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Een woord van de redactie
De redactie heeft bij het schrijven van het voorwoord altijd een
opstapje nodig. Als de eerste zin er staat, volgt de rest vanzelf. Het
geeft niet als die eerste zin aan alle kanten rammelt. In dat geval
wordt hij weggehaald en komt er iets anders voor in de plaats. De
lezer ziet er niets van. Het damseizoen 2013-2014 loopt bij het
schrijven op zijn einde: er is nog een speelavond te gaan. De redactie
inventariseert de onderwerpen die aan de orde moeten komen, doet ze
in een hoge hoed en haalt er geblinddoekt een uit om mee te
beginnen.
Het clubblad heeft de vorige keer een ander jasje gekregen. De kleur
is nog steeds Mediteraan reisfolderblauw, het rugpand is uitgelegd.
Dat laatste heeft te maken met het feit dat een professionele drukkerij
het blad drukt. Dat gebeurt bij drukkerij Pool in Wijnjewoude. De
reden om naar een andere drukker uit te wijken is dat de printer van
Sport Veredelt het heeft begeven en het apparaat niet wordt
vervangen. Er is gekeken of de printer van de kerk van Bakkeveen de
nood kan lenigen, maar ook daar was men ermee opgehouden. Dat
alles is niet voorzien. Zulke dingen gebeuren altijd onverwachts en
komen ongelegen. Op momenten dat er iets misgaat, baalt de redactie
stevig. Gelukkig is die niet voor een gat te vangen. Positief aan het
verhaal is de kwaliteit waarmee het clubblad wordt gemaakt. De
kopij wordt per e-mail opgestuurd en de drukkerij maakt er iets
moois van. De letters en advertenties zijn scherp en alles staat mooi
recht. Vakmanschap en goede apparatuur vertalen zich in kwaliteit.
De redactie is wat dat betreft lyrisch. Aan die kwaliteit hangt een
extra prijskaartje.
De onderlinge competitie 2013-2014 is gestreden (zie pagina 22). In
totaal hebben 14 spelers meegespeeld. Letters nodigen uit om er
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woorden en zinnen van te maken, cijfers vragen om ermee te gaan
optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Daar geeft de
redactie gehoor aan. Van de 14 spelers hebben 4 het aantal verplichte
partijen van 16 niet gehaald. Dat is bijna een derde. In totaal zijn er
220 partijen gedamd. De onderlinge competitie telt 30 speelavonden.
Dat komt neer op een gemiddelde van 220: 30 = 7,3 partijen per
avond. Twee spelers spelen samen 1 partij. 7,3 delen door twee levert
een klein getal op. Gijs Benschop heeft met 19 partijen de meeste
partijen gedamd.
Groep 1 bestaat uit 7 personen. In die groep zijn Jan van Dijk,
Gerben de Wit en Hendrik Veenstra respectievelijk eerste, tweede en
derde geworden. In groep twee zijn dat Ultsje Hosper, Arend
Schuurman en Foppe Jansma. De redactie feliciteert ieder met de
behaalde plaats.
Voor damclub Oerterp is het een bijzonder damseizoen geweest. Het
bijzondere zit hem in het feit, dat Jan van Dijk aan het Nederlands en
Fries kampioenschap heeft deelgenomen en Sipke Doller en Dennie
van Dijk aan het Fries kampioenschap. Jan van Dijk is op het NK als
twaalfde geëindigd en op het FK, Ereklasse als 7e. Sipke Doller is op
het FK in de Hoofdklasse 4e geworden, Dennie van Dijk legt in de
Eerste Klasse eveneens beslag op de 4e plaats.
De redactie
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Site, side, sight
De redactie kijkt af en toe met een scheve blik naar de site van
damclub Oerterp. De site is een concurrent van het Typezetje. Het
clubblad komt drie keer per jaar uit en laat veelal oud nieuws zien, de
site heeft en hoog actualiteitsgehalte. Het papier kan daar niet
tegenop. Elk medium heeft zo zijn voordeel en zijn nadeel. Dat geldt
voor dagbladen, weekbladen, televisie, radio, films en boeken. Het
Typezetje is tastbaar. De redactie heeft geen idee wat er allemaal
komt kijken voor een website. Hendrik Veenstra is de man die de site
van de club bijhoudt. De redactie neemt telefonisch contact met hem
op wil hem graag een aantal nieuwsgierige vragen stellen. Het is
vrijdagavond, het einde van de werkweek, mooi weer en Hendrik
Veenstra zijn hoofd staat naar motorrijden. Het begin van het gesprek
gaat over de vrijheid van het motorrijden.
Hij vertelt, dat hij een jaar of zeven geleden met Gerben de Wit de
site heeft gemaakt. Toen was het moeilijker om een website te maken
dan nu. Het is een op zich staand iets, er zit geen framewerk achter,
licht hij toe. De redactie haakt op dat moment bijna af. Het maken
van een website mag dan in de loop van de jaren voor de leek
eenvoudiger zijn geworden, technische kennis van de materie blijf
nog steeds belangrijk. Als hij de opmaak kritisch bekijkt, heeft de
webmaster er geen moeite mee te stellen dat sprake is van enige
gedateerdheid. Hij vindt het belangrijk, dat het simpel is. Het is nog
steeds functioneel. Het is een bekend feit, dat mensen afhaken omdat
iets te moeilijk is. Voor de vluchtige bezoeker van de site is het
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belangrijk dat informatie regelmatig wordt aangevuld. Die bezoeker
komt namelijk terug.
De vraag hoeveel werk er zit in het bijhouden van de site van de
damclub blijft niet uit. Als de club op de woensdagavond heeft
gespeeld, werkt Hendrik Veenstra de standen bij. Dat duurt ongeveer
vijf minuten. Daarbij noemt hij handelingen als kopiëren naar het
internet, saven en laat hij het letterwoord HTML vallen. Als er nog
een kort berichtje bij komt, zijn dat nog eens vijf minuten. Een
partijfragment uitwerken, vraagt zomaar een halfuur. Ook foto’s
worden op de site van de damclub geplaatst. Daar zit aanmerkelijk
meer werk in. Daar is hij zomaar een uur mee bezig. Desgevraagd
bevestigd hij dat de foto’s worden aangeleverd, behoorlijk wat werk
met zich brengen. Niet alle foto’s zijn geschikt om het web op te
gaan. Ook moeten sommige foto’s bij worden gewerkt. Daarbij kan
worden gedacht aan een uitsnede maken of rode ogen retoucheren
Er mag best worden gezegd, dat damclub Oerterp voorop loopt als
het gaat om informatie verspreiden via het internet. Destijds met
het de halve finale van het Nederlands Kampioenschap junioren in
Ureterp konden de partijen worden nagespeeld. Voor het thuisfront
was het dagveslag met daarin een sfeerimpressie belangrijker. Dat
was belangrijk voor het thuisfront. Hendrik Veenstra heeft ook de
Oerterp Applet ontwikkeld, een applicatie waarmee men dampartijen
kan afspelen. Genoemde Applet is in de damwereld inmiddels een
begrip geworden. Hendrik Veenstra volgt het damnieuws intensief.
Hij heeft Jan van Dijk op het Nederlands kampioenschap in Huissen
(4 tot en met 12 april 2014) op de voet gevolgd. Beiden zijn daarmee
dagen onder de pannen. Als de webmaster weer thuis is, is hij zomaar
een uur bezig met verslag doen van het kampioenschap. Ook de
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verrichtingen van Sipke Doller, Dennie van Dijk en broer Menko op
het Fries Kampioenschap ontgaan hem niet. Het 55+-toernooi en de
verrichtingen van Willem van der Velde ontbreken evenmin in het
rijtje. Het aantal Typezetjes dat wordt gedrukt is bekend. De redactie
heeft echter geen idee hoeveel mensen het clubblad lezen. Het
kunnen er enkele tientallen zijn, maar ook veel meer. Hendrik
Veenstra weet precies hoeveel mensen de site sinds de oprichting
hebben bezocht. Een teller houdt dat bij. Die staat inmiddels op
bijna 65000. De redactie wordt stil van een dergelijk getal en drukt de
cijfers daarom vet af. Ook is bekend wie de site bezoeken, waar de
mensen vandaan komen en hoeveel digitale pagina’s er worden
bekeken. Veel oud-clubgenoten werpen regelmatig een blik op de
site. Ten tijde van het Nederlands Kampioenschap
geniet www.dcoerterp.nl veel aandacht. Hij merkt op, dat als hij zich
verschrijft, daar meteen reacties op komen. Dat betekent gratis
informatie van lezers. Ook daar kan de redactie jaloers op zijn.
Het gesprek eindigt met de mededeling van Hendrik Veenstra dat hij
nog een eindje gaat toeren. Morgen is het weer minder. Motorrijden
en weer zijn goede onderwerpen om een gesprek mee af te sluiten.
De redactie
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Nieuws van het jeugdfront
Fries Kampioenschap sneldammen
Een aantal jeugdleden van damclub Oerterp heeft meegedaan aan het
Fries Kampioenschap (FK) sneldammen. Dit kampioenschap wordt
gehouden in MFC “De Wier” in Ureterp op 22 maart 2014. De
reisafstand is lekker kort. Het jeugddammen in Friesland wordt de
laatste jaren gedomineerd door een klein aantal clubs dat nog een
actieve jeugdafdeling heeft. Dit is terug te zien in de uitslagenlijst:
er zijn teams aanwezig uit Urk, Drachten, Opeinde en Ureterp.
Het FK sneldammen wordt altijd gespeeld in 4 leeftijdscategorieën,
te weten Junioren, Aspiranten, Pupillen en Welpen. De jeugd
van Oerterp doet mee in de categorieën Pupillen en Welpen. Het
speeltempo is 10 minuten per speler per partij. Bij de welpen is de
3e prijs weggelegd voor Johannes Baron. De overige leden van
DC Oerterp vallen buiten het podium. De eindstanden zijn als volgt:
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Junioren/aspiranten
1 Wopke de Vries
2 Hessel Kramer1
3 Jorn Kruit

Plaats
Drachten
Urk
Drachten

AW
6
6
6

+ = - Pt
6- 0- 0 12
3- 0- 3 6
3- 0- 3 6

Pupllen
1. Albert Koffeman
2. Christian de Boer
3. Marieke Riemersma
4. Meindert Bakker
5. Jorn Paulusma
6. Bertus Baron

Plaats
Urk
Urk
Opeinde
Urk
Opeinde
Ureterp

AW
5
5
5
5
5
5

+ = - Pt
4- 1- 0 9
3- 1- 1 7
3- 0- 2 6*
2- 2- 1 6*
1- 0- 4 2
0- 0- 5 0

Welpen
1. Albert H. Snijder
2. Jorrit Ensing
3. Johannes Baron
4. Wiemer de Vries
5. Rick Bakker
6. Lars Kootstra
7. Wessel Kromhout
8. Irving Veenstra
9. Ruben Kuipers

Plaats
Urk
Opeinde
Ureterp
Ureterp
Urk
Opeinde
Ureterp
Opeinde
Ureterp

AW
9
9
9
9
9
9
9
9
9

+ = - Pt
8- 0- 1 16*
8- 0- 1 16*
6- 0- 3 12
5- 1- 3 11
5- 1- 3 11
5- 0- 4 10
2- 2- 5 6
2- 0- 7 4
2- 0- 7 4

* Na barrage
Halve Finale van Nederland voor schoolteams
Zaterdag 12 april 2014 staat in het teken van de halve finales van het
Nederlands kampioenschap voor schoolteams. Op 11 verschillende
plaatsen verspreid over heel Nederland, worden deze halve finales
verspeeld. De pupillen spelen 8 ronden volgens het Zwitsers systeem
met als bedenktijd 10 minuten plus 10 seconden per zet per speler.
1

Aspirant

10

De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor de finale op zaterdag 24 mei
in Purmerend. De welpen spelen een enkelvoudige competitie
waarbij de nummers 1, 2 en 3 zich plaatsen voor de finale op 24 mei.
Opeinde is een van de plaatsen waar een halve finale voor
pupillenteams wordt georganiseerd. Hier zijn ook alle Friese teams
vertegenwoordigd. Na een spannende damdag legt het 1e team van
het thuisspelende It Maitiidslibben 1 uit Opeinde beslag op de
1e plaats, op de 2e plaats eindigt De Morgenster 1 uit Hoogeveen en de
3e podiumplaats is voor GSV 1 uit Groningen. Het winnende team
van It Maittiidslibben 1 bestaat uit: Henk Wilkens, Marieke
Riemersma, Jorn Paulusma en Luuk Terpstra. Het team van De
Opdracht 1 uit Ureterp dat op de 4e plaats eindigt bestaat uit: Jesse
Wagenaar, Jelle Kromhout, Ezra Kooyker en Rinse Boersma.
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Ronde
1 De Mienskip 1 Buitenpost - De Opdracht 1 Ureterp 2 – 6
2 De Opdracht 1 Ureterp - It Maitiidslibben 1 Opeinde 3 – 5
3 De Opdracht 1 Ureterp - De Morgenster 2 Hoogeveen7 – 1
4 De Noordkaap 1 Uithuizermeeden - De Opdracht 1 Ureterp 3 – 5
5 De Opdracht 1 Ureterp - De Morgenster 1 Hoogeveen 2 – 6
6 De Ark 1 Daarle - De Opdracht 1 Ureterp 3 – 5
6 Gr. Schoolver. 1 Groningen - De Opdracht 1 Ureterp 6 – 2
7 De Opdracht Ureterp - It Maitiidslibben 2 Opeinde 4 – 4
Halve finale Opeinde
We Pu Whl Wp
1. It Maitiidslibben 1 Opeinde
8 15 55 76
2. De Morgenster 1 Hoogeveen
8 14 55 75
3. Gr. Schoolver. 1 Groningen
8 12 56 78
4. De Opdracht 1 Ureterp
8 9 58 78
5. De Bosvlinder 1 Hooghalen
8 9 53 68
6. De Mienskip 1 Buitenpost
8 9 50 65
7. Pr. Willem Alexander 1 Laren
8 9 47 63
8. De Ark 1 Daarle
8 8 58 75
9. It Maitiidslibben 2 Opeinde
8 8 49 64
10. De Driemaster 1 Assen
8 8 39 48
11. De Noordkaap 1 Uithuizermeeden 8 7 52 67
12. De Bosvlinder 2 Hooghalen
8 7 45 59
13. De Holtenhoek 1 Vries
8 6 38 47
14. De Morgenster 2 Hoogeveen
8 5 42 56
15. De Tweemaster 1 Winschoten
8 2 42 51
16. Dummy
8 0 43 54
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Clubavond
Op de clubavond wordt na een half uur training, altijd hard om de
punten gestreden. Het is erg spannend. In het onderstaand overzicht
vindt u de eindstand van het damseizoen 2013-2014. Het seizoen
wordt op 23 april afgesloten met de simultaan tegen Jan van Dijk.
Aansluitend vindt de prijsuitreiking van de onderlinge competitie
plaats.
W + = - Pt Eigen Tegen Totaal
1. Johannes Baron
2. Wiemer de Vries
3. Rinse Boersma
4. Bertus Baron
5. Wessel Kromhout
6. Mark Rijpstra
7. Björn Fokkema
8. Wytze Boersma
9. Ruben Kuipers

26 19 – 1 – 6 39 1,500 1,081 2,581
45 34 – 3 – 8 71 1,578 0,939 2,517
43 32 – 1 –10 65 1,512 0,951 2,463
28 18 –0 –10 36 1,286 1,047 2,333
40 19 – 3 –18 41 1,025 1,092 2,117
35 17 – 2 –16 36 1,029 1,052 2,081
41 15 – 1 –25 31 0,756 0,983 1,739
33 5 – 4 –24 14 0,424 1,032 1,457
33 5 – 4 –24 14 0,424 0,993 1,417

De onderstaande spelers zijn een aantal keren geweest, maar hebben
het seizoen niet kunnen afmaken
W + = - Pt Eigen Tegen Totaal
10. Pieter Reitsma
11. Stefan Orucevic
12. Joël van Geest
13. Jelle kromhout
14. Daniël Postma
15. Rik Braam.
16. Julian Bos
17. Niels Kasimier
18. Jelmar Bakker
19. Dummy

3 3 – 0 – 0 6 2,000 1,998 2,998
5 5 – 0 – 0 10 2,000 0,960 2,960
14 8 – 1 – 5 17 1,214 0,914 2,129
2 0 – 1 – 1 1 0,500 1,513 2,013
2 1 – 0 – 1 2 1,000 0,968 1,968
9 3 – 0 – 6 6 0,667 1,094 1,761
1 1 5 – 0 – 6 10 0,909 0,851 1,760
1 9 7 – 0 –12 14 0,737 0,849 1,586
9 0 – 1 – 8 1 0,111 0,967 1,078
16 0 – 0 –16 0 0,000 1,013 1,013
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Wat anderen ervan vinden - Jan van Dijk
De Friese hoop in bange dagen is bij voorbaat al de absolute
publiekslieveling. Jan wist zich na een bloedstollende barrage met
Wouter Sipma voor de eerste keer in zijn damcarrière te plaatsen
voor het Nederlands kampioenschap. Typisch een speler die
positionele wetten aan zijn laars lapt ten faveure van tactische
mogelijkheden en pas afhaakt bij het aller-allerlaatste remisegaatje.
Als enige deelnemer zonder meestertitel hebben de anderen hem
waarschijnlijk allemaal op hun lijstje staan, maar daar heeft Jan geen
boodschap aan.
Geb Kos
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57 zetten lang gaf debutant Jan van Dijk uit Ureterp de grote
Alexander Baljakin volwaardig partij. Toen gaf hij in één zet
alles weg.
Huissen In een sprankelend duel met wisselende spelbeelden haalden
de nummers twee en drie van het klassement Roel Boomstra en Ron
Heusdens gisteren alles uit de kast. Secuur manoeuvrerend kwam
Boomstra in het voordeel, maar meer dan een plusremise zat er niet
voor hem in. Toch leek de bonus van grote waarde, want het had er
alle schijn van dat Boomstra er koploper Alexander Baljakin mee zou
achterhalen.
Tot ieders verrassing koerste diens opponent Jan van Dijk met
verbluffend gemak regelrecht op een gelijkwaardige puntendeling af.
Vooral de manier waarop was opmerkelijk. Doorgaans doet Van Dijk
alles wat de theorie verbiedt en dat kwam hem deze week al op
enkele hardhandige nederlagen te staan. Maar dit keer tapte de Fries
uit een ander vaatje. “Baljakin wacht meestal net zo lang tot de
tegenstander zijn nek uitsteekt en daar had ik gewoon geen zin in”.
En dus verwisselde de man uit Ureterp de Russische roulette voor een
strakke positionele aanpak, waarin hij in hoog tempo meer solide
zetten produceerde dan anders in een heel seizoen. Baljakin had er
niet van terug, kreeg met al zijn ervaring geen greintje voordeel en
kwam bovendien in grote tijdnood. “Ondertussen was hij voortdurend
aan het friemelen met zijn notatie. Hij schreef zijn zetten maar half
op en daardoor liet ik me toch uit mijn concentratie halen,” aldus Van
Dijk. Die er verstandig had gedaan een half uurtje van zijn zeeën
bedenktijd tot rust te komen op een van de bedden in de toonzaal van
sponsor Jansen. Ongetwijfeld had hij daarna de verraderlijke finesse
gezien die Baljakin op de valreep in het spel vlocht. Zoals het ging
haalde Van Dijk argeloos een dam. Een zet later was hij een illusie
armer.
Vrijdag, 11 april, Bert Dollekamp
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Tot voor kort had ik nog nooit van hem gehoord. Hoewel ik de
meeste kampioenschappen in binnen- en buitenland volg, waren
zijn middenmoot en laatste plek in de nationale
juniorenkampioenschappen van 2008 en 2009 mij niet
opgevallen. Wat wil je ook met zo’n doorsneenaam: Jan van
Dijk.
Een tijd terug kwam daar verandering in toen ik een aantal partijen
van hem naspeelde op toernooibase. Partijen zoals ik ze zelf graag
speel: met knotsgekke standen en rare zetten, die eigenlijk niet
kunnen. Met het verschil dat ik dat alleen in de onderlinge competitie
durf (en tegen Hans Kromhout). En, belangrijker, Van Dijk kan
dammen en ik niet. Kosmos had 1-2-3 een zeer treffende bijnaam
verzonnen voor de dammer die de grootste risico’s neemt: kamikazeJan.
Jan ziet er uit als een jonge liberaal met bijbehorende forse
lichaamsbouw. Denk aan Hans van Baalen. Maar gelukkig zit hij nu
niet op het pluche in het Europees Parlement, maar in Huissen in een
meubelzaak achter een dambord. Toen hij zich in het
kwalificatietoernooi na zeven punten uit vier partijen dreigde te
plaatsen, overwoog ik een fanclub op te richten. Wouter Sipma
dreigde mijn feestje echter te verstoren, maar in de benodigde barrage
eigende Jan uit Oerterp zich zijn verdiende NK-ticket toe.
Hij begon het NK, waarom ook niet, met een partij uit de vierde
ronde tegen Ben Provoost. Deze partij werd vooruitgespeeld, omdat
voor beiden de dag van de vierde ronde, zondag, de dag des Heren is.
Dan wordt er niet gedamd. Jan werd compleet gepoetst op een manier
die bij ieder ander verlies zou hebben betekend, maar Jan wist uit de
krochten van het damspel nog een remise tevoorschijn te peuteren.
De eerste drie ronden waren aardig, ondanks één verliespartij, maar
vanaf ronde vijf werd het pas echt interessant voor de Jan-van-Dijkwatchers. Tegen Roel Boomsta sloeg hij tot afschuw van de
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mapjesdammers op de achtste zet 12x23. Een zet die hij in exact
dezelfde stand zou herhalen tegen Wouter Sipma, helaas met minder
succes. Op de 33e zet volgde zonder blikken of blozen het krom
ogende, maar geniale 3-9. Een zet waar zelfs Kingsrow niet aan durft.
Met een lichte overdrijving, gepermitteerd vanwege de anekdotische
waarde, zou gesteld kunnen worden dat Boomstra met de schrik vrij
kwam. Het voorlopige hoogtepunt kwam echter een ronde later tegen
Anton van Berkel. Rik Keurentjes stelde bij de demonstraties dat Van
Dijk de theoretische regels vaak aan zijn laars lapt maar daar veel
tactisch inzicht tegenover stelt. Na 31 zetten had hij negen schijven
aan de randen en de overige vier daar tegenaan geplakt en gunde Van
Berkel het complete centrum. Het zag er, eufemistisch gesproken,
riskant uit. Maar Van Berkel was uiteindelijk degene die, nu zonder
overdrijven, de handjes dicht mocht knijpen met een punt.
De laatste twee ronden kunnen we maar beter snel vergeten.
Kamikaze-Jan was even Harakiri-Jan. Als Jan in de laatste drie
ronden echter nog een plusscore weet te behalen op het NK, wat een
wonder zou zijn, komt die fanclub er zeker.
Donderdag 12 april 2014, Erik Sanders
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5. Boomstra - Van Dijk 1-1
De 5e ronde leek een uitstekende kans op +4. Ik speelde tegen Jan
van Dijk. Hij is een erg creatieve speler, maar zondigt regelmatig
tegen de normale positionele wetten van het spel.
Toch heb ik niet het idee dat Jan, zoals veel spelers, dit doet uit
onkunde. Hij lijkt dit bewust te doen, en kiest daarvoor zijn
tegenstanders uit. Ik verwachtte dat ik niet in de gelukkige categorie
zou vallen, en dat Jan zou proberen zich deze partij in te houden. Dat
bleek een redelijke inschatting.
Boomstra,R. (Roel) – Dijk,van,J. (Jan)
Nederlands kampioenschap, 07-04-2014
1. 32-28 17-21 2. 34-29 21-26 3. 40-34 16-21 4. 45-40 11-16
5. 50-45 07-11 6 .38-32
Ik wilde niet de opening van Hein tegen Jan herhalen
(6. 37-32 26×37
7. 42×31 21-26 8. 32-27 26×37
9. 41×32 11-17
10. 46-41 01-07 11. 47-42 07-11 12. 41-37 20-24 13. 29×20
15×24 14. 34-30 17-22 etc).
6 …01-07
7. 42-38 18-23 8. 29×18 12×23
Dit is raar gespeeld door zwart, maar helemaal niet slecht. Het idee is
dat de witte lange vleugel ook lelijk staat.
9. 47-42
Een leuke variant was hier mogelijk:
9. 31-27 07-12 10.36-31 13-18 11.41-36 09-13?!
12.33-29
04-09! 13.27-22? 18×27
14.29×07 20-24!
15.31×22
24-29
16.34×23 08-12 17.07×18 11-17 18.22×11
13×31
19.36×27 19×37+
9…07-12
10.31-27 12-18 11.27-22
Ik probeerde toch maar met grof geweld mijn vleugel te ontwikkelen.
11…18×27
12.37-31 26×37 13.42×22 11-17?
Dit is geen goede zet.
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Na de partij vertelde ik Jan dat ik 13…21-26! veel vervelender had
gevonden en prompt speelde hij zo tegen Wouter.
Mijn idee was dat wit na
13…21-26!
14. 41-37 20-24
15. 48-42 11-17! 16. 22×11 16×07 in problemen is door het
ontbreken van de kroonschijf. Blijkbaar was dat niet helemaal goed
aangekomen, want Jan vervolgde tegen Wouter met 15…15-20. Na
13…21-26! was ik 14.41-37 20-24 15.36-31 14-20 16.34-29 23×34
17. 40×29 van plan, om op 17…20-25 (wellicht is
17…08-12 beter)
18. 29×20 25×14 te vervolgen
met 19.22-17 11×22
20.28×17 16-21 [pas enkele
weken later besefte ik dat 20...02-07 21.31-27 07-11 22.17-12 08x17
23.27-21 16x27 24.32x12 19-23! hier veel beter is.] 21.17-12 08×17
22.31-27 en door de betere schijvenverdeling van wit, en de
misplaatste schijf op 6, staat wit ondanks de komende schijf op 16
mijns inziens beter.
14. 22×11 06×17
15. 41-37 13-18
Natuurlijk kon 15…21-27 16.32×12 23×41 17.46×37 08×17 met
licht voordeel voor wit.
16.28-22! 18×27 17.37-31 21-26(!)
Vooral geen 17…17-22? vanwege 18.32-28! 23×32 19.31-26 W+
18.31×11 16×07
Inmiddels heeft wit zijn vleugel goed kunnen oplossen. Zwart nog
niet, dus wit lijkt duidelijk voordeel te hebben.
19.33-28 08-12 20.39-33 09-13 21.44-39 04-09
Zie diagram. Het lijkt mij dat dit het
belangrijkste moment van de partij was. Wit
heeft een mooie stand, en de zwarte vleugel
is nog steeds niet ontwikkeld. Maar toch
heeft wit ook een zwakte. Door het
ontbreken van een schijf op 42 kan wit niet
simpel druk zetten op de lege vleugel van
zwart.
Ik denk dat ik zo snel mogelijk deze zwakte
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had moeten oplossen. Bijvoorbeeld door 22.46-41 02-08 23.41-37
20-24 24.34-29! 23×34 25.40×20 15×24 26.37-31! 26×37
27.32×41. Wit heeft dan vrij spel aan zijn lange vleugel, en ondanks
dat wit een schijf van de zwarte lange vleugel heeft opgelost, blijven
er teveel schijven staan.
In de partij vervolgde ik echter met
22.35-30(?) 2024
23.30-25 14-20! 24.25×14 09×20 25.46-41 07-11
26.41-37 02-07 27.36-31
Een alternatief is
27.37-31 26×37 28.32×41
23×32
29.38×27 waarna wit duidelijk beter staat, doch
nog lang niet gewonnen.
27…11-16(!)
Om deze zet moest ik glimlachen. Ik wist vrijwel zeker dat Jan zou
hopen op 28.31-27? 24-29! 29.33×24 19×30 30.28×17 07-11
31.34×14 11×35+ 28.40-35(!) 24-29
29.33×24 20×40
30.35×44
Wit zet zijn zinnen op klassiek spel. Door een achterstand van 5
tempi en de achtergebleven schijf op 5 ziet dit er veelbelovend uit,
vooral als zwart niet door heeft in hoe grote problemen hij al verzeild
is geraakt.
30…15-20
31.39-34 10-14?!
Zie diagram. 31…10-14 vond ik een rare
zet. Na 31…20-24 is het nog een hele klus
om veld 25 blijvend onder controle te
krijgen met wit, maar na de partijzet leek
die taak ineens een stuk makkelijker.
Begreep Jan niet waar de stand om
draaide?
32.34-30? Noodzakelijk was 32.44-40,
hoewel zwart dan veel tegenspel heeft.
32…20-24!
33.30-25 03-09!
Ai! Nu was het me duidelijk waar Jan op speelde, wit heeft eigenlijk
geen winstkansen meer…
34.43-39
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Wit heeft niet beter, op 34.31-27 is 34…24-29 sterk.
34…14-20!
35.25×03 12-17 36.03×21 16×36 37.39-34
Op 37…26-31 38.37×26 36-41 had ik 39.34-29 24×22 40.32-27
22×31 41.26×46 voorbereid. Zwart heeft echter geen haast.
37…13-18
38.38-33 05-10 39.44-40 10-15
Zie diagram. Jan had hier nog een uur de
tijd. Mijn tijd begon langzaam op te raken.
Ik rekenende hier een tijdje, maar zag geen
kansen op een plusremise. Om nog ergere
ongelukken te voorkomen, zoals veel te
lang op winst spelen, leek het me het
verstandigst om maar zelf naar remise af te
wikkelen.
40.37-31 36×29 (41.48-42 23×32 42.34×01 19-23 43.01×20 15×24
44.42-38 32×43 45.49×38=)
1-1
Een knappe prestatie van Jan. Uiteindelijk zou zijn neiging om de
positionele wetten niet te volgen toch een beetje de overhand krijgen,
en eindigde hij op -6. Elk debuut is lastig.

Roel Boomstra
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Hoe Jan van Dijk er zelf op terugkijkt
Het Nederlands kampioenschap (7 tot en met 12 april) in Huissen ligt
inmiddels bijna een maand achter ons. Het is goed om er nog even op
terug te kijken. Belangrijk voor degenen die er niet zijn geweest is te
weten hoe het een en ander is gegaan. Jan van Dijk vertelt dat zijn
vader en zijn moeder hem met er met de auto naar toe hebben
gebracht. Dat is naar schatting een kleine twee uur rijden. Bij elkaar
is hij twee keer heen en weer geweest. Simon Zeilstra, Gerben de
Wit, Hendrik Veenstra en broer Dennie zijn met hem mee geweest en
hebben zijn verrichtingen op de voet gevolgd. De organisatie van het
toernooi is prima. Wat het eten aangaat moet hij zich enigszins
aanpassen. Met het menu kan namelijk niet worden geschoven. Op
dat punt is er geen eigen creatieve inbreng. Zo te horen heeft moeders
pappot die ruimte wel.
Jan van Dijk heeft zich niet specifiek voorbereid op het
kampioenschap. “Ik heb het rustig aan gedaan en ik heb niet het
gevoel, dat ik iets heb gemist”, stelt hij. Wat het dammen aangaat,
heeft hij ervaren, dat hij damtechnisch (nog) tekortschiet. In de
laatste partij tegen Pim Meurs is de motivatie er wel, maar is hij net
niet scherp genoeg om een punt te pakken. Meedoen aan een
dergelijk toernooi is vermoeiend, lichamelijke ongemakken tikken
aan. “Gelet op de omstandigheden, kijk ik er met een tevreden gevoel
op terug”, aldus Jan van Dijk. Op de slotvraag wat hij met de grote
vakantie gaat doen, denkt hij allereerst aan een weekje aan de Turkse
rivièra.
De redactie
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Ratinglijst
De volgende tabel laat zien hoe de rating in het lopende seizoen is
veranderd door het spelen van provinciale en landelijke wedstrijden.
DJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Naam
J. van Dijk
S. Doller
G.M. de Wit
H. Veenstra
D. van Dijk
J. Pander
A.J. de Jong
F. Heidsma
G. Wagenaar
M. Pera
W. v.d. Velde
U.G. Hosper
H. Mennema
S. Boonstra
J. Riesenkamp
F.E. Jansma
D. Idsinga
A. Schuurman

Woonplaats
Ureterp
Haulerwijk
Houtigehage
Ureterp
Ureterp
Drachten
Surhuisterveen
Ureterp
Ureterp
Bakkeveen
Ureterp
Ureterp
Ureterp
Ureterp
Drachten
Ureterp
De Wilp
Ureterp

Rating
1382
1227
1214
1204
1100
1056
986
940
912
889
869
860
855
740
656
639
632
725

vj
1354
1191
1226
1207
1088
1056
996
955
912
871
849
861
858
734
666
628
627
0

AW
468
547
375
366
237
341
110
108
69
126
429
86
166
41
88
54
42
17
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Eindstand onderlinge competitie 2013-2014
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Uitslagenmatrix onderlinge
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Eindstand onderlinge competitie per groep
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Eindstand Provinciale clubcompetitie PFDB
Oerterp 1 Ereklasse

Oerterp 2 Tweede klasse
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Topscoorders PFDB per team
Oerterp 1

Oerterp 2
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Eindstand Fries kampioenschap
Ereklasse

Hoofdklasse

Eerste klasse
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Proficiat jarigen

2-mrt
11-mrt
25-mrt
9-mei
9-jun
16-jun
16-jun

W. van der Veen
S. Boonstra
H. Veenstra
A. Schuurman
A.J. de Jong
F. Heidsma
H. Mennema
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