Van de voorzitter
Het seizoen 2008/2009 is weer van start gegaan. In de
zomervakantie hebben wij helaas afscheid moeten
nemen van Henk de Graaf. Na een lange periode van
een matige gezondheid is Henk de Graaf op 23 juli 2008
overleden. Verder in het Typezetje treft u hierover meer
aan.
In het seizoen 2008/2009 zal het 60 jarig bestaan van
DC Oerterp worden gevierd. Zo zullen het FK
sneldammen en de halve finale junioren in Ureterp
worden georganiseerd in de meivakantie van 2009. De
halve finale junioren vooral omdat Jan van Dijk dat jaar
nog kan meedoen bij de junioren. Een dergelijk toernooi
organiseren betekent onder meer dat onderdak voor de
deelnemers moet worden geregeld. Graag verneem ik
van u wie één of meer dammers tijdens de meivakantie
kan herbergen.
Tijdens de ledenvergadering hebben de leden van DC
Oerterp besloten dat het Bestuur met een nieuw
contributievoorstel dient te komen dat minder
ingewikkeld is dan het huidige systeem. In het huidige
systeem wordt de contributie bepaald op basis van de
activiteiten waaraan een lid deelneemt. De
ledenvergadering heeft bovendien aangegeven de
reiskostenvergoeding te willen opnemen in de
contributie, zodat de rijders hun declaratie(s) kunnen
indienen bij de penningmeester van de vereniging.
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Het een en ander heeft ertoe geleid dat het bestuur u
voorstelt de contributie vanaf het seizoen 2008/2009 te
stellen op € 90,-. Voor dit bedrag kan iedereen die dat
wenst bondswedstrijden spelen. Leden waarvoor de
contributie tot problemen leidt kunnen dit, uiteraard
vertrouwelijk, opnemen met de penningmeester. Voor
deze leden is dan een oplossing mogelijk. De PFDB´er
zal echter afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de mening
van de ledenvergadering dat het lidmaatschap van de
damclub voor iedereen gelijk is en iedereen aan alle
activiteiten mag meedoen.
Het bestuur zal voor het volgend seizoen onderzoeken
of een goedkopere speellocatie in Ureterp beschikbaar
is. Ondanks dat wij inmiddels in een kleinere zaal zitten,
zullen de huisvestingskosten als gevolg van
prijsstijgingen niet of nauwelijks dalen. Met een dalend
aantal leden wordt de huur een steeds zwaardere post
op onze begroting. Een groot deel van onze contributie
en sponsorbijdragen wordt aan huur besteed. Dit
betekent wellicht dat bij een andere locatie de
contributie kan worden bijgesteld.
Ik hoop dat de opkomst dit seizoen beter zal zijn dan in
de voorgaande periode. Tevens wens ik iedereen ook
dit seizoen een sportieve en spannende onderlinge
competitie toe.
De voorzitter
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Van de redactie
De damclub mag dan begin mei met zomerreces gaan,
het dammen gaat elders gewoon verder. Voor wie
Gorredijk niet ver genoeg is, kan altijd verder.
Globedammers Gerben de Wit en Hendrik Veenstra
zoeken hun tegenstanders helemaal in Jomtien dat in
tropisch Thailand ligt aan de Golf van Thailand.
Dampublicist Auke Scholma merkt hun verrichtingen
daar op en doet er verslag van in de Leeuwarder
Courant. Het zijn niet een paar woorden die hij aan deze
twee leden van damclub Oerterp besteedt, maar aan elk
een rubriek. Als dammer heb je het dan ver geschopt,
zo vindt de redactie. Ook andere dammers van damclub
Oerterp merkt de journalist op. Ten aanzien van Jan van
Dijk, die als zesde eindigt op het Nederlands
Kampioenschap voor junioren in het tegen de Duitse
grens aan gelegen Overijsselse Westerhaar, maakt hij
gewag van diens tactische slagvaardigheid (LC 6
augustus 2008). Met vier kolommen in de damrubriek
kan de junior zich meten met zijn twee oudere
clubgenoten. Het lijkt de redactie een goede
gelegenheid Jan van Dijk vanaf deze plaats te feliciteren
met het behalen van een zesde plaats. Nog niet eerder
in de geschiedenis eindigde een lid van deze club zo
hoog op een zo belangrijk evenement. In de LC van 3
september vermeldt de dammer-publicist diagrammen
van Gerrit Terpstra, Menko van Dijk (inmiddels oud-lid
van damclub Oerterp), Karel de Bruin en Rein van der
Wal. De redactie is trots op deze leden en ingenomen
met de publiciteit. In het Friesch Dagblad van 8
augustus vermeldt Tjalling Goedemoed een dampartij
van J. de Wild - J. Riesenkamp.
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Laatstgenoemde is echter een even oude neef van de u
bekende J. Riesenkamp.
Binnen de redactie heeft een wisseling van de wacht
plaatsgevonden. Na heel veel jaren is Harrij Mennema
met zijn redactiewerk gestopt. Simon Zeilstra heeft
inmiddels zijn plaats ingenomen. De redactie wil Harrij
Mennema graag bedanken voor het vele werk dat hij
heeft verricht om het Typezetje inhoud en vorm te
geven. Hij wordt gewaardeerd om zijn kennis van het
dammen, de verschillende competities en wat dies meer
zij. Zijn brede ervaring op damgebied maakt hem tot een
vraagbaak. De redactie spreekt de wens uit van zijn
hand nog veel stukjes te mogen plaatsen in het
clubblad.
In de bijlage treft u een exclusieve zeer uitvoerige
bijdrage aan van Hendrik Veenstra over zijn avonturen
in Thailand. Iets later dan oorspronkelijk de bedoeling is
kunt u daar eveneens kennis nemen van de blunderenquête. Er wordt uit de doeken gedaan hoe het met
onze dam-emoties zit. Dat het een editie later is
geworden is een kwestie van te korte nieten en nog wat
puntjes op de i te zetten. Bij het lezen van het artikel zal
een primeur in de geschiedenis van het clubblad u zeker
niet ontgaan.
De redactie
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In Memoriam
Deze zomer kwam tot ons het treurige
bericht dat Hendrik de Graaf op 23 juli jl.
is overleden.
De uitvaartplechtigheid heeft op 28 juli
2008 plaatsgevonden in de
gereformeerde kerk te Boornbergum.
Henk de Graaf is jarenlang lid geweest
van onze vereniging. Door
gezondheidsproblemen kon hij helaas
de afgelopen seizoenen niet meer
aanwezig zijn. Hoewel Henk niet
bovenin de ranglijsten was te vinden
heeft hij het menig topper van onze club
moeilijk gemaakt en punten afgesnoept.
Henk was altijd een enthousiast dammer
en wij zullen voorgoed een damvriend
missen.
Een afvaardiging van het bestuur en
enkele leden zijn bij de
uitvaartplechtigheid aanwezig geweest
en hebben de nabestaanden hun
medeleven betoond.
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Inleveren kopij
Voor het hele damseizoen 2008 - 2009 staan de data al
gepland waarop het Typezetje aan u kan worden
overhandigd. Een goede organisatie is namelijk de helft
van het werk. In dit kader past ook de datum waarop u
nog kopij kunt inleveren. Voor het eerstvolgende
Typezetje is dat 3 december 2008. Om allerlei redenen
wordt daarmee vaak tot het laatste moment gewacht.
Heel veel werk moet dan op het laatste moment nog
worden verzet. Voor de redactie is het prettig als kopij
wat meer gelijkmatig verspreid wordt aangeleverd.
redactie

3e plaats Halbe Posthumus
In de onderlinge competitie 2007 -2008 valt Halbe
Posthumus buiten de boot als prijswinnaar in groep 2,
doordat hij niet voldoet aan de achttien verplichte
partijen. Dat laatste blijkt echter niet juist te zijn.
Aantoonbaar heeft Halbe Posthumus dat aantal wel
gehaald. Op grond van zijn prestaties komt hem een
derde plaats toe in het eindklassement. Van harte
proficiat met het behaalde resultaat.
JR
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NK sneldammen
Op 14 juni 2008 wordt het kampioenschap sneldammen
gehouden in het Denksport Centrum in Utrecht. Aan dit
kampioenschap doen de beste 24 aspiranten en 24
junioren van Nederland mee. Een van die 24
deelnemers is het jongste lid van DC-Oerterp, Jan van
Dijk. Hij heeft zich via de provinciale kampioenschappen
eerder dit jaar geplaatst voor het eindtoernooi.
In de ochtendronde worden in vier groepen van zes
personen, vijf wedstrijden gespeeld. In deze ronde
probeert iedereen zich voor een zo hoog mogelijke
finalegroep te plaatsen. Nummer 1 en 2 van elke groep
plaatsen zich voor finalegroep A, 3 en 4 voor finalegroep
B en tot slot 5 en 6 voor finalegroep C.
Jan van Dijk schuift zich naar de finalegroep A,
waardoor hij zich bij de beste acht spelers van
Nederland schaart. In deze finale behaalt Jan van Dijk
een zevende plaats, een prima prestatie.
SZ
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Onderlinge Competitie
In de onderlinge competitie wordt dit jaar, net als vorig
jaar, in 2 groepen om de prijzen gestreden. Dit jaar telt
het aantal spelers 25 (13 in groep A en 12 in groep B).
Hopelijk komen hier in de loop van het seizoen nog een
paar bij in de vorm van nieuwe leden of misschien
doorstroming vanuit de jeugd.
De regels die gehanteerd worden zijn door de
ledenvergadering vastgesteld en zijn hetzelfde als vorig
jaar. Voor de duidelijkheid nog even een opsomming:
-

-

-

Er wordt gespeeld volgens het Moyenne Systeem (2
groepen)
Spelers van groep A kunnen tegen spelers van
groep B loten (en andersom) na de 10e ronde. Tot
de 10e ronde zal er zoveel mogelijk worden gespeeld
binnen de groep.
Spelers met minder dan 18 wedstrijden worden niet
in de eindrangschikking meegenomen.
Wanneer een speler wint en zijn totaalgemiddelde
daalt, dan telt deze wedstrijd niet mee voor de
berekening van je eigengemiddelde, het
tegenstandersgemiddelde en het totaalgemiddelde.
Wel telt de wedstrijd mee voor het verplicht aantal
wedstrijden. Hierdoor worden onregelmatigheden in
het systeem gecorrigeerd en kan een winstpartij niet
nadelig uitpakken.
Per groep zijn 3 prijzen beschikbaar.
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-

Telefonisch afmelden dient voor 18.00 uur te
gebeuren. Via e-mail afmelden mag. Een voorwaarde daarbij is dat de afmelder beschikt over een
ontvangstbewijs als teken dat de competitieleider het
bericht heeft gelezen.Te laat of niet afmelden
betekent een reglementaire nederlaag.

Inmiddels zijn er al weer 6 ronden gespeeld (van de
ongeveer 33/34 ronden) en heeft een aantal reputaties
al een stevige deuk opgelopen. Dit betekent dat de
niveauverschillen ook dit jaar waarschijnlijk weer klein
zullen zijn en dat het weer een spannende competitie
gaat worden. De tussenstand kunt u in dit blad vinden,
maar is ook elke week te vinden op onze website
www.dcoerterp.nl
HV
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ussenstand onderling competietie
Ranglijst na ronde 7

1 S. Doller
2 J. IJtsma
3 J. van Dijk
4 S. Zeilstra
5 A. Jagersma
6 S. Boonstra
7 G. Terpstra
8 A.J. de Jong
9 J. Riesenkamp
10 R. v.d. Wal
11 D. van Dijk
12 G. de Wit
13 M. Pera
14 H. Veenstra
15 H. Posthumus
16 D. Idsinga
17 F. Heidsma
18 F. Jansma
19 W. v. d. Velde
20 H. Dijkstra
21 C. Bergsma
22 T. Vlasma
23 H. Lijzenga
24 U. Hosper
25 Tj. Roffel

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

+
3
2
2
1
2
3
2
0
3
0
2
2
1
1
1
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0

=
0
2
1
1
2
2
0
1
2
1
0
1
1
2
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

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

pt
6
6
5
3
6
8
4
1
8
1
4
5
3
4
3
2
5
2
2
1
3
0
0
0
0

eg
2.00
1.33
1.50
1.00
1.33
1.60
1.00
0.50
1.33
1.00
1.00
1.25
0.75
1.33
0.75
1.00
1.00
0.66
0.66
0.25
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

tg
1.00
1.42
1.00
1.50
1.11
0.81
1.37
1.80
0.93
1.25
1.12
0.66
1.14
0.55
1.10
0.80
0.71
0.88
0.86
1.27
1.00
0.90
0.83
0.00
0.00

tot
3.00
2.75
2.50
2.50
2.44
2.41
2.37
2.30
2.26
2.25
2.12
1.91
1.89
1.88
1.85
1.80
1.71
1.55
1.52
1.52
1.50
0.90
0.83
0.00
0.00

gr
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2

11

J. Riesenkamp - H. Posthumus
Onderlinge competitie 30 september 2008
Na 79 zetten is de stand
als volgt (zie diagram). Het
lukt wit niet zwart door
middel van een
vangstelling zwart de
genadeklap te geven. Op
cruciale momenten zet
zwart zijn tegenstander de
voet dwars. Zwart stelt
remise voor, maar wit wijst
dat af. Zwart geeft aan van
geen opgeven te willen weten. Daarna volgen misschien
wel meer dan honderd zetten. Ze worden niet
genoteerd. Om beurten drukken zwart en wit de knop
van de klok in. Wit en zwart doen zetten die geen kwaad
kunnen. Na verloop van tijd valt met een bescheiden
tikje het vaandel van wit. Korte tijd later valt het vaandel
van zwart. Wit maakt zijn tegenstander op dat moment
opmerkzaam van het feit dat zijn vlag is gevallen. Deze
brengt naar voren dat het vaandel van wit eerst viel.
“Dat klopt. Het verschil is dat ik nog bijna een uur
speeltijd heb en jouw tijd voorbij is”, antwoordt wit.

12

Clubgenoot Gerrit Terpstra heeft een tijdlang de hele
situatie van de zijlijn met lede ogen toegezien. Hij slaagt
erin de stand wel tot een winnend einde te brengen voor
wit. Het is een kwestie van de enige schijf van zwart met
behulp van een witte dam beletten te wegen en als de
zwarte dam van zwart wit belet een vangstelling op te
bouwen, is het zaak de andere witte dam te verzetten,
maar schijf van zwart onder controle te houden. Zwart
moet zijn dam dan verzetten. Op die manier lukt het wit
om de ideale posities op het bord in te nemen. Het is
maar een weet. Ondergetekende neemt de adviezen ter
harte. De volgende dag wordt Flits gevraagd zich eens
over het probleem te buigen. Ook het rekenwonder lukt
het de twee witte schijven ongeschonden de
demarcatielijn 5 - 46 te laten passeren. In nog eens 21
zetten bezorgt de processor wit met vier dammen tegen
een de overwinning.
JR
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Partijfragment onderlinge competitie
J. IJtsma - J. Riesenkamp
8 oktober 2008
Zwart meent met het halen
van de damlijn nog een
kleine kans op remise te
hebben. Die hoop blijkt
ijdel. Wit heeft het een en
ander goed doordacht. Na
62 zetten staat zwart voor
joker in een uithoek van
het dambord (zie diagram).
Heen en weer dansen van
het ene vak naar het
andere is de enige bewegingsvrijheid die de zwarte dam
is gegund. Wit besluit geen ingewikkelde strategie meer
op deze situatie los te laten en gaat in alle rust met
schijf 23 een dam te gaan halen op veld 5. Zwart loopt
immers niet weg. Met een eenvoudige vangstelling krijgt
zwart enkele zetten later de genadeslag. De eer aan
zichzelf houden en opgeven in een dergelijke situatie is
het meest verstandig meent zwart achteraf. Geen twee
partijen zijn hetzelfde, elke partij is uniek. Het einde van
de partij en het daarbij behorende gevoel zijn zo
buitengewoon, dat ondergetekende u dit fragment niet
wil onthouden.
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In de geschiedenis van het dammen is het eerder
voorgekomen dat de zwarte dam op deze plaats is
ingesloten (zie diagrammen). Doordat Vardon en
Dekker nog een paar zwarte schijven achter de hand
hebben en het witte vierkant eveneens niet veel
bewegingsvrijheid heeft, eindigen de partijen in remise.
S. Simons – J. Vardon
1-1 30-4-1927 Parijs.

R. Kaiman – L. den Dekker
1-1 24-10-2002 Amersfoort

JR/HV
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Proficiat jarigen
27–11: Karel de Bruin
04–12: Jan van Dijk
22–12: Gerrit Terpstra

04–12: Wim Meijer
12–12: Willem van der Velde

Allen Hartelijk gefeliciteerd!!

Partijfragment S.Boonstra – J. Riesenkamp
22 oktober 2008
“Het moet maar even zo”
zegt wit en schuift 38-32.
Of toch maar niet:
38-32
29x9
32x23
27x18

20-24
13x4
18x49
12x23
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Uitslagen KNDB competitie
20 september 2008
Gorredijk

Oerterp

7-13

1 J.T. Dekker (1349)
2 A. Dekker (1049)
3 I. Poepjes (1015)
4 S. Wagenaar (1000)
5 P. Achterstraat (1135)
6 J. Pander (1082)
7 W. v.d. Velde (903)
8 R. Veldstra (995)
9 T. Kuipers (1104)
10 J. Voskuilen (842)

M. Pera (889)
J. v. Dijk (1198)
G. d. Wit (1194)
R. v.d. Wal (1136)
K. d. Bruin (902)
D. v. Dijk (1026)
H. Veenstra (1216)
S. Doller (1217)
C. Dijkstra (911)
G. Terpstra (1010)

2-0 (4)
0-2 (3)
0-2 (7)
1-1 (10)
2-0 (6)
0-2 (2)
0-2 (1)
0-2 (8)
2-0 (9)
0-2 (5)

27 september 2008
Oerterp

CTD Arnhem

7-13

1 J. v. Dijk (1198)
2 G. d. Wit (1194)
3 S. Doller (1217)
4 R. v.d. Wal (1136)
5 D. v. Dijk (1026)
6 K. d. Bruin (902)
7 S. Zeilstra (932)
8 H. Veenstra (1216)
9 C. Dijkstra (911)
10 G. Terpstra (1010)

R. Moerlie (973)
M. Voskamp (1220)
M. Linssen (1347)
E. Weerdhof(1255)
B. Terwel (1333)
R. Twilhaar (1246)
R. Vos (1232)
W. v. Dongen (877)
L. Steyntjes (1034)
T. Buijs (1042)

2-0 (3)
1-1 (9)
1-1 (2)
1-1 (10)
0-2 (4)
0-2 (1)
0-2 (7)
1-1 (5)
1-1 (8)
0-2 (6)
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KNDB competitie, Gorredijk-Oerterp
Partij van de gemiste kansen?
De eerste landelijke wedstrijd van het damseizoen is
altijd weer een wedstrijd met veel druk en spanning. De
vakantie is net achter de rug en er zijn nog maar enkele
onderlinge partijen gespeeld om het geheugen weer op
te frissen. Dat nog niet iedereen zijn oude vorm heeft
terug gevonden na de zomerstop blijkt uit de partij van
Ipie Poepjes tegen Gerben de Wit. Na zet 19 verschijnt
de volgende stand op het bord waarna wit naar dam kan
via:
20: 37-31 26x46
21: 29-24 17x26
22: 24-19 13x24
23: 38-32 46x28
24: 33x04

Gelukkig wordt dit door wit
niet opgemerkt. Bij bij de
23e zet komt bijna een
gelijke stand op het bord.
Hier kan wit via dezelfde
combinatie naar een dam toe. Ook deze keer wordt dit
niet opgemerkt door beide spelers en wordt er verder
gespeeld met 21-16.
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wart is zich nog steeds van geen kwaad bewust en als
klap op de vuurpijl besluit hij 17-22 te spelen. Nu pakt
wit schijfwinst op de volgende manier:
24:
25:
26:
27:
28:

34-30
37x06
40x29
06x17
16x27

23x32
25x34
07-11
12x21

Wit
verzuimt
combinatie
en
schijfwinst te nemen.

de
de

Uiteindelijk weet zwart de tegenstander zo goed als vast
te spelen. Op het moment dat wit “bijna” geen zetten
heeft speelt deze in het diagram hieronder 38-33. Hier
maakt
zwart
handig
gebruik van en geeft als
antwoord,
26-31
(en
eventueel 12-17). Hiermee
pakt zwart altijd een dam
plus
schijfwinst
en
uiteindelijk de partij.
SZ
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KNDB competitie, Oerterp-CTD Arnhem
J. v. Dijk - R. Moerlie
In de tweede landelijke wedstrijd van damclub Oerterp
haalt Jan van Dijk een leuke combinatie uit tegen R.
Moerlie:
39: 34-30 25x34
40: 27-21 16x27
41: 32x12 23x43
42: 12x25 29x38
43: 48x8

S. Zeilstra - R. Vos
Ook wanneer je de hele zomer door bent gegaan met
dammen, wil de scherpte nog wel eens ontbreken.

33:
34:
35:
36:

39-33
33x24
32x23
48x39

17-21
23-28
21x43
18x20

SZ
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Damprobleem vraagt om een antwoord
In het Typezetje van mei 2008 staat op pagina 15 een
damprobleem vermeld. In de haast waarmee het geheel
moest worden klaargemaakt voor de drukker, is de
gewenste en gebruikelijke controle erbij ingeschoten. In
het betreffende diagram staat een fout. Daarvoor mijn
excuses. De juiste opstelling staat op het onderstaande
diagram.
Deze stand staat in
Oefenopgaven voor de
jeugd, serie F, nummer 13,
opgave10, een uitgave
van de KNDB. De
opgaven zijn ongeveer
twintig jaar geleden
samengesteld door de
heer Tamme van der Let
(Burgum). Mijn indruk is,
dat de opgave niet klopt.
Flits haalt namelijk winst voor zwart en dat is niet de
bedoeling. Ik sluit niet uit dat er een witte schijf
ontbreekt. Als ik de heer Van der Let opbel en hem
vraag of er ooit iemand heeft opgemerkt dat de opgave
mogelijk niet correct is, antwoordt hij ontkennend.
Daarna praten we even door over dammen. Hij laat me
desgevraagd weten, dat zijn werk als drukker - vroeg op
- zich moeilijk laat combineren met dammen: laat naar
bed. Hij weet zich nog steeds goed te weren op het bord
met de honderd velden.
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Vervolgens leg ik het probleem in een brief voor aan de
KNDB. Enige dagen later belt de heer Alex Mathijsen
(rating 1300) mij terug. De ontbrekende schijf hoort op
veld 26 te staan, zo stelt hij. Op mijn vraag of hij daarbij
gebruik heeft gemaakt van een speciaal computerprogramma, antwoordt hij met nee. “Gewoon een
kwestie van logisch nadenken. Het heeft te maken met
het ritme van het probleem”, legt hij uit. Ondertussen
pak ik mijn dambord bij de telefoon en zet de stand op
het bord. Wit wint als volgt:
1: 37-32 28x37
2: 46-41 37x46
3: 48x37 46x21
4: 26x17 11x22
5: 44-40 35x44
6: 50x17 en welke schijf zwart ook schuift, dit is een
verloren positie voor zwart. Ik ben diep onder de indruk
van zoveel kennis. Ik voel me heel klein worden. De
heer Mathijsen kan me echter niet vertellen wie de
componist is van deze miniatuur. Hij raadt me aan
contact op te nemen met de heer Eddie van der Akker in
Tilburg (telefoon 013 4684617). Die beschikt over een
enorme database met miniaturen. De heer Mathijsen
laat tot slot weten, dat hij het oplossen van het
damprobleem een leuke afwisseling vindt ten aanzien
van het werk dat hij gewend is te doen op het
bondsbureau. Ik bedank hem hartelijk voor zijn
medewerking. Als ik de telefoon neerleg, ben ik nog een
hele tijd wat beduusd van de enorme overkill aan
damkennis waarover deze bondsmedewerker beschikt.
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ervolgens neem ik telefonisch contact op met de heer
Eddie van der Akker. Ik leg hem uit dat ik zijn naam heb
door gekregen van de KNDB en vraag hem of hij mij kan
helpen aan het antwoord op de vraag wie een bepaald
damprobleem heeft gecomponeerd. Dat wil hij wel. Hij
start zijn computer, ik noem de plaatsen van de zwarte
en witte schijven, hij voert de stand in en een paar tellen
later rolt het antwoord eruit: de heer H. Verhezen,
gepubliceerd in de Gelderlander in juni 1978. Het
damprobleem staat in deel 3 van Spelenderwijs leren
dammen van Pieter Bergsma, opgave 183. Ik pak het
boekje er meteen bij en zie dat het een en ander klopt.
Naar ik begrijp hebben de heren Tamme van der Let en
Pieter Pergsma destijds samengewerkt bij het
samenstellen van de oefenopgaven voor de jeugd. De
heer Van der Akker beheert een database met daarin
40.000 miniaturen. Hij wil graag weten of er bij damclub
Oerterp ook componisten van miniaturen zitten. Bij mijn
weten zijn die er niet. De heer Van der Akker is
voortdurend op zoek naar miniaturen. Die zijn er naar
zijn zeggen genoeg. In het voormalige Oost-Europa
bevinden zich nog heel veel miniaturen die in het
Westen onbekend zijn, vertelt hij. Er wordt aan gewerkt
om die damproblemen in kaart te brengen en te
rubriceren. Het lijkt mij nuttig het e-mailadres van de
heer Van der Akker te noteren: damcuriosa@gmail.com
Ik bedank hem voor zijn hulp. Opnieuw ben ik en beetje
beduusd. Ik had geen idee dat er zoveel miniaturen in
een database konden. Met het beantwoorden van de
vragen of er een witte schijf ontbreekt en zo ja waar,
hoe het probleem moet worden opgelost en wie de
componist is, is mijn gemoed gerustgesteld.
JR
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Open zomertoernooi Gorredijk
13 mei tot en met 19 augustus 2008
Voor de negentiende keer organiseert damclub
Gorredijk het zomertoernooi. Elf leden van damcub
Oerterp schrijven zich ervoor in. Op een totaal
deelnemersveld van zesenveertig deelnemers is dat
geen een hoog percentage. In de betreffende periode
was het goed damweer. Temperaturen waarbij de
schijven aan het bord vast plakten en nadenken over
een goede zet tot een kwelling werden, bleven gelukkig
uit. In de B-categorie doen de spelers van damclub
Oerterp het niet gek. Gerrit Terpstra verkeert in een
bloedvorm. Daarmee behaalt hij de eerste plaats. Simon
Zeilstra legt beslag op de tweede plaats. Rein van der
Wal valt met een vierde plaats net buiten de prijzen.
Op de 12e plaats vinden we Sipke Doller. Door verlies in
de laatste ronde duikelt hij enkele plaatsen naar
beneden. Genoemde spelers kunnen trots zijn op hun
prestatie. Van harte gefeliciteerd met het resultaat.
Jan van Dijk slaagt er in verband met zijn deelname aan
het jeugdkampioenschap niet in het verplichte aantal
wedstrijden in Gorredijk te spelen. Anders had hij
waarschijnlijk de top 5 bereikt.
Desgevraagd laat Johan Taeke Dekker, de voorzitter
van damclub Gorredijk, weten dat hij tevreden is over
het aantal dammers dat zich heeft ingeschreven voor
het evenement en de getrouwe opkomst al die weken.
GT/JR
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Uitslag open toernooi Gorredijk 2008
1 Johan Teake Dekker (1349)
2 Jan Adema (1232)
3 Anton Schotanus (1334)
4 Reinout Sloot (1183)
5 Rein van der Wal (1136)
6 Sietse Nagel (1151)
7 Jan Marten v.d. Reest (1227)
8 Gerrit Terpstra (1010)
9 Simon Zeilstra (932)
10 Tsjidsger Veenstra (900)
11 Henk Jonker (1059)
12 Sipke Doller (1217)
13 Jeroen Cremers (897)
14 Nick de la Fonteyne (930)
15 Hessel Postma (978)
16 Klaas Mondria (900)
17 Jouke de Haan (1093)
18 Pieter Dijkstra (1011)
19 Harm Terpstra (941)
20 Iskander Al Sarayfi (900)
21 Wopke de Vries (774)
22 Joop de Graaf (706)
23 Menko van Dijk (1055)
24 Lieuwe Riddersma (1043)
25 Geert Rozenberg
26 Jan van de Vegt (765)
27 Wim Riddersma (915)
28 Harmen Jonker (785)
29 Sietse Jonker (931)
30 Cees Dijkstra (911)
31 Sietse Terpstra (834)
32 Karel de Bruin (902)
33 Jack Riesenkamp (636)
34 Willem Lep (862)
35 Symen Atsma (743)
36 Jan Schotanus (667)
Jan van Dijk (1198)
Hendrik Veenstra (1216)
Willem van der Velde (903)

A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
B
A
B
B
B
C
C
B
B
B
C
B
C
B
B
C
B
C
B
B
C
A
A
B

1.379
1.361
1.323
1.229
1.206
1.194
1.151
1.114
1.104
1.103
1.078
1.073
1.066
1.064
1.059
1.036
1.035
1.004
0.973
0.969
0.963
0.957
0.953
0.908
0.907
0.901
0.888
0.869
0.860
0.857
0.851
0.808
0.781
0.772
0.754
0.594
1.234
1.028
0.909
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Partijfragment open toernooi Gorredijk
S. Zeilstra – W. v.d. Velde
Wit heeft een moeizame
partij achter de rug. Zwart
heeft eerder in de partij
kansen op een schijf winst,
maar buit. In het
naastgelegen diagram is
de stand nog steeds gelijk.
Wit heeft wit nog maar
enkele minuten op de klok.
Zijn enige doel nog is
remise halen. Lang hoeft
wit niet te wachten, want zwart speelt 9-22. Wit ziet nu
een leuke variant om remise te maken via:
1-12 (22x39) 12-26 (24x33) 35-30 (25x34) 16-11
(6x17) 21x25. Bij de volgende zet gaat wit naar de
middellijn en is het drie om één. Het loopt echter anders.
Tot de grote grote verbazing van wit slaat zwart met de
dam niet naar veld 39 maar naar veld 50. Wit rondt de
partij fraai af via:
1-12 (22x50) 12-3 (24x33) 35-30 (25x34) 3x17
(50x11) 16x7.
Achteraf blijkt dat het ook winst is voor wit wanneer
zwart naar veld 39 slaat met de dam:
1-12 (22x39) 35-30 (25x23) 22x48 (24-29) 48-26 en
zwart staat verloren. Met de zet 9-22 verliest zwart de
partij.
SZ
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Rating seizoen 2008 - 2009
Sipke Doller
Hendrik Veenstra
Jan van Dijk
Gerben de Wit
Henk Dijkstra
Rein van der Wal
Dennie van Dijk
André de Jong
Wietze van der Veen
Gerrit Terpstra
Fokke Heidsma
Simon Zeilstra
Gebbo Wagenaar
Willem van der Velde
Miente Pera
Ultsje Hosper
Harm Lijzenga
Johannes IJtsma
Sietze Boonstra
Harrij Mennema
Foppe Jansma
Jack Riesenkamp
Tjeerd Roffel
Dirk Idsinga
Tjip Vlasma
Anne Jagersma
Cees Bergsma
Halbe Posthumus

1217
1216
1198
1194
1150
1136
1026
1022
1019
1010
962
932
930
903
889
862
842
771
770
769
657
636
557
555
-
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