Jaarverslag 2020

(secretaris Oscar Veltman)

2020. Een uniek jaartal vanuit dam-perspectief. 20 wit, 20 zwart. Dat moest toch wel een
mooi damjaar gaan worden? Op het programma stond bijvoorbeeld de Aanval van Johan
Teake Dekker op het wereldrecord klok-simultaan dammen. De organisatie met een heuse
persconferentie in Sportstad Heerenveen werkte professioneel toe naar 25 april.
Een evenement waar iedereen naar uitkeek. Vanaf 27 februari werd echter alles anders.
Op die dag was er de eerste bevestigde besmetting van Covid-19 in Nederland. Twee weken
later was er het begin van allerlei beperkingen en ook de Aanval werd tot nader bericht
uitgesteld. Hoewel er zo nu en dan nog wel ‘live’ gedamd kon worden was de dammer de
rest van het jaar vooral aangewezen op het online spelen.
De reguliere nationale competitie kon gelukkig nog net afgerond worden. DC Huizum 2 werd
kampioen in de 2e klasse A en promoveerde. De nacompetitie werd echter niet meer
gespeeld. DC Fryslan 1 en 2 promoveerden zonder te spelen en DC Heerenveen/Mildam
hoefde sowieso al niet te spelen om degradatie te voorkomen. Voor DC Oerterp/Drachten
was er pech. Zij mochten niet meer aantreden voor een promotiewedstrijd.
Begin maart was ook de provinciale clubcompetitie al afgerond. DC Fryslan werd kampioen
in de ereklasse door alle wedstrijden te winnen. De andere kampioenen waren DC Dokkum
in de hoofdklasse, De Toer Grou in de 1e klasse A, DCT Twijzelerheide in de 1e klasse B,
DC Opeinde in de 2e klasse B en OKK Gerkesklooster was een klasse apart in de 2e klasse A.
De finale van de bekercompetitie kon nog net plaatsvinden voordat alles in de intelligente
lock-down ging. DC Fryslan pakte de titel met een nipte overwinning op DC Huizum.
Veel kampioenschappen moesten vanaf half maart worden afgelast waaronder het FK
sneldammen en het FK voor senioren. Het FK rapid stond echter in januari al op het
programma. Op het door Auke Scholma gewonnen Hepie Koelstra toernooi was
Erwin Heslinga de hoogst geklasseerde Fries en hij werd daarmee Fries Kampioen rapid
dammen. Het FK 50+ eindigde op 11 maart. Net op tijd om nog 2 kampioenen af te leveren.
Tjipke Smedinga won de 65+ klasse en Sjoerd Koopman de 50+ klasse.
Bij de jeugd kon helaas ook veel niet doorgaan. Alleen het FK jeugd sneldammen was al wel
gespeeld. De titels gingen naar Yneke Goerres bij de aspiranten, Thomas Bouma bij de
pupillen en Tsjerk Bouma bij de welpen (allen Aldeboarn).
Het bestuur bestaat begin 2020 uit secretaris Oscar Veltman, penningmeester Sjoerd
Huitema, wedstrijdleider Joop de Graaf en bestuurslid competitiezaken Gerrit Reitsma.
De vacante positie van voorzitter werd in september ingevuld door Jan Adema.
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.

