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Een woord van de redactie 

 
De naam van de damclub is uitgebreid. De dubbele naam 

markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van het 

dammen. Wat hetzelfde is gebleven is de naam van het 

clubblad. Dat zorgt nog voor enige rust in de tent. Wel zijn er 

een paar kleine cosmetische veranderingen aangebracht op de 

voorpagina. Rust en stilte zijn voor een dammer belangrijk om 

het spel te kunnen doorgronden.  

 

De colofon is aangepast in verband met het toetreden van 

Gabriël Heerema en Richard Koot tot het bestuur. Omdat het 

vastleggen en doorgeven van een stukje historie een goede 

zaak is, vermeldt de redactie zoals gebruikelijk, bovenaan de 

oprichtingsdatum van Damclub Oerterp, die van Damclub Ons 

Genoegen en het jaar waarin de twee clubs samen zijn gegaan. 

De redactie heeft er geen moeite mee bij een volgende editie 

de oudste club bovenaan te zetten. Dat heeft te maken met 

anciënniteit. 

 

De redactie is blij met de kopij die is aangeleverd. Sommige 

diagrammen zijn voor de makers van dierbare emotionele 

betekenis.  

 

De redactie wenst u veel plezier toe bij het lezen en het 

naspelen van de fragmenten. Voor hen die in de komende 

maanden doorspelen, wenst de redactie droompartijen toe met 

2-0 uitslagen. Voor wie de komende maanden rust nemen, 

wenst de redactie mooi weer toe. 

 

De redactie 

 

 

 



Nieuwsbulletin van Damclub Oerterp-Drachten                          8 mei 2019                          

 

3 

 

Van de voorzitter 

 
Damclub Oerterp en Damclub OGDrachten hebben beide een 

bewogen jaar achter de rug. Beide clubs beginnen vol goede 

moed aan het damseizoen 2018-2019. Al gauw blijkt dat 

OGDrachten haar tweede team wegens gebrek aan spelers uit 

de PFDB-competitie moet terugtrekken en OGDrachten in de 

KNDB Hoofd klasse moeite heeft met een compleet team van 

10 spelers uit te komen. Dat is de reden dat Richard Koot in 

oktober 2018 namens OGDrachten contact opneemt met 

voorzitter Ultsje Hosper van Dc. Oerterp. Het voorstel van 

Richard Koot is OGDrachten voor het volgende seizoen aan te 

laten sluiten bij Dc. Oerterp. Voorwaarde is dat Gerben de Wit 

en Hendrik Veenstra zich als KNDB-lid laten overschrijven 

van Dc. Heerenveen naar Dc. Oerterp, waarschijnlijk volgend 

seizoen in de KNDB-Eerste klasse uitkomend. Bovendien 

zullen enkele spelers van Dc. Oerterp bereid moeten zijn als 

reserve in de KNDB-Eerste klasse te willen spelen. 

 

Begin november 2018 heeft de ledenvergadering van Dc. 

Oerterp ingestemd met dit voorstel. De voorkeur van Dc. 

Oerterp gaat echter uit naar de fusie met OGDrachten in Dc. 

Oerterp-Drachten, met als speellocatie m.f.c. De Wier te 

Ureterp. Naast Gerben de Wit en Hendrik Veenstra zijn vier 

spelers van Dc. Oerterp bereid als reserve in de KNDB-

competitie van DC. Oerterp-Drachten uit te komen. Bovendien 

wenst Dc. Oerterp een bestuurslid van OGDrachten in de 

fusieclub op te nemen, hetgeen wordt gerealiseerd in de 

toevoeging van de jeugdleiders Richard Koot en Gabriël 

Heerma in het bestuur. De fusie is daarna in een 

stroomversnelling geraakt doordat OGDrachten in november 

2018 hun speellocatie De Schakel in Drachten heeft 

opgegeven. Vanaf begin december worden de PFDB-

wedstrijden van OGDrachten in Ureterp gespeeld en sluit de 
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onderlinge competitie van OGDrachten zich aan bij die van 

Dc. Oerterp. Volgend seizoen zullen waarschijnlijk 18 tot 20 

spelers aan de onderlinge competitie van Dc. Oerterp-Drachten 

deelnemen. 

  

Richard Koot en Gabriël Heerma hebben bovendien een extra 

stimulans aan de Dc. Oerterp gegeven door de oprichting van 

Damschool Oerterp. Maar liefst 25 jeugdleden hebben aan de 

introductie deelgenomen, waarvan uiteindelijk 16 jeugdspelers 

zijn overgebleven. Nu is alweer afgesproken in november 2019 

te starten met een schooldamtoernooi voor de drie basisscholen 

van Ureterp, waarna de Damschool Ureterp weer zal starten 

(en doorgaan tot maart 2020). 

 

Zoals gezegd is het voor beide damclubs een bewogen jaar. 

Wij hopen op de eerste woensdag in september 2019 weer met 

veel genoegen met de fusieclub Dc. Oerterp-Drachten te 

starten en wensen alle dammers alvast een genoeglijk en goed 

damseizoen 2019-2020 toe. 

 

Ultsje Hosper, voorzitter Dc. Oerterp-Drachten. 
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Gerben de Wit kampioen van DC Oerterp 

 
Eindstand onderlinge competitie 2018-2019 

 

 
 

Ook dit jaar is er weer hard gestreden om het kampioenschap 

van Oerterp en omstreken. Gerben de Wit speelt een goed 

seizoen en weet Hendrik Veenstra, die vorige jaar nog 

bovenaan eindigde, van de troon te stoten. Verrassende derde 

is Ultsje Hosper die in de laatste speelronde nog de nummer 4, 

Fokke Heidsma, inhaalt. Daarmee laat hij zien dat het veel 

spelen zeker loont. 

  

Halverwege de competitie komt ook een aantal zij-instromers 

meedoen, doordat de competities van Oerterp en Drachten 

worden samengevoegd. Helaas voor de Drachtsters lukt het 

hen niet het verplichte aantal van 16 verplichte wedstijden te 

spelen door de late instroom. Wel worden er leuke resultaten 
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geboekt. Zo heeft Gabriël Heerema alvast zijn visitekaartje 

afgegeven door 6 wedstrijden te winnen en maar 1 remise toe 

te staan. Al me al zijn er weer veel leuke en gezellige 

wedstrijden gespeeld. Hopelijk allemaal tot volgend seizoen bij 

Dc. Oerterp-Drachten.  HV 
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Resultaten onderlinge competitie 
 

In onderstaande matrix kan opgezocht worden wie tegen wie 

gespeeld heeft en wat het resultaat was. 1 = remise, 2 = winst 

en 0 is verlies. 
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Jeugdnieuws 
 

Onze jeugdleden uit Opeinde zijn met hun schoolteam tweede 

geworden in de halve finale van het NK schooldammen voor 

pupillen.  

 

Op 25 mei spelen Aad, Bowe en Jaco in de finale van het NK 

Schooldammen.  

 

Ethan toernooiwinnaar in Groningen 

 

Op 20 april wordt in Groningen het 

vijfde toernooi van de Regiocup 

gehouden. Voor Ethan is dit zijn 

tweede. Ethan wint alle 7 partijen. Deze 

topprestatie levert hem ook nog eens 

Grote Super Wisselbeker op.  

Ethan, ouders en trainer Gabriël 

Heerema: van harte gefeliciteerd! 

 

RK 
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Overzicht individuele scores deelnemers 

competitie 2018 -2019 PFDB Oerterp 1 
 

 
 

Klassering binnen het totaal van alle spelers die hebben 

deelgenomen aan de competitie in de eerste klasse  
 

Gerben de Wit: 2 

Jan van Dijk: 13 

Hendrik Veenstra: 33 

Ultsje Hosper: 42 

Sipke Doller: 45  

Fokke Heidsma: 57 

Arend Schuurman: 61 

Sietze Boonstra: 69 

Foppe Jansma: 70 

Jan Tuinstra: 71 

Miente Pera: 73 

   

De tweede plaats van Gerben de Wit is een mooi 

resultaat en een felicitatie waard.  
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Kampioen tweede klasse B 2018 - 2019 
 

In het vorige Typezetje wordt het kampioenschap al vermeld, 

nu met een foto van het winnende team. 

 

 
 

V.l.n.r. S. Boonstra, M. Pera, J. Tuinstra, A. Schuurman,  

J. IJtsma, F. Jansma en D. Idsinga 
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Hieronder de individuele scores die tot dit kampioenschap 

leiden. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassering binnen het totaal van alle spelers die hebben 

deelgenomen aan de competitie in de 2e klasse B.  
 

Het is Miente Pera gelukt ook topscoorder van deze klasse te 

worden. Een eerste plaats behalen is altijd een felicitatie 

waard.  
 

Klassering binnen het totaal van alle spelers: 

Miente Pera: 1 

Arend Schuurman: 4 

Foppe Jansma: 8 

Durk Idsinga: 14 

Jan Tuinstra:  23 

Sietze Boonstra: 26 

Johannes IJtsma: 33 
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Fries kampioenschap clubviertallen  
Jan van Dijk 

 

Op de laatste vrijdag van 2018 staat het Fries kampioenschap 

sneldammen voor clubviertallen gepland in Leeuwarden, als 

nevenactiviteit van de WK-match tussen Roel Boomstra en 

Alexander Shvartsman. Zo kunnen de Friese dammers zelf een 

achttal partijen spelen en ondertussen de WK-match volgen. 

Jammer van sneldammen blijft dat de partijen niet worden 

genoteerd, waardoor fraaie fragmenten en partijen verloren 

gaan. Daarom een tweetal fragmenten van mijn eigen partijen.  

 

Jan Adema - Jan van Dijk 0-2 
Huizum - DC Oerterp 

Fries kampioenschap clubviertallen sneldammen 28-12-2018 

 

Tegen Jan Adema krijg ik vaak 

spel met hoge randschijven en 

ook in deze sneldampartij is dit 

weer het geval. In de opening 

doe ik blijkbaar wat vreemds 

wanneer ik veld 28 in bezit 

neem. In toernooibase is dit 

namelijk nog nooit 

voorgekomen. De stand is 

genomen na 19.34-29. Ik mag 

hier toeslaan met een bomzet 

aan de verkeerde kant van het bord, normaal vindt deze 

namelijk plaats op links:  

19. …       25-30  

20. 24x35  17-21  

21. 16x27  22x42  

22. 33x13  42x24 en later win ik de partij. 
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Jan van Dijk - Gerlof Kolk 0-2 
DC Oerterp - Damcombinatie Fryslân 

Fries kampioenschap clubviertallen  

sneldammen 28-12-2018 

 

Tegen Gerlof Kolk heb ik 

een partij vol spanning. De 

tijd is ondertussen al flink 

opgeraakt als Kolk hier net 

16-21 aflevert. Ik zie opeens 

allerlei combinatie-ideeën en 

offers, bijvoorbeeld de 

combinatie 

1. 32-27  21x32  

2. 26-21  17x26  

3. 31-27  22x42  

4. 33x22  18x27  

5. 48x19 met een veel te moeilijk eindspel voor de tijd die op 

de klok over is.  

 

Ook mogelijk is het offer: 1.31-27 22x42 2.48x37 maar dan 

kan zwart  

2. …        17-22  

3. 26x17  12x21  

4. 34-30   25x43  

5. 49x38  28x39  

6. 36-31  23x34  

7. 38-33  39x28  

8. 32x3   34-40 met een voordelig eindspel voor zwart.  

 

Ik speel in tijdproblemen 1. 24-20 met de gedachte  

1. …  15x24  

2. 29x20  25x14  
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3. 32-27  21x32 

4. 26-21  17x26 

5. 31-27  22x42  

6. 33x22  18x27  

7. 48x10 W+.  

 

Maar als Kolk 1… 25x14 doet, zie ik dat ik me heb vergist en 

verlies ik de partij. Achteraf blijkt dat ik gewoon door had 

kunnen spelen met  

1.48-43  11-16  

2.43-38  6-11  

3.49-44  21-27  

4.32x21  16x27  

5.37-32  28x37 

6.41x21  13-19  

7.24x13  8x19 met een remisestand.  

Ons team eindigt net buiten het podium op de vierde plaats. 
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Probleem van Jan 
 

In de eindejaarsrubriek van het 

Friesch Dagblad bied ik 

nevenstaande compositie van 

eigen makelij aan. Het is de 

enige compositie die ik heb 

gemaakt het jaar 2018. Het is 

mij gelukt een mooie 

partijachtige stand te creëren, al 

ben ik me er van bewust dat 

schijf 5 er wat verloren bij 

staat.  Wit speelt en wint. 

 

Oplossing probleem van Jan 

Wit wint door: 

1. 26-21  17x48 

2. 27-22  18x27  

3. 38-33  29x38  

4. 43x21  48x34  

5. 44-40  35x44 

6. 49x9  19-23  

7. 9-3     23-28  

8. 3-25   30-35  

9. 25-20         5-10 Een verassende zet, wit heeft ook nu 

alleen  

10. 20-42 als winnende zet!  

10. …   28-32  

11. 42-31  10-14  

12. 21-17  11x22  

13. 31x20  32-37  

14. 20-47 W+. 
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Nationale competitie  
Jan van Dijk 

 

Ook dit seizoen, mijn vierde seizoen alweer, kom ik in de 

nationale competitie uit voor de Witte van Moort uit 

Westerhaar-Vriezenveensewijk. Met een score van 13 punten 

uit 11 partijen is het een redelijk seizoen, maar het resultaat 

kan natuurlijk niet tippen aan het vorige. Dat jaar scoor ik nog 

18 punten uit 11 partijen. Met de ploeg eindigen we netjes in 

de middenmoot. Hier volgen drie fragmenten van de door mij 

gespeelde partijen in de nationale competitie. 

 

Peter van der Stap - Jan van Dijk 1-1 
Van Stigt Thans 2 - Witte van Moort 

Nationale competitie 15-09-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stand is genomen na 28…11-16. Wit speelt hier  

29. 39-33 waarna ik met  

29…  18-22 een mooie omsingeling krijg. Beter is daarom om 

29. 48-43 te spelen, dan volgt op  
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29. …   18-22  

30. 23-19  14x32  

31. 38x7  2x11 met een positionele puinhoop voor zwart. 

Terug naar de partij, zwart dreigt nu met 17-21 en 13-19 een 

dam op veld 50 te halen, daarom speelt wit  

30. 44-39  13-19  

31. 24x13  8x19 Hiermee wordt het witte centrum verder 

omsingeld.  

32. 42-37 Een opmerkelijke zet, wit heeft geen formaties, 

logisch lijkt eerst  

32. 48-43 te spelen om zo de formaties te herstellen. Nu ruil ik 

sterk met 

32. …   19-24  

33. 29x20  15x24. Er dreigt 24-29, daarom wordt Peter van 

der Stap verleid tot 34. 34-29? Beter is 34. 37-32, omdat nu 

niet 34. …  16-21? kan met een totale omsingeling vanwege:  

35. 23-18   22x13  

36. 28-22   17x37  

37. 26x10  4x15  

38. 38-32   37x28  

39. 33x22 en wit staat gemakkelijker. 34. … 24-30! Nu lijkt 

wit volledig omsingeld te zijn. Wit lijkt niet beter te hebben 

dan  

35. 49-43  30-35 

36. 39-34  35-40. In de partij probeert wit 

35. 37-32  16-21  

36. 48-43  22-27? En hiermee verspeel ik de overwinning. Ik 

wil te graag de ruil 32-27 voorkomen, terwijl dit niet nodig is. 

Gewoon doorspelen met 36. … 9-13 is wel goed voor de 

overwinning. Ter illustratie:  

36. 48-43  9-13  

37. 32-27  22x31  
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38. 26x37  13-18 Z+. Nu ontsnapt wit nog met een 

verrassende combinatie  

37. 28-22 17x37 

38. 26x8  2x13 

39. 29-24  30x28 

40. 33x42, de combinatie is zelfs winnend, maar Peter van der 

Stap weet dat niet te verzilveren. De partij eindigt in remise. 

 

Jan van Dijk - Karlijn Overes 2-0 
Witte van Moort - Dammend Tilburg 

Nationale competitie 29-09-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stand is genomen na de logische aanschuifzet 16. … 9-13? 

Ik sla hier toe met  

17. 33-28!     22x33 

18. 38x29. Het lijkt een onschuldige ruil, maar zwart verliest 

nu altijd een schijf. De belangrijkste variant is: 

18. …   11-16  

19. 31x22  18x27  

20. 29-23  19x28 

21. 30-24  20x29  

22. 34x21  16x27 
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23. 41-37  6-11 

24. 43-38 en wit kan driemaal schijf 27 aanvallen, terwijl zwart 

maar tweemaal kan verdedigen. En op 24. … 11-17 loopt wit 

eerst via 31 erop:  

25. 37-31  17-22  

26. 42-37 W+. Naast deze variant zijn er natuurlijk variaties 

met 18. … 2-7 of 4-9, die ongeveer hetzelfde vervolg hebben. 

Karlijn Overes ziet geen heil in deze varianten en doet  

18. … 27-32. Nu kan ik de schijf niet direct aanvallen met  

19. 42-38 vanwege 19-24! (20. 38x27 24x33 21. 39x28 20-24 

22. 30x19 14x21 23. 26x17 12x21 Z+) 20. 30x19 13x42 

21. 47x27 =. Daarom eerst 19. 39-33 4-9 en nu kan ik rustig de 

schijf winnen 20. 42-38. En later win ik ook de partij. 
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Henk Grotenhuis ten Harkel - Jan van Dijk 1-1 
CTD Arnhem - Witte van Moort 

Nationale competitie 02-02-2019 

 

De stand is genomen na 21. 

50-44. Twee creatieve 

spelers die het gevaar 

meestal niet schuwen mogen 

het in deze ronde tegen 

elkaar opnemen. Maar de 

opening lijkt niet tot een 

spectaculaire partij te leiden. 

Maar hier neem ik mijn 

kansen goed waar met het 

opmerkelijke 

21. … 9-14!   Op een zet als 22. 37-32 volgt nu een dam:  

22. …      17-22 

23. 28x6  12-17  

24. 21x23  19x50  

25. 30x19  14x23 Z+. Daarom lijkt het logisch deze dam uit de 

stand te halen door 22. 44-39 te spelen, maar dan volgt:  

22. …   24-29!  

23. 33x24  20x29 en wit verliest altijd een schijf. Er dreigt 

namelijk 19-24 met schijf winst, maar ook 29-34 gevolgd door 

19-23 met schijfwinst. Wit kan dit alleen tegengaan door 

24. 30-25 maar dan volgt  

24. …   29-34  

25. 39x30  19-24  

26. 30x19 14x41  

27. 47x36  11-16 Z+. Henk Grotenhuis ten Harkel ziet al deze 

varianten en speelt 22. 21-16 en de partij eindigt later in 

remise.  
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Jan Hoogterp - Kor Dijk 2-0 
Onderlinge competitie Drachten 

21 februari 2005 

 

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar 

in deze stand staat zwart reeds 

slecht. Wit speelt hier 17. 34-

29!!. Zwart had nu met …3-8 

en 18-23 terug moeten ruilen. 

Maar zwart speelt niets 

vermoedend 17. … 10-15? Dan 

volgt verrassend na  

18. 29x20  15x24 

19. 32-27!!  21x34 

 20. 26-21  17x37 

21. 28x39 met schijfwinst en Kor geeft op! 

 

JH 

 

  



Nieuwsbulletin van Damclub Oerterp-Drachten       8 mei 2019 
 

23 
 

Jan Hoogterp - Fred van Amersfoort 2-0 
De Oldehove tegen DDC (damclub Deventer) 

 

Na 34. 33-28 krijg ik de betere 

stand. Zwart is aan zet en moet 

nu erg oppassen. Zo volgt op 

… 3-8  35. 38-33!  

En nu A …15-20 36. 27-22 

18x29 37. 48-42 23x32 

38.34x03 25x34 03x09 winst.  

Het alternatief lijkt B 

35… 09-14, maar dan volgt 

36. 34-29!  25x34 verplicht 

37. 29x09  13x04  

    38. 40x29      23x34. 

 

 

De nu ontstane stand lijkt goed 

voor zwart.  

De clou is echter  

39. 27-22!  18x29  

40. 28-22  17x28 

41. 26-21  16x27 

42. 31x02 uit! 
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Speelt zwart in de eerste 

diagramstand 34. … 09-14. 

Dan ontstaat de volgende stand. 

Ook dan gaat het mis voor wart 

door:  

35. 27-22  18x27 

36. 31x11  16x07  

37. 34-29  24x22 

(24x42 verliest direct een 

schijf)  

38. 48-42  25x34 

39. 40x20  15x24 

40. 32-28  22x33  

41. 38x20 met schijfwinst en partijwinst. 

 

 

Zwart speelt … 15-20 (zie 

diagram). Ik vermoed dat 

… 06-11 nog net houdbaar is. 

Na 35. 27-22 18x27 

36. 31x22 volgt op … 12-18 

37. 49-43 met schijfwinst en 

op… 09-14 kan niet vanwege 

34-29+, maar 15-20 biedt 

wellicht nog tegenkansen 

(voer voor analisten).  

 

Terug naar de partij na 15-20 van zwart. 

Nu volgt 

35. 27-21  16x27  

36 31x11  06x17 

37. 26-21  17x26  

38. 28-22  18x27 
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39. 32x21  26x17  

40. 34-29  24x42  

41. 48x37  25x34 

42. 40x07 met snel winnende doorbraak.  JH 

 

 

Jan Hoogterp - Timo Kuipers 2-0 
Brunssum Open 2015  

 

Zwart heeft in de diagramstand zojuist 45. …  09-14 gespeeld. 

46. 27-21!  

en nu verliezen 11-16, 14-20 en18-22. 

46. …   11-16 

47. 21x12  18x07  

48. 33-29  24x22 

49. 35-30 25x34  

50. 40x20 15x24 

51. 32-28  22x33 

52. 38x20+ 

 

46. ….  14-20 

hetzelfde vervolg en dan de 

slag naar 9. 

 

46. ….  18-22  

47. 21x12 22-27 

48. 32x21 23x43  

49. 42-38 43x32  

50. 21-17 11x22 

51. 33-29 24x33 

53. 40x20 15x24  

54. 12-07 met winst  JH 
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Jan Hoogterp - Kor Dijk 2-0 
Onderlinge competitie Drachten 

17 januari 2003 

 

Nogmaals een partij tegen Kor Dijk. Kor, zeker in zijn beste 

periode, speelt altijd boeiende partijen en hij schuwt de strijd 

eigenlijk nooit. Mede daardoor heb ik diverse onvergetelijke 

winsten tegen hem behaald, waarvoor ik hem dankbaar ben.  

[ Kor Dijk is in februari 2018 overleden. red. ] 

 

De stand volgt op de ruil  

24. 34-29 23x34 

25. 39x30.  

Weer is een stand ontstaan 

waar de mogelijkheden ineens 

zeer beperkt zijn. Zo volgt op: 

25. …  08-12 

26. 30-24 20x29 

27. 25-20 14x25  

28. 28-22 17x28  

29. 26x08 03x12 

30. 32x03+ Winst 

25. …  04-10 

26. 30-24 20x29  

27. 25-20 14x25 

28. 28-22 17x28  

29. 32x05 

Dat 02-07 en 17-22 falen is wel duidelijk. Kor Dijk kiest 

daarom voor het ogenschijnlijk veilige  

25. …  18-23. Beter is waarschijnlijk 20-24. Nu 

volgt een verrassende stille zet 26. 36-31(!) 
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Een onaangename verrassing 

voor zwart. Er dreigt namelijk 

28-22  17x28  

26x17  11x22  

27x29 met winst. Omdat de zet 

08-12 niet direct voor de hand 

ligt, speelt zwart wederom een 

ogenschijnlijk goede zet. 

26. …   13-18(?) en 

nu volgt een mooie vijfklapper!  

27. 28-22 17x28  

28. 26x17 11x22 

29. 31-26!  22x31  

30. 26-21    16x27  

31. 37x26 28x37  

32. 42x15+ en wit staat twee schijven voor en kan de 

felicitaties in ontvangst nemen.  JH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

centrale verwarming  • gas- & waterleiding 
• sanitair  • dak- & zinkwerk • elektra 

 

 

De Gilden 21 URETERP Tel. 0512-302227 
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Digitaal noteren 

 

In de onderlinge wordt tegenwoordig door bijna iedereen de 

notatie van de partij via een tablet ingevoerd. Het gemak van 

invoeren en ook het precies weten hoeveel zetten er gespeeld 

zijn tijdens een tijdnoodfase zijn hierbij belangrijke factoren. 

Ook worden deze partijen dan live via internet uitgezonden en 

kunnen dammers over heel de wereld de zetten die op 

woensdagavond in m.f.c. De Wier worden gespeeld, direct 

meebeleven. Na de partij is dan ook voor de spelers een 

computeranalyse beschikbaar welke aangeeft wat de speler 

goed en wat fout heeft gedaan.  

 

Nu het gebruik zo’n vlucht heeft genomen, is het goed te weten 

welke regels de KNDB er precies voor opgeschreven heeft. 

Het digitaal noteren staat nog niet officieel in het 

wedstrijdreglement, maar voor de Nationale Competitie 

waaraan Damclub Oerterp-Drachten volgend jaar gaat 

deelnemen, is een aantal regels vastgelegd dat als uitgangspunt 

kan dienen voor het digitaal noteren bij andere wedstrijden. 

 

Er mag digitaal genoteerd worden als aan de volgende regels 

wordt voldaan: 

 

-Er mag alleen door een speler digitaal worden genoteerd als 

beide teams daarmee akkoord gaan en ook de directe 

tegenstander het goedvindt. De tegenstander noteert op een 

papieren notatiebiljet. 

 

- Er mag alleen digitaal worden genoteerd op een apparaat met 

een aanraakscherm, zonder externe uitbreiding zoals een 

toetsenbord, en met een schermgrootte van minimaal 7 inch. 
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- Het digitale apparaat ligt tijdens de hele partij naast het bord 

op tafel; het scherm is permanent zichtbaar voor tegenstander 

en arbiter. 

 

-Het digitale apparaat maakt geen geluid, en er verschijnt geen 

andere informatie op het scherm dan de partijstand en de 

gespeelde zetten. 

 

-De arbiter heeft altijd het recht het apparaat op te pakken en te 

controleren. 

 

-De speler voert zijn zet eerst op het bord uit en pas daarna op 

het digitale apparaat. 

 

-Als een van de bovenstaande regels overtreden wordt, als het 

apparaat een storing vertoont of als er een onreglementaire zet 

gespeeld is die het apparaat niet kan registreren, moet de 

digitale notatie direct stoppen en wordt de partij verder 

genoteerd op een papieren notatiebiljet. 

 

-Zodra het digitaal noteren gestopt is, wordt (en blijft!) het 

digitale apparaat uitgeschakeld. 

 

-Artikel 11 SWR, over het noteren van de partij, is ook op 

digitaal noteren van toepassing. Alle gegevens van het normale 

papieren notatiebiljet (naam van degene die heeft genoteerd, 

namen van de spelers en hun resterende bedenktijd, naam van 

de wedstrijd met datum en ronde, bordnummer en uitslag van 

de partij) moeten ook bij digitale notatie worden vastgelegd. 

 

-Spelers die hun partij digitaal genoteerd en verzonden hebben, 

hoeven vanzelfsprekend na afloop geen papieren notatiebiljet 

in te leveren. HV 
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E. Ten Hagen - G. Heerema 0-2  

Nat. Clubcompetitie 18/19 

 

Zwart heeft net 23-29 gespeeld 

en wit speelt onschuldig 24-19? 

14x23 33x24. 

En nu : 23-29 (x) 28-32 (x) 36-

41 (x) 27-31 (x) 12x45! ZW+  

 

GH 

 

 

 

 

 

 

G. Heerema - E. Brunsman 2-0  

Nat. Clubcompetitie 18/19 

 

Zwart wil de verloren schijf 

terugwinnen maar komt 

bedrogen uit. 

21-27?  32x21  

16x27   22x31  

13x33   37-32!  

26x30   35x2 W+ 

 

GH 
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G. Boom - G. Heerema 0-2  

Halve finale NK 1999 

 

Waarschijnlijk mijn mooiste 

overwinning ooit. 

Wit heeft een aardige 

ontwikkelingsvoorsprong maar 

speelt 29-24?? 

Hierna volgt een heus  dubbel- 

offer. 18-23 (x) 14-19 (x) 23-

29!! ZW+ Wit staat 2 schijven 

voor maar speelt een verloren 

wedstrijd.  GH 

 

 

M. van Dijk - G. Heerema 1-1   

Nat. Clubcompetitie 17/18 

 

Zwart kan fraai uithalen met 

25-30 (x) 21-27 (x) 9x36! Dit 

wordt echter gemist. 

 

GH 
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V. Doumesh - G. Heerema 2-0  

Portugal open 2012 

 

Zwart let even niet op en speelt 

14-19? Hierna volgt 

26-21 (x) 38-32 (x) 48-42 (x) 

29-24 (x) 15x2 W+ 

 

GH 

 

 

 

 

 

 

 

G. Jansen - G. Heerema 2-0  

Nat. Clubcompetitie 06/07 

 

Zwart heeft niets vermoedend 

naar 21 geruild, nu volgt 

35-30 (x) 34-30 (x) 39-33 (x) 

31-26 (x) 36x9! W+ 

 

GH 
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A. van Berkel - G. Heerema 0-2   

Halve finale NK 2002 

 

Wit speelt 32-28? en kan na 17-

22! opgeven. Er volgt altijd de 

achterloop met 14-19. 

 

GH 
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Damclub Oerterp-Drachten 
Damclub Oerterp is opgericht op 8 januari 1948  
Damclub Ons genoegen Drachten is opgericht op  24 oktober 1930 
De clubs zijn gefuseerd in 2019 
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