
Jaarverslag 2018     (secretaris Oscar Veltman) 

Het was genieten in 2018. De start van de WK-match Boomstra-Schwarzman in Leeuwarden, 

het NK in Harlingen en een World Cup toernooi in Ens. Hoewel de WK-match in Leeuwarden 

nog in evenwicht bleef werd Boomstra ongeveer twee weken later de terechte 

wereldkampioen. Het NK werd in combinatie met het open NK Fries dammen georganiseerd 

door de Stichting WFD. Alexander Baljakin bleek na een barrage met Roel Boomstra de 

sterkste. De Stichting Aanzet liet dit jaar weer van zich horen door een ijzersterk World Cup 

toernooi te organiseren met bijna 100 deelnemers. Tussen 21 GMI’s leverde Rein vd Pal een 

wereldprestatie door met 12 punten uit 9 partijen op een gedeelde 3e plaats te eindigen. 

Alleen Alexander Georgiev wist meer punten te scoren en won dit fantastische toernooi. 

Twee andere friezen leverden dit jaar ook een opmerkelijke prestatie. Alyne Goerres wist het 

open NK Benjamins Meisjes op haar naam te schrijven en Sietse Nagel won het Hepie 

Koelstra toernooi waarbij hij Alexander Schwarzman een punt voorbleef. 

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

moest DC Huizum helaas zelfs een stapje terug doen. In de nacompetitie deden wel veel 

Friese teams mee voor promotie. Alleen OG Drachten wist dit toetje te verzilveren tegen het 

sterke DC Harderwijk en promoveerde naar de hoofdklasse. Bij DC Fryslan, DC Huizum 2 en 

DC Heerenveen 2 (onder ijskoude omstandigheden) lukte dat niet. DC Heerenveen 1 moest 

als enige spelen om degradatie te voorkomen. Tegenstander OG Utrecht trok zich echter 

terug zodat DCH 1 zich handhaafde. 

Huizum bleek in de ereklasse van de provinciale clubcompetitie net als vorig jaar ruim de 

sterkste. De kampioenen in de overige klassen waren DC Fryslan 2 (hfd), Urk Aan Zet (1a), DC 

Twijzelerheide (1b), BEGB 2 (2), DC Opeinde (3a) en TOG Wolvega 2 (3b). Bij het FK 

sneldammen voor club-4-tallen werd DC Fryslan kampioen en in de bekercompetitie ging de 

titel naar DC Fryslan 1 of 2. De finale is helaas niet gespeeld.  

Bij het FK senioren bleek Erwin Heslinga de sterkste na barrage met Piet Tuik en Anton 

Schotanus. Erwin draaide een zeer succesvol jaar door ook het FK sneldammen te winnen. 

De andere persoonlijke titels waren voor Taeke Kooistra  (50+), Jan de Vos (65+), en  

Sietse Nagel (rapid). De jeugdtitels werden gewonnen door Janine vd Berg (Urk) bij de 

welpen, Yneke Goerres (Aldeboarn) bij de pupillen en Jorrit Ensing (Opeinde) bij de 

aspiranten. Bij het sneldammen voor welpen was Yde Stel (Opeinde) de sterkste, terwijl 

Yneke Goerres bij de pupillen en Jorrit Ensing bij de aspiranten kampioen werden.  

Dit jaar gaf interim-voorzitter Jan Bosselaar de voorzittershamer over aan Reinout Sloot. 

Joop de Graaf is nieuw in het bestuur en neemt de taak van wedstrijdleider over van 

Reinout. Verder bestaat het bestuur uit secretaris Oscar Veltman, penningmeester Sjoerd 

Huitema 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. 


