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DENKSPOR
Oude glorie

In de jaren zestig en zeventig
was Friesland de sterkste damprovincie van het Noorden. Met
meer dan 1500 leden verdeeld
over 60 clubs liet het de buurprovincies ver achter zich. In
individuele wedstrijden behoorde Pieter Bergsma tot de nationale top. De jeugdige Harm
Wiersma stond klaar om de
wereldtop te bestormen, met in
zijn kielzog Jannes van de Wal.
Op clubniveau was DC Huizum
een sterke mix van ervaring en
aanstormend talent. Dat leidde
in 1974 zelfs tot de landstitel.
Oudere Friese dammers waren
verbijsterd toen in de damwereld de professionalisering zijn
intrede deed. De sterkste spelers
uit de provincie werden weggekocht. In 1976 werd Roxy Dual
Groningen met deels aangekochte spelers landkampioen. In 1982
was het Fivelgo uit Appingedam
dat met suikeroom Wim Baar

een tweede titel voor Groningen
behaalde. In Friesland maakten
De Oldehove uit Leeuwarden en
Rinsumageest met gesponsorde
teams nog furore in de ereklasse,
maar nu speelt er in de Ereklasse
geen team meer uit Friesland of
Groningen. De kampioenen van
weleer kijken naar Drenthe, waar
landskampioen Hijken DTC in de
hoogste klasse gezelschap kreeg
van MTB Hoogeveen.
Af en toe zien we nog een glimp
van oude glorie. Huizum versloeg in de vijfde ronde het op
papier sterkere Nijverdal. De
gemiddelde leeftijd van de Huizumers zal rond de 60 jaar liggen, maar de vechtlust is groot.
diagram 1
Anne Piet Kooistra-Michel
Koop
(Huizum-Nijverdal, na 16.37-31)
Hier moest Huizum even slikken. Na

16…14-19! 17.42-37? 19x30
18.35x24
zette zwart een winnende combinatie in met
18…21-27! 19.31x22 17x28!
20.33x22 18x27 21.29x7 20x29
22.34x23
En Kooistra gaf het op zonder
27-31, 8-12 en 13x35 af te wachten.
Spannend was het gebleven na
17.41-37 19x30 18.35x24 23-28
19.33x22 17x28 20.26x17 12x21.
Dan is 21.46-41 gevolgd door
31-27 het beste plan. Niet echter
21.38-33?, want ook dan combineert zwart door 21…18-23!
22.33x22 21-27! 23.29x18 20x29
24.34x23 en dan 27-32 en 11-17
met schijfwinst naar veld 35.
Nestor Anton Schotanus sloeg
voor Huizum snel terug met een
al even verwoestende combinatie. Toen Sietse Nagel topgrootmeester Artem Ivanov op remise
wist te houden, mocht de sterkste speler van Huizum de 11-9

zege binnenslepen.
diagram 2
Rein vd Pal-Marinus Morsink
(Huizum-Nijverdal, na 54.44-39)
De zwartspeler had lange tijd
goed verdedigd. Dat hij hier nog
remise kon maken met het offer
54…16-21! 55.27x16 24-30 (56.3429 30-34!) was echter te veel
gevraagd. In de partij won wit
afgetekend.
54…17-21? 55.38-32 24-30 56.33-29
21-26 57.28-22 26-31 58.22x13
31x22 59.13-8 22-27 60.32x21
16x27 61.8-3! 27-32 62.3-26! 30-35
Scherp uit is het na 62…32-38
63.26-48! 20-24 64.29x20 25x14
65.34x25 38-43 66.48-31 43x34
67.31-18! 34-39 68.18-34! 39x30
69.25x34 met oppositie.
63.26-48 20-24 64.29x20 25x14
65.48-42 Zwart geeft op.
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