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Damklub “De Rûge Wolf” 
 

organiseert voor de zesde maal het “Grutmastertoernoai” in 

het oude stadhuis van Franeker, de stad waar al eeuwen Fries 

wordt gedamd en die ook dit jaar weer het podium is voor het 

Friese  damspel “Oer Alles”. 

Ongetwijfeld is in 2014 dit het meest ambitieuze damtoernooi 

ter wereld, waar de sterkste spelers van verschillende 

damvarianten zich gaan wagen aan het Friese damspel. 

 

Vorig jaar werd deze vorm van dammen, door meervoudig 

wereldkampioen Anatoli Gantvarg, het schaken van alle 

damspelen genoemd. Hij sprak de wens uit, samen met 

meervoudig wereldkampioen Harm Wiersma, dat dit uit zou 

groeien tot een internationaal spel.  

 

Wij hebben die handschoen opgepakt en zijn van plan om in 

2018,  in het jaar dat Leeuwarden/Fryslân de culturele 

hoofdstad is, een wereldkampioenschap te organiseren. In de 

aanloop naar 2018 zal in vele landen dit spel bekend worden 

gemaakt middels een meertalige cursus en de mogelijkheden 

die Apps in combinatie met internet ons bieden. 

 

Elk jaar nodige we een select aantal bijzondere dammers uit 

om kennis te maken met dit unieke damspel en als organisatie 

zijn we erg ingenomen met de acht spelers die in 2014 acte de 

présence zullen gaan geven in Franeker. 

 

Want niemand minder dan de huidige wereldkampioen, de 

Rus Aleksandr Sergejevitsj Georgiejev en de Kameroenese 

uitdager Jean Marc Ndjofang zullen in Franeker,  

voorafgaand aan hun wereldtitelmatch, het Fries damspel 

spelen.  

Verder wordt het deelnemersveld gecomplementeerd met de 

Litouwse internationaal grootmeester Alexej Domtchev, 
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Belgisch kampioen Patrick Casaril, Tsjechisch internationaal 

grootmeester Vaclav Krista, de Senegalese internationaal 

grootmeester Macodou Ndjaya en de twee Nederlands 

deelnemers die zich geplaatst hebben door een 

kwalificatietoernooi in Amersfoort: de Utrechter Auke 

Zijlstra en meervoudig Nederlands kampioen Hans Jansen 

uit Amsterdam. 

 

Deze 8 spelers spelen een rond meerdaags toernooi en spelen 

ook mee in het open eindspeltoernooi op de afsluitende dag. 

 

De vier Friese deelnemers die hun eigen toernooi spelen zijn 

de kampioen en reserve-kampioen van 2014, Taeke Kooistra 

uit Hartwert en Jelle Wiersma uit Wommels, de 

sneldamkampioen Folkert Groenveld uit de Jutryp en de 

dammer die zich geplaatst heeft op het kwalificatietoernooi in 

Lollum: Foeke Tiemensma uit Franeker. 

 

U bent van harte welkom op alle dagen van het toernooi op de 

verschillende locaties en voelt u zich niet bezwaard om op de 

laatste dag mee te spelen met het eindspeltoernooi! 

 

Verder nog dank aan alle vrijwilligers, dank aan de dammers 

die dit project steunen en dank aan alle bedrijven, organisaties 

en instanties die dit ambitieuze toernooi mogelijk maken. 

 

Wij wensen de spelers en de bezoekers een geslaagd toernooi! 

 

 

Stichting WFD 

 

Liuwe Westra en Marten Walinga 

www.fryskdamjen.nl
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Programma Grutmastertoernoai Frjentsjer 2014 
 

Donderdagavond 24 april in het oude stadhuis. 

 

19.00   Welkom 

Opening door burgemeester Fred Veenstra 

19.15 - 21.45 1e ronde Friese grootmeesters 

19.30 – 20.30  Kennismaking internationale spelers. Pers 

20.30 – 21.00 Lezing:  “De Dame en de Dam” door Dr. 

Liuwe Westra 

21.00 – 21.30 Een kleine cursus in Fries dammen 

21.30 - 22.00 Analyses door Marten Walinga 

 

Vrijdag 25 april in de Stadsherberg Franeker 

 

9.00   Opening toernooi internationale spelers 

9.10 – 9.30 Pers 

9.30 – 12.30  1
e
 en 2

e
 ronde 

12.30 – 13.30  Lunch 

13.30 – 14.30 Pers 

14.30 – 17.30 3
e
 en 4

e
 ronde 

21.00  Social meeting in de Bogt fen Guné 

 

Zaterdag 26 april in het oude stadhuis van Franeker 

9.30  Welkom en opening 

9.30  – 13.00 2e ronde Friese grootmeesters 

9.30  – 14.00 5
e
, 6

e
 en 7

e
 ronde  

13.30 – 14.15 Lunch en analyse  

14.15 – 16.45  3
e
 ronde Friese grootmeesters 

14.00 – 16.45  Eindspel toernooi 

11.00 en 16.30 Analyses 

18.00  Prijsuitreiking en afsluiting 

18.30  Buffet, wijn en muziek 
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Programme Grandmaster Tournament Franeker 2014 for 

the international draughts players. 
 

Thursday at the Town Hall. 

 

19.00  Welcome 

  Opening by the burgomaster Fred Veenstra 

19.15  Press meeting 

19.30  Meet and greet with the international players 

20.30 Reading: “The Queen and the King” (Dr. Liuwe 

Westra) 

21.00 A small course in Frisian Draughts 

21.30 Analyses 

 

Friday at the Stadsherberg 

 

9.00 Opening internationaal toernooi 

9.30  1
e
 and 2

e
 round Frisian Draughts Rapid 

12.30  Lunch 

13.30 Press meeting 

14.30 3
e
 and 4

e
 round Frisian Draughts Rapid 

21.00 Informal meeting at the Bogt fen Guné 

  

Saturday at the Town Hall 

 

9.30 Welcome and opening 

9.30 5
e
, 6

e
 en 7

e
 round Frisian Draughts Rapid 

14.00 End game tournament (with five men to each player) 

for Frisian as well as international draughts players 

18.00 Award ceremony 

18.30 Diner, Wine and Music. 
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De dame en de dam. 
 

In bijna elk land ter wereld wordt wel gedamd en overal 

worden één of meerdere varianten van het damspel gespeeld. 

Sommige varianten kunnen zich moeilijk staande houden, 

vaak omdat dan een andere variant aantrekkelijker is om te 

spelen. Dit kan organisatorische redenen hebben, maar 

meestal komt dit doordat de spelregels van de tegenhanger het 

spel net even boeiender maken. Zo worden dus overal ter 

wereld ook damspelen met elkaar vergeleken. 

  

In Nederland 

bijvoorbeeld werd in de 

17e eeuw               

hoofdzakelijk op een 64-

veldenbord gespeeld, iets 

wat overal in Europa 

gebruikelijk was. 

Behalve in het noorden 

van Nederland. Hier 

werd niet op het 64-

veldenbord gespeeld, 

maar op het 100-

veldenbord. En hier was 

ook een goede reden 

voor. Er werd namelijk 

zowel diagonaal als recht geslagen (de officiële term is: 

orthodiagonaal). Deze regel vereist een groter bord omdat de 

reikwijdte van de stukken groter is. Zou men de Friese regels 

op het 64-veldenbord hanteren, dan zou een schijf niet eens 

twee keer rechtuit kunnen slaan. Op het 100-veldenbord kan 

dat net, en is men dan ook bijna aan de andere kant van het 

bord. Zou men op het 100-veldenbord alleen diagonaal slaan, 

dan zijn er vier slagen nodig om vanaf de damlijn de overkant 

van het bord te bereiken. 
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In het 18e-eeuwse Parijs vond men deze Friese speelwijze zo 

interessant, dat deze speelwijze een tiental jaren het Franse 

64-velden damspel verdrong. *1 Maar men kwam er ook 

achter dat dit damspel niet zo eenvoudig is en het duurde niet 

lang of het Friese damspel degenereerde in Parijs. De evolutie 

was hier te hard gegaan en de nieuwe manier van slaan werd 

afgeschaft. Wel was men gecharmeerd van het grote bord, en 

met aangepaste oude regels werd er op het grote bord verder 

gespeeld. Het internationale damspel was geboren. 

  

 

Maar iets klopte er niet in het nieuwe 

damspel. Het spel had namelijk een 

erg brede remisemarge. Waar dat aan 

lag was lange tijd niet duidelijk. Pas 

in het begin van de twintigste eeuw 

zag wereldkampioen Herman 

Hoogland uit Utrecht het licht. Hij 

had zich in het Friese damspel 

verdiept door zijn contact met de 

kampioen van het Fries dammen, 

Jurjen Tolsma. Hij realiseerde zich 

dat de dam in het internationale spel 

te weinig kracht had. Men heeft 

doorgaans vier dammen nodig om 

van één enkele vijandelijke dam te 

winnen. In het Friese spel is de dam 

daarentegen sterk genoeg om samen 

met nog een dam één dam van de 

tegenstander te verslaan. Past men de 

Friese regels toe, dan is het afgelopen 

met de brede remisemarge: twee 

dammen winnen dan tegen één! 
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Op deze ideeën heeft Renooij *2 

voortgeborduurd met zijn dubbele promotie. 

Zelfs wereldkampioen schaken Max Euwe had 

er zijn eigen visie op. Hij merkte op, dat in het 

schaken de promotie van één pion naar een 

zwak stuk (paard of loper) niet genoeg is om 

een eindspel te winnen. Zoals men in het 

schaken drie paarden nodig heeft om te 

winnen als er om wat voor reden ook geen 

sterkere stukken zijn, zo is er in het 

internationale damspel een voordeel van drie 

dammen nodig. De promotie naar dam in het internationale 

damspel lijkt dus veel op de promotie naar paard of loper in 

het schaken. In het schaken komt een dergelijke zwakke 

promotie bijna nooit voor (tenzij deze noodzakelijk is om pat 

te voorkomen), en promoveert men bijna altijd naar dame, 

omdat men met het voordeel van één dame gemakkelijk wint. 

 

In het Friese dammen heeft is de 

dam even sterk als de dame van 

het schaakspel, en is één dam 

voordeel genoeg om de strijd te 

winnen. Euwe merkte op, dat juist 

in de eindfase, wanneer de meeste 

stukken al zijn opgeofferd, de 

sterkste stukken moeten worden 

ingezet. Bij het schaken kan dat 

door promotie naar een dame en 

bij dammen naar een dam. 

Zodoende is de kracht van de dam 

doorslaggevend voor de afloop van het spel. 

 

Het Fries dammen heeft om deze redenen geen remisemisère. 

Wij delen deze inzichten graag met damspelers van andere 

varianten die hier wél mee worstelen.  
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Nu en in de toekomst zullen spelers spelregels gaan 

vergelijken en met Anatoli Gantvarg instemmen, dat het Fries 

dammen het schaakspel *3 van alle damspelen is. 

 

 

 

 

 
*

1
 Programmaboekje Grutmastertoernoai 2013 

*
2
 Remisebeperking bij dammen door Dr. Tjeerd de Reus te Heemstede 

1989 

*
3
  Uitspraak van de Wit-Russisch meervoudig wereldkampioen Anatoli 

Gantvarg tijdens het Grutmastertoernoai Frjentsjer 2013. 
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 Websites: 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Draughts 

http://www.fryskdamjen.nl 

http://www.friesdammen.nl 

http://www.ludoteka.com 

en voor een mooie gratis dam-app:  

zoek in Itunes op “fries dammen” 

 

 

 

Er zal getracht worden om de partijen live op 

www.frisiandraughts.com  te laten zien.  

Het is de bedoeling dat dan de partijen per stuk kunnen 

worden gevolgd en dat de beelden vanuit de speellocaties live 

worden gestreamed. 
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                                              Sponsoren 
- Gemeente Franekeradeel 

- Stadsherberg                             Franeker    

- Ondernemersfonds                    Franeker 

- Ried fan de Fryske Beweging 

- Douwe Kalma Stichting  

 - Ster van de Elfsteden.nl 

 - St. Kristlik Frysk Folksboek 

 - Damclub De Rûge Wolf,            Lollum 

 - Dambond Fries Spel                   Fryslân 

 

 Motip                                          Wolvega 

Narwal Innovatie                      Waaksens 

Visserijbedrijf Droog                   Makkum 

Visserijbedrijf Nijsesilen          Engwierum 

Visserijbedrijf Koornstra              Workum 

Visserijbedrijf S.Koornstra        Harlingen 

Visserijbedrijf Lolkema             Harlingen 

Maatschap Nadema                  Witmarsum 

Visserijbedrijf B.Smid                  Workum 

Visserijbedrijf Koornstra            Harlingen 

Shipdock Draaisma                       Franeker 

ABL bouw                                       Lollum 

Budgetcam                                Amsterdam 

Parc Estate Recr. Makelaars             Sneek 

Automobielbedrijf Jaarsma         Hartwerd 

Doeke van Wieren                     Wommels 

De Boer Belastingsadviseurs       Makkum 

Mikebike Fietsen                       Waaksens 

Juwelier Kramer                           Franeker 

Kooistra Interieurbouw                  Lollum 

Boerencamping Fûgelfrij             Hichtum 

Loonbedrijf A.B. de Boer               Lollum 

Ebbendorf Timmerwerk            Waaksens 

Sieperda Tuinen,                        Waaksens 

Schilstra Stucadoorsbedrijf,           Lollum 

Garage Wester                                Lollum 

Wiersma AA                              Wommels 

 GroepsakommodatieBorghaerts  Easterein 

 

-  Met ook dank aan vele dammers en 

vrijwilligers! 

www.franekeradeel.nl 

www.stadsherberg.nl 

www.franekerondernemersfonds.nl 

www.fryskebeweging.nl 

http://keunstfonds.keunstwurk.nl/node/2297 

http://www.stervandeelfsteden.nl 

 

www.fryskdamjen.nl 

www.friesdammen.nl 

 

www.motip.nl 

www.narwal.nl 

http://kotterfoto.nl/?p=583 

http://kotterfoto.nl/?p=962 

http://kotterfoto.nl/?p=539 

http://kotterfoto.nl/?p=9727 

http://kotterfoto.nl/?p=3751 

http://kotterfoto.nl/?p=3589 

http://kotterfoto.nl/?p=494 

http://kotterfoto.nl/?p=9653 

www.shipdockdraaisma.nl 

www.ablbouw.nl 

www.budgetcam.nl 

www.parcestate.nl 

www.automobielbedrijfjaarsma.nl 

muziekles van Wieren 

www.deboeraccountant.nl 

www.waaksens.nl 

www.juwelierkramer.nl 

www.kooistra-interieurbouw.nl 

www.fugelfrij.com 

verreikerverhuur 

www.ebbendorf.nl 

www.sieperdatuinen.nl 

www.iturl.nl/sngqd 

www.garage-wester.nl 

                                www.tinyurl.com/q85cwoh 

www.groot-amswert.nl 
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De spilers 
 

1. Taeke Kooistra (Frysk kampioen 2014) 

2. Folkert Groenveld (Fluchdamkampioen 2014)  

3. Foeke Tiemensma (Fia pleatsingstoernoai 2014) 

4. Jelle Wiersma (Twadde plak Fryslân 2014) 

 

 

1. Teake Kooistra út Hartwert 
 

Teake Kooistra út Hartwert waard dit 

jier kampioen fan Fryslân, alwer foar 

de sechtjinde kear. It liket wol dat 

Taeke ûnferslaanber is mar it is 

foaral syn folhâldend damjen oan de 

ein ta en syn kreative spul dat him sa 

sterk makket.  

 

 

 

2. Folkert Groenveld út de Jutryp 

 
Folkert wie dit jier geweldich op’e 

gleed mei it fluchdamjen en hat sich 

him dermei terjochte in moai plakje 

jûn op dit toernoai. Folkert is in 

teoretikus yn de iepeningen en sil 

dêr net snel in flater meitsje mar 

soarget dan foar in stevige basis yn 

it lettere spul. Hy is in serieuze 

kânshawwer om hjir ris te winnen. 
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3.         Foeke Tiemensma út Frjentsjer 
 

Foeke Tiemensma hat him pleatst fia 

it toernoai yn Lollum, al like de dit 

jier sterk spyljende  Liuwe Westra 

him noch efkes dwers te sitten. 

Foeke riedt him alty tige ta op syn 

tsjinstanner en as de tariedings op it 

boerd komme dan bist al ferslein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jelle Wiersma út Wommels 
 

Jelle Wiersma waard dit jier 

reserve-kampioen fan it Frysk 

damjen. Hy hat alris it 

Grutmastertoernoai op syn 

namme skreaun mar sil him dat 

op ’en nij slagje? 
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It Spylskema: 
 

Tongersdei   24 april 
 

1e omloop: Kooistra  – Wiersma (1 – 4) 

  Groenveld  – Tiemensma (2 – 3) 

 

Sneon   26 april 
 

2e omloop: Tiemensma – Kooistra (3 – 1) 

Wiersma  –  Groenveld (4 – 2) 

 

3e omloop: Kooistra  – Groenveld (1 – 2) 

  Tiemensma –  Wiersma (3 – 4) 

 

 1. 2. 3. 4. T. P. 

1. Kooistra       

2. Groenveld       

3. Tiemesma       

4. Wiersma       

 

Wedstrydreglemint: 

 
De earstneamde spiler spilet mei wyt en yn de lêste omloop 

moat der ret wurde om de kleur fan it hout. 

It spyltempo (Fischer-systeem): foar de partij hawwe de 

spilers 90 menuten basistiid; elke set komme dêr 30 sekonden 

spyltiid by. 

By lyk útkommen fan spilers wurdt der ien spul damd mei 

tsien minuten op ’e klok plus fiif sekonden de set. De spilers 

spylje dan mei omkearde kleuren neffens de earste partij. 
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The Grandmaster Tournament Frisian Draughts 2014 

 
Participants: 

 

  1.GMI Aleksandr 

Sergejevitsj Georgiejev 
Russia 

Sevenfold World 

Champion International 

Draughts 

FMJD rating 2444. 

Eleven times Champion 

International Draughts 

of Russia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. GMI Jean Marc 

Ndjofang 
 Camaroon. 

FMJD rating 2357 

Runner up in the 

Worldchampionship 2013. 

Champion of Africa in 

2000 
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  3. GMI Macodou 
N’diaye  
Senegal. 

FMJD rating 2340 

One time Champion of 

Africa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. GMI 
Aleksej Domchev 

 Lithuania. 

FMJD rating 2320 

Nine times 

Lithuanian Champion 
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  5. GMI Hans Jansen 
The Netherlands 

  FMJD rating 2305  

Three times Dutch Champion 

International Draughts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. MI Vaclav Krista 
Czech Republic  

FMJD rating 2146 

Nine times International 

draughts Champion, 5 times 

Czech draughts Champion 

and 2 times Brazilian 

Draughts champion of 

Czech Republic.  
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  7. MF Patrick 
Casaril 

Belgium 

FMJD rating 2144 

Champion of Belgium 

2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8. Auke Zijlstra  
The Netherlands 

Winner qualification 

Tournament 2014 

 

 

 

 



20 Grutmastertoernoai 24-26 april 2014 

 

 

 

Friday 25 April:  
 

Round 1   Round 2 

5-1 6-2  1-6 2-5 

7-3 8-4  3-8 4-7 

 

Round 3   Round 4 

1-4 2-3  7-1 8-2 

5-8 6-7  5-3 6-4 

 

Saturday 26 April: 
 

Round 5  Round 6   Round 7 

1-8 2-7  3-1 2-4  1-2 4-3 

3-6 4-5  5-7 8-6  6-5 7-8 

International 
Frisian Draughts 

2014 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. T. P. 

Aleksandr  

Georgiejev 
Russia        

 
  

Jean Marc 

Ndjofang 
Camaroon           

Macodou 

N’diaye 
Senegal        

 
  

Aleksej 

Domchev 
Lithuania        

 
  

Hans 

Jansen 

The 

Netherlands 
       

 
  

Vaclav 

Krista 

Czech 

Republic 
       

 
  

Patrick 

Casaril 
Belgium        

 
  

Auke 

Zijlstra 

The 

Netherlands 
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De dame en de dam  

In liet op de wize fan de nozem en de non.  

Tekst: Liuwe Westra  

 

Net ien op ierde wit   wêr’t it winliken fan kaam: 

it spannende trelit   fan de dame en de daam 

fan de dame en de daam. 

 

De dame sloech oer alles   wat op har paadsje kaam, 

’t wie skean of rjocht of beide -  lear dat my ek, sei de daam. 

Lear dat my ek sei de daam. 

 

De daam sloech om him hinne,  de rún krige sels in raam. 

Hy sei: ’k Wol hûndert fjilden,  hûndert fjilden woe de daam 

Hûndert fjilden krige de daam. 

 

Sa’n daam wie prachtich boartersguod, dat hiel Europa oernaam. 

Alhiel oerémus wie Parys   fan sa’n machtich slaande 

daam 

fan sa’n machtich slaande daam. 

 

Mar ’t hoecht net te fernuverjen  dat der ek kapsje kaam. 

In Fries is tûker as in Frânskman  mei sa’n wylde daam 

mei sa’n oeribel wylde daam. 

 

En wa’t it krekt betocht hat,  kapelaan of kakmadam: 

‘Sla schuin, dan sla je gek genoeg’ - en de daam dy waard in dam, 

ja de daam dy waard in dam. 

 

It waard in ynternasjonaal   súkses, dy brike dam. 

Elk miende dat er damje koe  op sa’n grut boerd mei in dam 

op sa’n grut boerd mei in dam. 

 

Mar nei wat ieuwen strikerij  op ’t hûndertfjildeboerd 

kaam út, tsjin trije dammen kin  ûntsnappe noch ien dam, 

ja ûntsnappe noch ien dam. 

 

As kampioenen stride,   dan wurdt it faak sam-sam, 

sa folle minder krêften hat   as in daam dy Frânske dam 

as in daam dy Frânske dam. 
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Yn Frjentsjer waard ûntdutsen  it wint mei ham en gram 

ien damke dat Frysk slacht is  sterker as trije kear in dam, 

sterker as trije kear in dam. 

 

Sels Anatoli Gantvarg,   grutmaster mei de dam, 

dy sei fan ’t Fryske spultsje:  Dit ’s in dame, dit ’s gjin dam! 

Dit ’s in dame, dit ’s gjin dam! 

 

Dat nijs fleach hurd de wrâld oer,  elk sloech op de tamtam, 

fan ’t wêzentlik ferskil   tusken de dame en de dam, 

tusken de dame en de dam. 

 

Sadwaande dat wy sjonge,   en sizze mei gâns klam: 

sil ’t damspul damjen bliuwe,   kies de daam, en net de dam! 

Kies de daam, en net de dam! 

 

Wy meie it wol lije    as der wer ferkearing kaam 

nije leafde en harmonije    fan de dame en de daam,  

fan de dame en de daam. 
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Einspultoernoai, 5 tsjin 5 
 

Der sil damd wurde mei fiif tsjin 

fiif houtsjes, jo sitte dus gelyk yn 

it einspul. In soad soene sizze, dat 

wurdt meastentiids wol kamp, 

mar dat is dus net sa. Yn de 

foargeande edysjes wie kamp in 

útsûndering! 

Mei in pear skiven kinne jo hjir 

priuwe oan de rykdom fan it 

Fryske einspul. Wa brekt it earste 

troch? En wa hat it measte tempo? Der kinne betiden moaie 

damslachjes yn breide wurde mar ek bliuwt it oppassen omdat 

damslach foar giet. 

Hawwe jo in daam en skiven dan bliuwt it útsjen mei de trije-

setteregel. 

En mei beide in daam en noch in skiif op it boerd wurdt it 

útsykjen hoe’t jo dy twadde skiif der noch troch wrotte kinne 

en as dat al slagget dan moat it ek noch marris útmakke wurde 

yn de tastiene sân damsetten... Al mei al spektakel mei in pear 

skiven op it boerd. 

Der  binne seis omlopen en opjaan hoecht net. (It mei wol 

fansels.) De spilers dy’t hjir oan mei dogge, wurde troch de 

organisaasje op sterkte yndield.  

 

De spullieder tidens dit toernoai is Liuwe Westra. 
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Spelreglement Fries Dammen 
 

1. Het Fries dammen wordt gespeeld op een normaal dambord met 

honderd velden met het donkere veld linksonder. 

2. Wit begint. 

3. Een schijf mag 1 veld schuin vooruit worden geschoven. 

4. Een schijf mag zowel vooruit als achteruit slaan in 8 richtingen (dus ook 

horizontaal en vertikaal) 

5. Een schijf wordt een dam als deze op de damlijn tot rust komt; er wordt 

dan een schijf bovenop gezet. 

6. Een dam mag schuin vooruit en schuin achteruit worden geschoven 

zover dit mogelijk is. 

7. Met een dam mag maar drie maal achterelkaar worden geschoven, 

daarna moet hij vrij worden gemaakt door een slag(eventueel met dezelfde 

dam) of door een zet met een ander stuk. Deze beperking vervalt wanneer 

men alleen maar dammen heeft. 

8. Een dam mag ook in 8 richtingen slaan, de dam hoeft niet direct achter 

het geslagen stuk worden gezet. 

9. Slaan is verplicht. 

10. Meerslag gaat voor. Twee schijven hebben meer waarde dan 1 dam, 1 

schijf heeft minder waarde dan 1 dam. 

11. Damslag gaat voor, kan een dam en schijf een even grote waarde slaan 

dan is de damslag verplicht, anders gaat meerslag voor. 

12. Pas na de slag worden de geslagen stukken van het bord gehaald. 

13. Gedurende een slag mag wel vaker een zelfde veld worden gepasseerd 

maar niet vaker een geslagen stuk. 

14. Aanraken is zetten. 

15. Wanneer een speler 2 dammen heeft en de tegenspeler 1 dam, dan 

heeft de speler maximaal 7 zetten om de partij te winnen, lukt dit niet dan 

is het remise. 

16. De partij eindigt onbeslist(remise) wanneer beide spelers 1 dam heeft 

en niemand het kan winnen. 

17. De partij is gewonnen wanneer de tegenspeler geen stukken meer over 

heeft of vast staat. 

 

Succes met Oer Alles!  

 

 


