
Jaarverslag 2019     (secretaris Oscar Veltman) 

2019 was het jaar waarin Matheo Boxum flink van zich liet horen. De jeugdspeler van 

Damkring Emmeloord werd bij de welpen kampioen van Nederland bij zowel het normale NK 

als het NK sneldammen. Eerder was hij ook al op het podium geklommen bij het NK pupillen. 

Deze 2e plaats in de hogere leeftijdscategorie bleek een voorbode voor wat komen zou.  

Op het WK welpen betekende de 3e plaats alweer een prachtige podiumplaats en als klap op 

de vuurpijl behaalde Matheo ook nog de Europese titel bij het sneldammen voor welpen! 

Noemenswaardig is verder nog de fraaie 3e plaats die Jan van Dijk behaalde bij het NK 

sneldammen senioren en de gedeelde titel voor Anton Schotanus bij het NK veteranen. 

In de nationale competitie viel er voor de Friese teams geen kampioenschap te vieren. Wel 

mochten er 3 teams via de nacompetitie proberen te promoveren. Dat lukte DC Huizum als 

enige en de club keerde daarmee terug in de hoofdklasse. DC Fryslan en DC Heerenveen 2 

wisten het toetje niet te verzilveren. Degradatie was er voor OG Drachten naar de 1e klasse. 

Bij de provinciale teamwedstrijden was DC Fryslan dit jaar heer en meester. Zowel de 

clubcompetitie als de bekercompetitie en het FK sneldammen voor club-4-tallen werden 

gewonnen. Bij de bekercompetitie blijft wel de zure nasmaak dat de finale tussen 2 teams 

van DC Fryslan niet is gespeeld. Voor de clubcompetitie was dit het eerste kampioenschap 

voor DC Fryslan. De vorige keer was in 2008 maar toen nog onder de naam Wanswerd. De 

hoofdklasse werd gewonnen door SDC Sneek, de 1e klasse a door DC Lemmer, de 1e klasse b 

door DC Ontspanning, de 2e klasse a door DC Heerenveen 3 en de 2e klasse b door DC 

Oerterp 2. 

Jan Algra wist dit jaar het FK senioren te winnen voor titelverdediger Erwin Heslinga. Douwe 

Douma leverde een knappe prestatie met de winst in de hoofdklasse en Bram Scholma won 

de 2e klasse. De andere persoonlijke titels waren voor Jan van Dijk (FK rapid), Henk Jonker 

(FK 50+), Reinout Sloot (FK 65+) en een knappe prestatie van Nick de la Fonteyne (FK snel). 

De jeugdtitels werden gewonnen door Alyne Goerres (Aldeboarn) bij de welpen, Lyonne vd 

Galiën (Rinsumageest) bij de pupillen en Yneke Goerres (Aldeboarn) bij de aspiranten. Bij het 

sneldammen voor welpen was Alyne Goerres  de sterkste, terwijl Jaco Hoekstra (Opeinde) bij 

de pupillen kampioen werd en Yneke Goerres bij de aspiranten.  

In augustus 2019 kwam het intens verdrietige bericht binnen van het overlijden van 

voorzitter Reinout Sloot. Na bijna een jaar officieel de voorzitter van de PFDB te zijn geweest 

moesten we totaal onverwacht alweer afscheid nemen van een prachtig mens. Bedankt 

Reinout voor wat je allemaal hebt gedaan voor het dammen. We gaan je met zijn allen 

vreselijk missen! De overige bestuursleden zijn secretaris Oscar Veltman, penningmeester 

Sjoerd Huitema, wedstrijdleider Joop de Graaf en bestuurslid competitiezaken Gerrit 

Reitsma. Naast het bestuur hebben ook de diverse commissies en verschillende leden weer 

veel werk verzet om alle activiteiten in goede banen te leiden, waarvoor dank. 


