Jaarverslag 2015

(secretaris Oscar Veltman)

Het damjaar 2015 bleek een jaar met hoogte- en dieptepunten. Een hoogtepunt was het
behalen van de nationale titel bij de junioren-meisjes door Marieke Altena uit Sneek (lid van
SDC). Tijdens de strijd op het jeugd EK (9e plaats) en WK (7e plaats) gaf Marieke een prima
vervolg aan haar topprestatie. Tamar Visser uit Bartlehiem (lid van SDC) en Yneke Goerres
uit Aldeboarn (lid van Ontspanning) deden het eveneens prima op die grote toernooien. Jan
van Dijk leverde ook een topprestatie door het sterk bezette Brunssum open te winnen. Hij
liet onder andere de GMI’s Andrej Kalmakov en Alexander Bulatov achter zich.
In de nationale competitie werd prima gepresteerd. Hoogtepunten waren hier het
kampioenschap van DC Fryslan 2 in de 2e klasse A en die van DC Heerenveen in de 1e klasse
A. Via de nacompetitie leek OG Drachten nipt te moeten degraderen na een spannende
strijd met Rivieren dammers die pas na sneldammen werd beslist. Vanwege het
terugtrekken van een ereklasse team bleef het team uit Drachten echter in de hoofdklasse
waardoor er maar liefst 5 Friese teams in die klasse zullen aantreden. Uniek!
Dieptepunten zijn er als er afscheid genomen moet worden van een dammer die overlijdt.
Soms gebeurt dat ook geheel onverwacht. In november werd de damwereld opgeschrikt met
het bericht dat erelid van de PFDB Henk Posthumus was overleden. Henk was op zoveel
vlakken actief voor onze sport en daarmee onvervangbaar. Een groot verlies van een
dampromotor in hart en nieren.
Binnen de PFDB zijn er gelukkig meerdere mensen die zich onderscheiden in de damsport.
Drie Friese dammers kregen dit jaar een onderscheiding van de FMJD. Piet Bouma en
Hendrik Veenstra werden benoemd tot ‘Membre Bienfateur’ voor hun inzet op het gebied
van de ICT. Tjalling Goedemoed kreeg de al in 2013 toegekende promotieprijs voor zijn
damcursus ‘Course in Draughts’. De stichting Aanzet doet ook al jaren veel voor de
damsport. Dit jaar organiseerde zij op perfecte wijze het NK in Emmeloord. In een
zinderende slotronde was het Roel Boomstra die kampioen werd.
Bij het FK kon de winnaar pas aangewezen worden na een barrage. Jan van Dijk won die
strijd van Jan Adema en Jan Algra. De kampioenen in de andere disciplines waren Klaas
Hendrik Leijenaar bij het sneldammen en Bassirou Ba bij het rapiddammen. Bij de 60+ was
Anton Schotanus de beste en bij de 50+ Reinout Sloot. De jeugdtitels gingen bij de welpen
naar Yneke Goerres (Aldeboarn), bij de pupillen naar Albert Hendrik Snijder (Urk) en bij de
aspiranten naar Tamar Visser (Bartlehiem). De clubs hebben ook weer fel gestreden om de
Friese titels. DC Fryslan won de Bondsavond en werd kampioen bij het FK sneldammen en
het FK rapid voor club-4-tallen. De provinciale clubcompetitie was een prooi voor De
Oldehove.
Rein vd Wal heeft dit jaar het bestuur verlaten. Hij is opgevolgd door Reinout Sloot die de
taken van wedstrijdleider op zich zal nemen. Verder bestaat het bestuur uit voorzitter Jan

Bosselaar, secretaris Oscar Veltman, penningmeester Gerrit Reitsma 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.

