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Een woord van de redactie
Het is niet onopgemerkt gebleven, dat Simon Zeilstra weer
meedamt in de onderlinge competitie. Een tijdlang heeft hij aan
zijn studie architectuur de voorrang moeten geven. Voor het
dammen heeft hij nu weer de ruimte. Iedereen weet, dat dammen
een zaak is die moet worden onderhouden. Siemon Zeilstra laat
weten, dat hij er weer in moet komen.
Een tweede belangrijk punt voor het clubblad is het feit dat Foppe
Jansma 40 jaar lid is van de vereniging. Verderop treft u een
vraaggesprek aan met hem.
Eveneens het vermelden waard is, dat Jan van Dijk zijn titel als
Fries kampioen heeft geprolongeerd. De redactie feliciteert hem
hiermee van harte. Doordat de betreffende topdammers anders
spelen dan het strakke wedstrijdschema toelaat, is er in mei nog
geen winnaar. Op een nader te bepalen plaats en datum moet in
een barrage moeten worden uitgemaakt wie zich nummer een van
Friesland mag gaan noemen. De redactie van het Typezetje
besluit zolang maar pas op de plaats te maken. Het slotstuk van
het kampioenschap is echter niet in een handomdraai geregeld. De
finale heeft hierdoor iets hilarisch. Het woord janboel krijgt in
deze context een bijzondere betekenis. Jan van Dijk doet van het
FK uitgebreid verslag. Ook op het toernooi van Brunssum komt
Jan van Dijk als winnaar uit de bus. Desgevraagd antwoordt hij de
reactie, dat hij het winnen van het toernooi van Brunssum hoger
waardeert dan Fries kampioen worden. Dubbele felicitaties dus.
De manier waarop Jan van Dijk verslag doet van beide
gebeurtenissen in het clubblad, laat zien dat hij tevens over
journalistieke kwaliteiten beschikt.
Dat het Typezetje een maand eerder verschijnt dan u bent gewend
(eind december), heeft te maken met een voorstel/besluit uit de
ledenvergadering. Er is zo sprake van een betere spreiding over
het damseizoen.
De redactie
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G. de Wit - N. Sadowska 2-0
Zaterdag 19 september 2015
Onderlinge competitie damclub Heerenveen
De tegenstandster van Gerben de Wit (rating 1210) is de Poolse
Natalia Sadowska (rating 1314). Zij is op damgebied niet de
eerste de beste. Op het wereldkampioenschap bij de vrouwen in
China is zij dit jaar tweede geworden.
In de 47e zet schuift zwart 23-28.
Een doorbraak naar een dam voor
zwart lijkt binnen handbereik. Wit
gooit echter roet in het eten:
48. 17-12
49. 33-29
50. 35x02
51. 02-07

28x8
24x44
44x35
GdW
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W. Riddersma - W. van der Velde 0-2
Zomertoernooi
Augustus 2015
Op de volgende manier gaat zwart
met de overwinning en een prijs
voor de combinatie strijken (zie
diagram).
1.36-31
2.41-36
3.38x27
4.28x17
5.36x47

21-27
27-32
17-21
21x41
26x48
WvdV

G. de Wit - J. Riesenkamp 2-0
Onderlinge competitie
Woensdag 30 september 2015
Na 35. …
21-27
ziet wit zijn kans schoon:
36. 38-32
27x29
37. 37-31
26x48
37. 39-34
48x30
39. 25x05
De witte dam op veld 5 staat
strategisch. De partij is voor zwart
verloren.
JR
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Terugblik op het Fries kampioenschap 2015
Het Fries kampioenschap 2015 werd gespeeld in de maanden
maart, april en mei. De beslissing in het kampioenschap moest
uiteindelijk vallen via een barrage tussen 3 spelers die in het
reguliere toernooi allen evenveel punten scoorden. Dit waren Jan
Algra, Jan Adema en Jan van Dijk. Jan Adema was de grote
verrassing van het toernooi, door degelijk te spelen wist hij
verschillende toppers op remise te houden, waaronder Tjalling
Goedemoed en Anton Schotanus. En wist te winnen van Jan
Algra. Zelf had ik een stroeve start met 2 punten uit 3 partijen. En
de titel leek al uit zicht nadat ik in de tweede ronde verloor van
Jan Algra. In ronde 4 tot en met 6 mocht ik winnend toeslaan
waardoor de titel weer in zicht kwam. Clubgenoot Sipke Doller
beleefde een moeizaam toernooi en moest genoeg nemen met 6
punten uit 7 partijen. Hierdoor eindigde hij samen met Tjalling
Goedemoed op de gedeeld zesde plaats.
In de barrage met versneld tempo was ik de favoriet voor de titel.
Uit de loting bij de barrage bleek dat ik de eerste ronde mocht
toekijken. Jan Adema mocht het met wit opnemen tegen Jan
Algra, hij verkreeg hierin voordeel, maar wist de partij niet te
winnen. Hierna mocht ik het met zwart opnemen tegen Jan
Adema. Ik wilde proberen spanning te creëren zonder teveel
risico te lopen. Jan Adema houdt van hoge randschijven,
waardoor ik makkelijk spanning kon creëren. Nadat ik een schijf
op 36 had verkregen ben ik overgegaan op centrumspel, hiermee
drukte ik Jan Adema naar de randen. Wit vergat aan de noodrem
te trekken en verloor uiteindelijk positioneel.
Hierna mocht ik het met de witte schijven opnemen tegen Jan
Algra. Remise was genoeg voor de titel. Na een rustige opening
kwam ik toch onder druk te staan. Ik wist door een tactisch offer
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mezelf onder de druk uit te spelen, waarna ik even later zelfs nog
winnend toe kon slaan. Met deze 2 winstpartijen was de titel
vergeven. Om de tweede en derde plaats moest nog een barrage
gespeeld worden. Na lang getouwtrek werd Jan Adema
uiteindelijk tweede en moest Jan Algra genoegen nemen met de
derde plaats.
Hier onder een aantal fragmenten:
S. Nagel - J. van Dijk 0-2 09-04-2015
Na 31. 39-33 forceerde ik de winst met 31. 7-12.
Nu dreigt 14-20 25x3 12-17 3x21
16x47. Wit heeft niets anders dan
het gat op 36 te sluiten met 32. 4136 om deze combinatie te
voorkomen. Nu slaat zwart alsnog
toe door middel van
32. … 22-27
33. 31x22 14-20
34. 25x03 12-17
35. 03x21 26x48
J. van Dijk - A. Schotanus 2-0 18-04-2015
Stand na 30. … 11-16. Met mijn
vorige zet had ik een geniepige
omhaal in de stand gevlochten en
deze mocht ik nu ten tonele
brengen:
31. 36-31 27x36
32. 47-41 36x47
33. 29-24 47x20
34. 15x02
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Jan van Dijk winnaar van het toernooi in Brunssum
Jan van Dijk heeft deelgenomen aan het open toernooi van
Brunssum. Daar heeft hij gezegevierd.. Dat is in de media niet
onopgemerkt gebleven. Damrecensent Auke Scholma schrijft er
in zijn wekelijkse rubriek in de Leeuwarder Courant van 5
september 2015 het volgende over:

Jan van Dijk Schittert in Limburg
In het oudste open toernooi van Nederland te Brunssum bleef
Fries kampioen 85 medestrijders de baas. Onder hen waren
natuurlijk velen die vooral de Limburgse gemoedelijkheid en het
glooiende landschap waarderen. Daarmee moeten we de prestatie
van de man uit Oerterp, die 15 punten uit 9 partijen vergaarde,
niet onderwaarderen. Bij de eerste twintig van het klassement
vinden we een aantal sterke ereklassers. En de twee naaste
belagers, Andrej Kalmakov uit Rusland en Alexander Boelatov
uit Wit Rusland, die 14 en 13 punten scoorden, zijn sterke
grootmeesters met 100 punten meer dan Friese Jan. Van Dijk trof
die twee in de laatste ronden en verdedigde de voorsprong die hij
toen al had met twee gelijkwaardige remises. Ook Jan Hoogterp
uit Drachten presteerde met een achtste plaats boven verwachting.
Frank Teer - Jan van Dijk
(Brunssum 2015, na 44….8-13)
De internationale arbiter uit
Brabant is door de behendige
zwartspeler in het nauw gebracht.
Bij analyse blijkt
45. 43-39
16-21
46. 39-33
11-16
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13x24

48. 29x20
14x25
49. 23-19 houdbaar.
45. 23-18?
14-19!
Sterk, want 45. …22-28(?) was verleidelijk met het oog op
46. 43-38
13x22
47. 38-32
28-33!
48. 29x38
16-21!
en na 49. 38-33 de combinatie:
49. …
22-27
50. 31x22 14-19
51. 24x13 09x29.
Maar na 45. 23-18 en 22-28 46. 37-32! maakt wit echter remise.
Daarom dus 145. … 14-19!
46. 18x27
19x30
47. 43-39
30-35
48. 39-34
13-19
49. 27-22
16-21!
50. 22-18
11-17!
Wit is vastgezet en moet offeren.
Van belang is, dat het schijnbaar reddende
51. 37-32
26x28
52. 29-23 met de fraaie meerslag 4-10!
53. 15x24
28x39 wordt gecounterd.
Het partijslot is een formaliteit.
51. 31-27
21x41
52. 36x47
26-31
1

Voetnoot van Hendrik Veenstra
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57. 41-36
58. 36x27
Wit geeft op.
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19x23
9x18
23-28
28-32
32-37
37-41

Michel Stempher - Jan van Dijk
(Brunssum 2015 na 19. … 7-12)
Wit maakt zich zorgen over de
aanval op de voorpost en neemt
alvast een verdedigende
maatregel.
20. 40-35 (?)
Nu komt de tacticus Van Dijk in
zijn element. Wit moest zeker niet
20. 36-31? spelen wegens 21-27
21. 31x22 12-17
22. 22x11 02-07
23. 11x02 08-12
24. 02x19 14x41! met doorbraak op termijn, maar met een zet
naar 32 was niets mis.
20. 40-35 12-18!
21. 28-23
Pas nu zal wit de combinatie: 21. 45-40 26-31 22. 36x16 25-30
23. 34x25 18-22 24. 28x17 08-12 25. 17x19 14x41 26. 25x14
09x47! hebben opgemerkt.

10

Nieuwsbulletin Damclub Oerterp
21. …
22. 23x12
23. 45-40
24. 37-31
25. 42x31

25 november 2015

2-7
7x18
8-12 Verhindert 33-28 door 25-30 en 26-31.
26x37

Deze stelling kan ook ontstaan na
24. 37-32
21-27
25. 32x21
26x17
26. 42-37
17-21
27. 37-31
25. … 1-7!
Door deze stille zet – waar 25. … 21-26? verliest door 35-30, 2419, 38-32, 33x4 – wordt wit in verlegenheid gebracht. Zo blijft
26. 33-28? Verhinderd door 25-30, 18-22 en is wit na 26. 31-26?
21-27! gevangen in een combinatieweb. Dus:
26. 48-43
25-30!
27. 34x25
21-26!
Na dit verrassende offer stort wits verzet snel in.
28. 33-28
26x37
29. 29-23?
Met 39-34 blijkt wit stand te kunnen houden. Op Toernooibase
vindt u varianten.
29. …
20x29
30. 23x34
13-19!
31. 39-33
18-23!
32. 28-22
19-24
Wit geeft op.
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Het staartje (vervolg)
De partij is afgelopen. Jan van Dijk heeft zijn twee punten op zak.
De capitulatiestand roept bij de redactie vragen op. Waarom geeft
wit eigenlijk op? Wat voor gevaren ziet hij op zich afkomen? De
redactie wil het graag weten en legt de vraag voor aan Jan van
Dijk. Zijn antwoorden maken duidelijk, dat hij zijn opponent
klem heeft en waarom de ander geen been ziet in verder spelen
(zie diagram).
Er dreigen verschillende combinaties, waardoor de stand gelijk
verloren is.
Dreigingen:
1.
33. ...
34. 35x24
35. 34x23
36. 25x14

24-30
23-29
14-20
09x27

2.

33. ...
34. 35x24
35. 25x14

24-30
14-20
10x50

3.

33. ...
34. 34x23
35. 25x14

23-29
14-20
10x50

Wit kan zich niet verweren tegen alle dreigingen. Dit is de reden
dat hij zich verloren geeft.
JvD
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Internationaal damtoernooi Brunssum open 2015
Brunssum open 2015 is het oudst bestaande zomerdamtoernooi
van Nederland. Het was alweer de 38ste editie van dit
damtoernooi. Eindelijk had ik het voor elkaar gekregen dat mijn
broer Menko ook meeging naar een meerdaags toernooi, in dit
geval een toernooi van 9 dagen. Het was voor mijzelf de tweede
keer dat ik meedeed, vorig jaar was het toernooi me goed bevallen
en werd ik zesde in de eindrangschikking. Dit jaar was het
toernooi aanmerkelijk sterker bezet en dit kreeg uiting in de
deelname van 2 internationale grootmeesters. Na in 2014 3
zomertoernooien te hebben meegedaan deed ik het dit jaar rustig
aan, alleen Brunssum stond op het programma. Vooraf wist ik dan
ook niet hoe het met de vorm zou zitten. Ik had al minimaal 2
maand geen langdurende partij gespeeld.
In de eerste ronde mocht ik het opnemen tegen Gerrit Draaisma.
Dit bleek een taaie speler die de ruiltjes niet schuwde. Na een
passieve ruil van mijn tegenstander kreeg ik toch een beetje
voordeel. Met dit lichte voordeel wist ik een voordelig (remise)
eindspel te behalen. Ik besloot door te spelen en zag nog een leuk
foefje indien mijn tegenstander remise wilde forceren, en zo
geschiedde:
J. van Dijk - G. Draaisma 2-0 07-08-2015
Zwart heeft net geruild met 56. … 15-20 57. 25x14 23x05.
Ik wilde deze partij nog proberen te winnen om zo een goede start
van het toernooi te beleven, maar kwam er in mijn berekening
achter dat ik de lijn 01-45 niet kon oversteken zonder een schijf te
verliezen. Toen zag ik een leuk foefje en speelde 58. 26-21 05-28
59. 21-16. Mijn tegenstander ging rekenen en dacht de remise te
kunnen forceren, precies wat ik gehoopt had.
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59. …
06-11
60. 17x06 23-28
61. 38-21 28x50
62. 21-17 50x11
63. 16x07 35-40
64. 07-01
Waarna zwart opgaf. Op 64. …
40-44 volgt 65. 01-40 44x30 en
66. 06-01 en op 64. … 40-45 65.
01-12 45-50 66. 12-17 50x11 67.
06x17.
In de tweede ronde mochten veel spelers aan de bak. Veel toppers
moesten het in deze ronde tegen elkaar opnemen. Verliezen
betekende waarschijnlijk afhaken voor een topklassering. Ik
mocht met zwart de degens kruisen met Frank Teer. Het werd een
spannende aanvals- versus omsingelingspartij. Waarbij Frank de
aanval had en ik de omsingeling. De partij draaide om keuzes
maken. Hierbij verrekende Frank zich en schoof zijn kroonschijf
de verkeerde kant op waardoor hij positioneel onder druk kwam.
Deze positionele druk kon ik uiteindelijk omzetten in de winst.
Met 4 punten uit 2 partijen voegde ik me bij de eerste 8 is de
tussenranglijst.
De derde ronde speelde ik vooruit op zaterdagavond, omdat ik
zondags niet speel vanwege principiële redenen. Ik lootte hierbij
een jongetje van een jeugdclub die ook niet op zondags speelt.
Deze partij kon ik zonder al te veel moeite omzetten in winst,
mede doordat Luc de Kruijf overgeconcentreerd was. Later in het
toernooi hield hij een 1100 ratingspeler op remise.
In de vierde ronde mocht ik aantreden tegen mijn eerste
buitenlander, Andrej Moiseev. De laatste partijen van deze speler
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in toernooibase zijn uit 2007. Hierdoor viel het moeilijk in te
schatten hoe sterk hij is. Na een spannende opening waarin ik
weer een omsingeling kreeg en mijn tegenstander de aanval. Ik
leek wat voordeel te krijgen doordat Moiseev een rare binding
kreeg, maar hij wist dit goed op te lossen en leek zelfs voordeel te
krijgen. Toen besloot ik de remisehaven binnen te varen.
Met 7 uit 4 was ik uitstekend gestart en had ik alle kans om een
toppositie te halen.
In de vijfde ronde mocht ik het opnemen tegen de jeugdige
Michel Stempher. Michel had al bijna de hele zomer door
gedamd. Hij mocht het met wit tegen mij opnemen. Al op de
derde zet ging Michel in de aanval, waarna ik een omsingeling
inzette. Op de twintigste zet werd Michel bang voor een
stormloop op zijn voorpost en speelde alvast 40-35. Hierdoor
kwamen er verschillende combinaties in de stand, die ik hieronder
uitlicht. Uiteindelijk besliste ik de partij door een heerlijk offer,
waarna Michel de kluts kwijt raakte en snel verloor. Dit was een
belangrijke overwinning, waarmee ik een punt los kwam van de
internationale grootmeesters. Wel stond ik nog een punt achter
Martijn van Gortel, die uitstekend gestart was met de volle buit.
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M. Stempher - J. van Dijk 0-2 11-08-2015
Ik heb net 20. … 12-18 gespeeld en er dreigt nu het simpele 1823. Op 21. 45-40 volgt nu een mooie combinatie:
21. …
26-31
22. 36x16 25-30
23. 34x25 18-22
24. 28x17 08-12
25. 17x19 14x41
26. 25x14 09x47
(Op 22. 37x17 volgt 35-30 23.
34x25 8-12 24. 17*19 14x45 25.
25x14 9x47)
Ook op 21. 37-31 26x37 22. 42x31 volgt ook een combinatie:
22. …
25-30
23. 34x25 18-23
24. 29x18 20x29
25. 33x24 13x42
26. 48x37 14-20
27. 25x14 09x29
Maar Michel zag de combinaties en besloot tot 21. 28-23.
In de zesde ronde mocht ik het opnemen tegen deze Martijn van
Gortel. Met een ratingverschil van meer dan 100 punten was ik de
favoriet. Maar Martijn was bezig aan een uitstekend toernooi en
dat kon hem vleugels geven. In de opening zorgde ik ervoor dat
Martijn de keuzes moest maken, waardoor hij zoals zijn gewoonte
is veel tijd investeerde. Vreemd genoeg kreeg ik in deze partij het
centrum in mijn schoot geworpen en ging Martijn de randen van
het bord bezetten. Ik kon daardoor lekker aanschuiven en kreeg
veel tijdvoordeel. Zodat ik op een gegeven moment iets van een
18
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uur meer tijd had. Toen de stand meer gesloten werd dacht
Martijn weer aardig te staan, maar verkeek zich op een lichte
combinatie. In de analyses na de partij bleek dat het al een lastige
positie voor Martijn was die met zijn overgebleven tijd lastig te
verdedigen was. Door deze overwinning kwam ik 2 punten voor
op de 2 internationale grootmeesters.
J. van Dijk - M. van Gortel 2-0
12-08-2015
Stand na 33.41-36. In deze
explosieve stand overzag Martijn
in tijdnood een simpele combinatie
en speelde 18-23.
34. 33-29 24x22
35. 44-40 35x33
36. 38x07
De zevende ronde mocht ik door het lotingsysteem tegen de
onderste negenpunter. Velen dachten dat ik hierdoor een
makkelijke loting had. Maar niets was minder waar. Ik mocht het
opnemen tegen de kersverse Europees kampioene bij de junioren
meisjes. Voor mij was dit de tweede buitenlander. Deze Angelina
Popova staat bekend om haar degelijke spel. Waardoor winnen
een moeilijke opdracht was. Dit bleek uit de opening waar
gedegen naar een klassieke positie werd gespeeld. Het is dan ook
de partij van het toernooi waar ik de meeste tijd heb geïnvesteerd
om toch mogelijkheden te creëren. Na secuur rekenen kreeg ik
een kansrijke positie. Angelina Popova koos daarom voor een
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wederzijdse doorbraak ten koste van een schijf. Dit bleek net als
tegen Gerrit Draaisma een remise-eindspel, alleen had ik nu 4
schijven en 1 dam tegen 2 schijven en een dam. Ook nu besloot ik
dat Angelina Popova maar remise moest maken en speelde door.
Ook Angelina Popova dacht de remise te kunnen forceren, maar
kwam bedrogen uit. Hiermee hield ik mijn voorsprong vast op de
internationale grootmeesters.
Ronde 8 mocht ik aantreden tegen mijn derde buitenlander, de
internationale grootmeester Alexander Bulatov uit Wit-Rusland.
De opdracht was simpel, remise. Hiermee zou ik mijn voorsprong
vasthouden en zou remise in de laatste ronde genoeg wezen voor
de titel. Na dezelfde openingszetten als tegen Moiseev week
Bulatov af, waarmee hij een klein voordeeltje verkreeg. Hierna
ging ik gedecideerd op zoek naar de remise. Die remise werd op
de 40ste zet een feit.
Ten slotte mocht ik het in de negende ronde opnemen tegen de
gevaarlijkere en sterkere internationale grootmeester, Andrej
Kalmakov uit Rusland. Ook nu was de opdracht om een punt
binnen te halen. Maar al snel bleek dat Kalmakov gevaarlijker
was dan Bulatov. Na een kleine misrekening van mijn zijde kreeg
Kalmakov goed spel met kansen. Toch was het analytisch nog
allemaal remise. Kalmakov maakte op de 32ste zet een slippertje,
waardoor ik gemakkelijk naar remise af kon werken, zie diagram:
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J. van Dijk - A. Kalmakov 1-1 15-08-2015
Kalmakov maakte hier een slippertje met 32. … 03-09
Nu kon ik met 36 oprukken naar
27, waardoor het zwarte voordeel
is verwatert. Belangrijk is na 33.
36-31 de volgende combinatie op
33. ... 18-22 :
34. 31-27 22x44
35. 27-22 17x28
36. 43-39 44x33
37. 38x18 13x22
38. 32x12
Met een score van 15 punten uit 9 partijen won ik het
internationaaldamtoernooi Brunssum open 2015. Doordat ik ook
nog eens 4 buitenlanders heb getroffen, heb ik ook nog een norm
gehaald. Dit was mijn derde norm en hierdoor heb ik nu de
internationale titel van FMJD-meester (MF).
JvD
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Foppe Jansma 40 jaar lid van damclub Oerterp
Bij damclub Oerterp zitten bijzondere mensen, filosofeert de
redactie. “But some are sometimes more special than others”,
concludeert ze na enige tijd. Het feit dat Foppe Jansma al veertig
jaar lid is van de vereniging, geeft hem een streepje voor. Veertig
jaar klinkt als en eeuwigheid. Voor de redactie is het een goede
reden om met hem in gesprek te gaan, te praten over die goeie
ouwe tijd en wat oude koeien uit de sloot te halen.
Foppe Jansma is van het bouwjaar 1953. Hij is 62 jaar. Hij is
geboren in Ureterp. Om precies te zijn op een kleine boerderij aan
de Mouneleane 28. Dat adres ligt ongeveer een kilometer
verwijderd van de Mouneleane 40. Ook daar staat een boerderij.
Die is aanmerkelijk groter dan de vorige. De boerderij waar hij nu
woont, is gebouwd in 1925 of 1927. Het bouwjaar weet hij niet
precies meer. Wel weet hij dat er drie van hetzelfde type in de
omgeving zijn gebouwd.
Foppe Jansma bezoekt de Master Allershofskoalle in Ureterp.
Van huis naar school is hele tippel. Net als veel ouders binden de
ouders van Foppe Jansma hun kind op het hart dat als hij naar
school gaat, hij niet op de weg moet komen, maar achter de
bomen moeten lopen. De genoemde grutte skoalle staat er nu niet
meer. Op die plek staan thans appartementen. Na de lagere school
gaat hij naar het voortgezet gewoon lager onderwijs (VGLO).
Daarvoor moet hij in Drachten zijn. Drie jaar gaat hij op en neer
van Ureterp naar Drachten. Plannen om boer te worden heeft de
jonge Foppe Jansma niet.
De vader van Foppe Jansma is veehouder. Foppe Jansma is het
vierde kind in een rij van vijf. Hij heeft vier zussen. Op zijn
achtste jaar verhuist het gezin naar de Mouneleane 40. Het is er
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ruimer, stelt Foppe Jansma. Wie meerekent, stelt vast, dat hij er
meer dan een halve eeuw woont. Zonder overdrijven kan worden
gesteld, dat de Oerterper agrariër behoorlijk honkvast is. Hij
beaamt, dat hij door de jaren heen heel wat buren heeft zien
komen en gaan en veel heeft zien veranderen in en om het dorp.
Op een kwade dag, als Foppe Jansma veertien jaar is, komt zijn
vader te vallen. Het is een bedrijfsongeluk. Werken is er
voorlopig niet bij. Wie aan een boerderij met vee denkt, weet dat
dat als een boer in de lappenmand ligt, het vee daar geen
boodschap aan heeft. De zorg en het melken moeten doorgaan:
the show must go on. Foppe Jansma is leerplichtig en wordt met
een smoes van school gehouden. Hij houdt de tent draaiende. Op
zijn vijftiende jaar stopt hij met school en stapt in het bedrijf van
zijn vader. Later vormen ze een maatschap. De jaren verstrijken.
En dat betekent voor het bedrijf met zijn tijd moet meegaan. De
deskundigen zijn het erover eens, dat op oude voet voortgaan niet
verstandig is. Moderniseren is nodig. Dat betekent investeren.
Elke boer krabt zich wel twee keer achter de oren als hij voor de
keuze komt te staan om zich tot de nek in de schulden te steken of
te stoppen. Foppe Jansma kiest voor het laatste. Wat de doorslag
geeft is het feit dat hij geen opvolger heeft om het bedrijf over te
nemen. “Voor wie doe je het dan?”, stelt hij de vraag. De koeien
gaan de deur uit. Als hij terugkijkt, spreekt hij van een mooie tijd.
Sinds ongeveer tien jaar noemt hij zich hobbyboer. Hij houdt van
Friese paarden, landgeiten, Vlaamse reuzen, eenden, een hond en
katten. Zijn echtgenote Sita houdt er Belgische hazen op na. Daar
fokt ze mee.
Vanzelfsprekend komt het gesprek op dammen. Op de vraag wie
hem het dammen heeft geleerd, kan hij geen antwoord geven. Hij
sluit niet uit, dat hij het zichzelf heeft geleerd. Dat geldt min of
meer ook voor het antwoord op de vervolgvraag wat hem heeft
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doen besluiten lid te worden van damclub Oerterp. Hij herinnert
zich dat er destijds in een krant iets stond over het oprichten van
een damclub. Hij is toen naar die vergadering gegaan. De week
daarna werd er al gedamd. De club ging met ongeveer
vijfentwintig dammers van start. Dat aantal groeide aan tot een
man of veertig. Er werd gespeeld in het dorpshuis De
Koetsekraal. Ook dat staat er niet meer. Daarna speelt de club in
het multifunctioneel centrum De Wier. In de loop van de jaren
heeft Foppe Jansma heel wat dammers zien komen en gaan. Er is
weinig aanwas, het ledental is geslonken.
Dammen doet Foppe Jansma op de onderlinge competitie en voor
de bond. Thuis damt hij niet. Belangrijker dan het dammen vindt
hij eigenlijk de gezelligheid. Vroeger werd er na afloop
geklaverjast.
Sinds enige tijd maakt Foppe Jansma deel uit van het bestuur van
de damclub. Dat brengt niet veel werk met zich. Hij is een van de
schakels in het Typezetje. Hij is degene die het clubblad
distribueert. Het blad rondbrengen betekent hier en daar een
praatje maken met (oud-) leden en sponsors. Het wordt zomaar
een gesprekje van een halfuurtje. Het aanbrengen van sponsors is
Foppe Jansma wel toevertrouwd.
Van veel spelers is bekend dat een optimale partij spelen van
allerlei factoren afhangt. Foppe Jansma maakt zich daar niet zo
druk om. Hij speelt gewoon.
Op de vraag wat hij zou doen als hij de hoofdprijs in de
Staatsloterij zou winnen volgt een korte stilte. “Daar heb ik nooit
over nagedacht”, bekent hij. Na enig peinzen antwoordt hij, dat
hij graag een vliegreis zou willen maken. Doch op het moment
dat hij dat zegt, moet hij aan zijn dieren denken. “Wie zorgt voor
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oppas?”, vraagt hij zich af. De redactie merkt op, dat voor wie een
dergelijke prijs wint, oppas regelen geen probleem hoeft te zijn.
De hobbyboer vertelt, dat hij nog nooit in een vliegtuig heeft
gezeten. Dat lijkt hem prachtig. Familie van hem is lang geleden
naar Nieuw-Zeeland geëmigreerd. Die hebben hem vaak
uitgenodigd eens langs te komen. Een eindje vliegen vindt Foppe
Jansma prima, maar helemaal naar Nieuw-Zeeland vliegen met
allerlei overstappen, dat lijkt hem niets.
Desgevraagd antwoord het clublid, dat hij een hekel heeft aan
mensen die hun afspraken niet nakomen. Op de vraag of hij nog
meer hobby’s dan het dammen heeft, antwoord hij, dat hij van
zijn paarden, konijnen en van voetballen houdt. Zijn favoriete
voetbalclub is Ajax. Daarbij merkt hij op dat het Ajax uit de jaren
zeventig van de vorige eeuw een ander Ajax is dan de club van
nu. Hij noemt een aantal grootheden uit de zeventiger jaren: Wim
Suurbier, Johan Neeskens en Ruud Krol. Vanzelfsprekend
ontbreekt Johan Cruyff niet in het rijtje. Met belangstelling heeft
Foppe Jansma naar de televisiefilm (Johan, 2005) over deze
voetballegende gekeken. Zo nu en dan bezoekt Foppe Jansma nog
een voetbalwedstrijd van de plaatselijke voetbalclub.
Hij vertelt verder, dat hij vanaf zijn elfde vijfenveertig jaar lid is
geweest van de plaatselijke fanfare. “Op de woensdag was het
dammen, op de donderdag trompetteren.” Hij speelde de tweede
stem. Foppe Jansma komt duidelijk uit en muzikale familie. Ook
zijn vader, drie van zijn zussen en zijn zwager speelden bij het
muziekkorps. Als reden om ermee te stoppen geeft hij op, dat de
aanvangstijden van de repetities knelden met wanneer het werk op
de boerderij was gedaan. De dirigent wil om acht uur beginnen,
de koeien hebben hun eigen klok.
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Wat er in de kranten staat, volgt Foppe Jansma. Dat gaat ook op
voor tijdschriften over paarden. Een leesboek kan hem niet
boeien.
De redactie
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Tussenstand onderlinge competitie na 8 ronden (18-11-15)
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Tussenstand provinciale clubcompetitie PFDB 19-11-15
Oerterp 1 Ereklasse

Oerterp 2 Tweede klasse
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Zoekplaatje
De redactie stelt een inhoudelijke bijdrage van de leden aan het
Typezetje op prijs. De een doet verslag van een provinciale
ontmoeting, de ander levert een mooi partijfragment aan of geeft
een uitgebreide analyse. Soms krijgt de redactie een pagina
aangeleverd uit het notatieboekje. Meestal weet de redactie daar
wel raad mee. Als het handschrift leesbaar is, is het niet moeilijk
de partij te volgen. Lastiger wordt het als niet helder is wat er
staat. Met het dambord erbij wordt meestal wel duidelijk wat er
wordt bedoeld. Zo nu en dan blijkt, dat niet elke zet goed is
genoteerd. Dat levert een doolhofzoekplaatje op. Het geeft
voldoening als het lukt de hele partij na te spelen. De
eerstvolgende partij is een voorbeeld van een partij waar de
redactie in eerste instantie niet uitkomt. Zij is echter niet voor een
gat te vangen. Gelukkig zijn er bij het dammen twee spelers die
de zetten bijhouden. In dit geval wendt de redactie zich per e-mail
tot de andere speler. Een paar minuten later volgt het antwoord:
“Ik zal kijken wat ik voor je kan doen.” Een dag later ligt een
envelop in de brievenbus. Daarin zit een computeruitdraai van
alle zetten. Alles is duidelijk leesbaar. Aan het volgende fragment
is niet af te lezen hoeveel energie, toewijding en tijd erin zit. De
redactie vindt dat dat er niet toe doet. Het feit, dat het is gelukt de
ontbrekende gegevens boven water te krijgen en er een diagram
bij te maken, stemt tot tevredenheid.
De redactie
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W. van der Velde - D. Idsinga 0-2
Onderlinge competitie
Woensdag 23 september 2015
De 38e zet van wit is 44-39 (zie
diagram). Het antwoord van zwart
is:
38. 44-39
39. 27x16
40. 16x18

16-21
06-11
13x44

Zwart is een halte verwijderd van
een dam. De dam bezegelt het lot
van wit.
DI/WvdV

F. Jansma - M. Pera 1-1
Onderlinge competitie
Woensdag 23 september 2015
Mijn eerste partij van het seizoen
en de eerste partij ooit die ik semilive in toernooibase noteer. Door
mijn gehannes komt de partij met
verwisselde kleuren in
toernooibase. Arend denkt
daardoor dat ik de winst heb laten
zitten (32 - 28!), maar ik ga juist
door het oog van de naald.
Gelukkig komt Sita op het goede
moment binnen en speelt Foppe
18 - 12.
MP
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H. Veenstra - M. Pera 2-0
Onderlinge competitie
Woensdag 28 oktober 2015

Na 21-26 en 22-18 geeft
zwart op, omdat hij de
meerslag 13x31 moet nemen
en zwart op dam komt via de
slag 24x02/04
HV

U. Hosper - H. Veenstra 0-2
Onderlinge competitie
Woensdag 11 november 2015

Zwart staat 2 schijven voor
en denkt er al te zijn, maar…
Na de laatste zet van zwart
krijgt wit nog een opgelegde
kans. Wit had met 23-19, 3329 en 41-37 remise kunnen
behalen.
HV
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Tussenstand jeugd tot en met 18 november
W Pt

Eigen Tegen Totaal

1. Jesse Fijnvandraad

8 – 16

2.000 0.818 2.818

2. Annemerie Meijer

6 – 11

1.833 0.796 2.630

3. Jaqueline Hummel

6– 7

1.167 1.100 2.266

4. Melissa Schuil

2– 2

1.000 1.222 2.222

5. Joyce Hummel

8 – 10

1.250 0.918 2.168

6. Jelmer van Kammen

8– 7

0.875 1.259 2.134

7. Marja Henstra

3– 2

0.667 1.278 1.944

8. Marit Bos

5– 5

1.000 0.900 1.900

9. Naomi v. d Broek

3– 3

1.000 0.833 1.833

10. Iris Hummel

8– 3

0.375 1.082 1.457

11. Melinda Hummel

9– 4

0.444 0.991 1.435

12. Mirthe Bootsma

2– 0

0.000 1.222 1.222

11. Vanessa Schuil

2– 0

0.000 0.688 0.688

In het volgende Typezetje meer over de jeugd.

HM
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Proficiat jarigen
Foppe Jansma
Gerben de Wit
Jan van Dijk
Willem van der Velde

13 september
16 oktober
4 december
12 december

Dampuzzles / Coups (D deel 6)

Coup de Mazette

Coup de Mazette Canadien

Coup de Ricochet

Coup de Talon (hielslag)
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Coup de Trombone

* Oplossing Coup de Richochet is vanaf de opening gespeeld
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