen. Als 
belangrijke factoren om een partij te winnen noemt hij dat hij 
goed is uitgerust. Als hij het een hele week druk heeft gehad 
en moe is, ontgaan hem zetten.  
 
Belangrijk bij het dammen is ook de instelling. “Als iemand 
tegen een sterke speler moet spelen en hij gaat er van uit, 
dat hij de underdog is en gaat verliezen, dan verliest hij ook”, 
zo is zijn ervaring. In het gesprek noemt hij allerlei spelers 
van naam waarbij hij dat heeft zien gebeuren. Die gedachte 
staat hij daarom niet toe en hij laat zich niet zomaar van het 
bord vegen. Henk Dijkstra heeft tot nu toe heel wat grote 
Friese, Nederlandse en internationale spelers tegenover 
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zich gehad. De namen vallen van onder meer T. Goede-
moed, E. en B. Bies, P. Rozenburg, J. Bastiaannet, A. 
Scholma en A. Tjizjov. Tegen de twee laatsten heeft hij in 
een simultaanpartij remise gespeeld. Veel mensen hebben 
er veel voor over om hun favoriete sporter, schrijver of ar-
tiest eens in levende lijve te ontmoeten. Als ik hem vraag of 
er een dammer is tegen wie hij het graag eens zou willen 
opnemen, antwoordt hij, dat die er niet is. 
 
Henk Dijkstra is van mening, dat jong beginnen met dam-
men belangrijk is. Een goede kennis van de theorie is daar-
bij zaak. Die kennis zorgt ervoor, dat iemand niet in bepaal-
de zetten tuint. Van zichzelf zegt hij, dat hij zich verschillen-
de speltypen heeft eigen gemaakt. Als het om het klassieke 
spel gaat, laat hij zich niet gauw verrassen. Desgevraagd, 
antwoordt hij, dat hij niet toekomt aan damstudie. Hij heeft 
ervaren, dat als hij veel tegen sterke spelers damt, zijn spel-
niveau stijgt. 
 
Elke speler komt in elke partij een aantal keren in een situa-
tie waarin hij zich afvraagt wat de beste zet is. Interessant is, 
hoe Henk Dijkstra met dat dilemma omgaat. De beslissing 
die hij neemt hangt af van diverse factoren. Hij weegt een 
aantal zaken tegen elkaar af zoals hoe hij zich voelt, wie zijn 
tegenstander is of het een teamwedstrijd is en hoe het team 
er op dat moment voor staat. 
 
Stress is een lastige medespeler, die iemand niet graag aan 
het bord heeft. Door de speeltijd goed in de gaten te houden 
en deze goed te verdelen, is het mogelijk de spanning te 
verminderen. Henk Dijkstra reserveert om die redenen graag 
de helft van de speeltijd voor de laatste vijftien zetten. Hij 
weet, dat als de verplichte vijftig zetten zijn gespeeld, veel 
dammers doorgaan. Dan worden er vaak fouten gemaakt. 
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Zelf neemt hij dan even een korte pauze en haalt een frisse 
neus. Als ervaren dammer neemt hij snel beslissingen. Als 
er veel te kiezen valt, rekent hij niet alles door, maar kiest uit 
twee tot drie mogelijkheden. Is er niets te kiezen, dan ver-
spilt hij geen tijd met nadenken over zetten die er niet toe 
doen. De zet die hij van plan is te doen, controleert hij van te 
voren nog eens goed. Henk Dijkstra is iemand die erg kan 
genieten van een mooie combinatie of een mooi eindspel. 
Daarbij merkt hij op, dat het niet beslist om een zet of een 
partij hoeft te gaan die hij zelf heeft gespeeld. Ook mooie 
partijen van anderen weet hij te waarderen. 
 
Op de vraag wat hij zal gaan doen als hij de hoofdprijs in de 
staatsloterij wint, hoeft hij niet lang na te denken. Hij ant-
woordt, dat hij graag een wereldreis wil gaan maken. Waar 
hij naar toe gaat, is iets dat hij in overleg met zijn echtgenote 
regelt. Hij is in elk geval niet van plan in het gat te vallen van 
niets doen. Na terugkeer wil hij zijn werk gewoon weer op-
pakken. Hij beschouwt het dan als zijn hobby. 
 
Aan het eind van het gesprek leg ik hem de vraag voor waar 
hij een hekel aan heeft. Een hekel is voor hem een wat 
zwaar woord. Waar hij niet zo van houdt is koken. Wat dat 
aangaat heeft hij het met zijn uit Polen afkomstige echtgeno-
te Gosia getroffen. Zij bakt en kookt graag en houdt van ex-
perimenteren. Als zij er een paar dagen niet is, zorgt zij er 
voor dat er eten voor hem klaar staat. Dat hoeft hij dan al-
leen nog maar op te warmen in de magnetron. Ik kan bea-
men, dat Henk Dijkstra het wat lekker eten aangaat met zijn 
vrouw heeft getroffen. Ik ontkom er niet aan kort voor het 
vertrek nog even van het laatste baksel te proeven.  
 
JR 
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Fragmenten Oerterpers in de KNDB Competitie 
 

Gino Schirinzi - Gerben de 
Wit (kleuren omgedraaid)  
 
Klasse: 1e klasse A Ronde: 
6 Datum: 26-11-2011 EDC 
Enschede - DCH Heeren-
veen 10-10  
 
Gerben speelt 12-18 en 
moet opgeven na het venij-
nige achterommetje 47-41, 
39-33 en 30-24 

 
Hendrik Veenstra - MF An-
drew Tjon A Ong (1-1) 
 
Klasse: Hoofdklasse A 
Ronde: 2 Datum: 01-10-
2011 Teamwedstrijd: De Ol-
dehove - ADG 14-6 Bord: 5 
 
Hier had Hendrik leuk kun-
nen winnen via de combina-
tie 16-11, 27-22 en 33-29 
met slag naar veld 9. 
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Jesse van Beek – Hendrik 
Veenstra (1-1) 
Klasse: Hoofdklasse A Ronde: 7 
Datum: 10-12-2011 De Oldehove - 
WSDV 11-9.  
 

Hendrik hoopt hier op het fou-
tieve 39-34 om dan toe te kun-
nen slaan via:  22-28, 29-33, 
24-29 en 19x37 over 4  
schijven.  
 

Hendrik Veenstra – Alex 
van Prinsenbeek (2-0) 
Klasse: Hoofdklasse A Ron-
de: 3 Datum: 15-10-2011 De 
Oldehove - Het Noorden 14-6  
 

Zwart kan mooie 6-klapper 
uithalen met  17-22  28x17 
23-28  32x12 02-07 12x01 
08-12  01x20 14x12 met 
gelijkspel. 

 
Jan van Dijk – Zainal Palmans 
(2-0) (kleuren omgedraaid)  
Klasse: Hoofdklasse A Ronde: 1 
Datum: 17-09-2011 MTB Hooge-
veen - De Oldehove 10-10 
  

Jan ziet hier een leuke combi-
natie naar 6, maar laat deze 
achterwege, omdat de eind-
stand remise is. 
28-23, 48-43, 29-23 en 25-20! 

HV
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Damprogramma’s en computers 
 
Een dampartij (80 zetten, ruim drie uur op de klok) wordt ter 
analyse aan Flits voorgelegd. Alleen op de 49e zet komt 
commentaar.  
 
Vraag: Hebben de spelers zo goed gespeeld of herkent het 
programma het gros van de zetten niet? 
 
Antwoord: Een dampartij kent een redelijke marge als het 
gaat om “goedzetten”. Dat betekent dat diverse zetten 
gelijkwaardig zijn. De computer waardeert zulke zetten als 
gelijkwaardig. Vooral als een partij niet al te ingewikkeld 
wordt, is deze marge redelijk te bewandelen. Een 
topdammer speelt met een strategie op langere termijn. Dat 
wil zeggen dat hij met een plan speelt. Computers kunnen 
dergelijke plannen niet detecteren. Zouden ze dat wel 
kunnen, dan zou de feedback van damprogramma’s veel 
meer waarde hebben. Helaas kan een damprogramma 
alleen nog maar echte fouten melden. 
JR/HV    
 
 
 

Antwoord Kink inde kabel 
Antwoord B valt in elk geval af. Sinterklaas heeft zijn de boel 
altijd goed voor elkaar. Hij delegeert zijn zaken aan 
hulpsinterklazen en zwarte pieten. C valt af. Hendrik 
Veenstra neemt de organisatie namelijk werk uit handen. D 
is eveneens onjuist. Onze clubgenoot heeft het altijd druk. 
Blijft over antwoord A. 
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Proficiat jarigen 
 
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 
 
 
Uiterste inleverdatum kopij Typezetje seizoen 2011-2012 
 
Het Typezetje verschijnt drie keer in seizoen 2011-2012. Het 
eerste exemplaar ligt voor u. De volgende twee verschijnen 
in de periode februari/maart en op de slotavond. Die data 
staan nog niet precies vast. Op de clubavonden zal daarom 
worden meegedeeld wanneer de uiterste inleverdata van 
kopij zijn. Belangrijk is, dat zaken zoveel mogelijk digitaal 
worden aangeleverd. U wordt verzocht daarmee niet tot het 
laatst te wachten. De redactie houdt er van de 
werkzaamheden te spreiden. Tekst en dergelijke kunnen in 
feite vierentwintig uur per dag per e-mail worden 
opgestuurd. Mooie partijfragmenten zijn van harte welkom. 
 
De redactie  
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