Jaarverslag 2014

(secretaris Oscar Veltman)

Het damjaar 2014 mag met een Nederlands Kampioen uit Friesland succesvol worden
genoemd. Tamar Visser (Wyns) uit de jeugd van de Sneeker Damclub won in de barrage van
Suzanne Staal, met wie ze samen op de 1e plaats was geëindigd, en pakte daarmee de titel
bij het NK meisjes pupillen. Een geweldige prestatie welke Tamar op het EK meisjes pupillen
een mooi vervolg gaf met een 9e plaats. Bij het NK meisjes aspiranten liet Tamar ook van zich
spreken met een 3e plaats. Clubgenote bij SDC Marieke Altena (Sneek) wist zelfs de 2e plaats
te bereiken. Marieke speelde vervolgens ook het EK meisjes aspiranten en werd daar 20 e en
bij het NK meisjes junioren pakte ze de 4e plaats. Uitstekende klasseringen van de dames en
een compliment voor de jeugdopleiding van SDC.
Dit jaar was er ook een NK finale plek voor Jan van Dijk (Ureterp). In een spannende halve
finale wist hij onder andere Wouter Ludwig achter zich te houden en eindigde Jan gelijk
bovenaan met topspeler Wouter Sipma. In de noodzakelijke barrage werd eerst twee keer
remise gespeeld in het rapid tempo waarna Jan toesloeg met sneldammen. Een prima
prestatie maar ondanks een mooie remise tegen Roel Boomstra kwam Jan in de finale helaas
niet tot een goede klassering. Wellicht een volgende keer?
Op provinciaal niveau werd het FK dit jaar weer als vanouds in verschillende klassen
gespeeld. Met een mooi deelnemersveld van 32 dammers werd er in vier klassen fel
gestreden. In de 2e klasse werd Andries Oord na barrage met Douwe Douma kampioen. In de
1e klasse was er zelfs een barrage van drie dammers. Kerst Hoekstra liet Hans van Dijk en
Geoffrey de la Fonteyne achter zich. De hoofdklasse kende wel een duidelijke kampioen in
de persoon van Sietse Nagel. In de ereklasse bleek het onderling resultaat tussen Tjalling
Goedemoed en Klaas-Hendrik Leijenaar beslissend in het voordeel van Tjalling die daarmee
zijn 4e titel behaalde. De andere Fries Kampioenen dit jaar waren Teake Kooistra bij het
sneldammen, Sjoerd Koopman bij de 50+ en Durk Douma bij de 60+.
Van de clubs was DC Fryslan het meest succesvol in het halen van provinciale prijzen. De
PFDB beker, het FK sneldammen voor club 4-tallen en het FK rapid voor club 4-tallen werden
gewonnen door de club uit Wânswert. De bondsavond werd een prooi voor DC Heerenveen
2 als beste groepswinnaar. De winnaars in de provinciale competitie waren Huizum in de
ereklasse, De oldehove 2 in de hoofdklasse, Emmeloord en Oudega in de 1 e klasse a en b, DC
Fryslan 2 in de 2e klasse en Twijzelerheide en Bolsward/Workum combinatie 2 in de 3e klasse
a en b.
Het bestuur bestaat dit jaar uit voorzitter Jan Bosselaar, secretaris Oscar Veltman,
penningmeester Gerrit Reitsma, wedstrijdleider Rein vd Wal en bestuurslid competitiezaken
Gerrit Terpstra. Naast het bestuur hebben ook de diverse commissies en een aantal leden
weer veel werk verzet om alle activiteiten in goede banen te leiden waarvoor dank.
Afsluitend nog het bericht dat de PFDB vanaf dit jaar ook te vinden is op Facebook.

