
Oan swingend damseisoen kaam wer in ein  
 

De kombinaasje damjen en musyk, kin dat? Damjen is in tink-sport, en om 

goed tinke te kinnen is konsintraasje nedich. Ide-aliter is it dan ek mûskestil 

yn it damlokaal, inkeld it lûd fan sykheljende dammers en it skrassende lûd 

fan in houtsje oer in boerd binne dan te hearren.  

Soms is dat by damklup OKK ek it gefal. Dan hearsket der in djippe frede yn 

it bysealtsje fan "Het Wapen van Baardera-deel". Oant kompetysjelieder 

Kaspers opmerkt: "Wat sitte jimme allegearre wer leaf te damjen". Dan 

begjint it bewende praat wer fannijs, in wonderlike gearmjuks fan waar, 

doarp-snijs, skiep en lammen, grappen, anekdoaten en miggeôffan-gerij. Mar 

dat praat is fansels noch gjin musyk. Musyk waard earder allinne mar makke 

troch it lid Kaspers, dy't at er hiel djip yn 'e prakkesaasjes wei wie wat 

baseftige lûden út syn kiel ûntsnappe litte koe dy't it bêste wer te jaan binne as 

pom-pom-pom-pom, krekt as begûn er in bytsje ûnkontrolearre op in tuba te 

spyljen. Ja, dat muzikale hat der by de famylje Kas-pers fan natuere altyd al 

yn sitten!  

Mar ôfrûne seisoen waard alles oars. Yn it ramt fan 'e multi-funksjonele 

ynfolling fan it doarpshûs waarden de dammers dit seisoen konfrontearre mei 

in steal oefenjende jazzmuzikan-ten dy't op 'e boppeseal har leafhawwerij 

útoefenen. En omdat de lûdsisolaasje yn it pand noch net alhiel optimaal is, 

wie dat wol even wennen. Foaral oan it begjin fan 'e jûn, as der noch stemd 

waard, gong by guon wol ris de grize oer de grouwe. Mar ek as it spul ynkear 

wat op gleed kaam wie it net elkiens smaak, want smaken ferskille no ienris. 

Der binne dammers dy't it earder hâlde mei de Everly Brothers. Oaren ha 

noch altyd gjin ôfskied naam fan Tetman de Vries, foaral as de mai-tiid yn it 

lân komt. Der sitte punkers ûnder dammers, en sels binne der guon dy't 

weirinne mei Jantje Smid. Mar dzjêz?  



En likegoed, it begûn te wennen. Faaks holp ek wol dat dy dzjêzlju der hyltyd 

better yn begûnen te kommen, al dat oefen-jen begûn dúdlik fertuten te 

dwaan. En sa seagen jo nei ferrin fan tiid ûnder de tafels dat der fuotten 

rytmysk begûnen mei te wippen, hjir en dêr hearden jo ek al wat gefluit 

tusken de tos-ken troch, en it foarhinne wat ûnstrukturearre pom-pom-pom-

pom fan Harry begûn maat yn te kommen. Koartsein, wy wie-ne hjir tsjûge 

fan in stikje kulturele ferheffing ûnder it dam-mersfolk. Mar dat net allinnich. 

Dy muzikale lûden fan bop-pen soargen foar in soarte fan tinkfitaminen. Eins 

is der yn jierren net sa serieus damme as krekt dit seisoen.  

Hiene de feroarjende omstannichheden ek noch ynfloed op 'e prestaasjes fan 

'e dammers? Net radikaal. Lykas altyd waard Kees Tijssen wer gewoan 

kampioen, en de Poulidor fan 'e klup, Rinze Schukken fan Hilaard, besette 

wer as fanâlds it twadde plak. Mar yn 'e tredde klasse swingde Hessel Dykstra 

no op alle toanen mei. Hy wie dit jier net te bedamjen, al kin it ek wêze dat de 

damgenen fan it Dykstraskaai har no wier begjinne te ûntjaan. Der wiene ek 

in pear dy't wat ûnder har gewoane nivo bleaune, mooglik dus as gefolch fan 

in botsing mei de eigen musyksmaak. In foarbyld is Mathieu van den  

Bogaard, dy't yn 'e leechste klasse teloarstelde, mar dy't fan hûs út ek mear 

fertroud wêze sil mei de wat mear harmoanys-ke lûden fan it Gregoriaansk.  

Meindert van Berkum, de bekende skieppeboer út Feinsum, prestearde dit jier 

ek ûnder syn nivo. Mar hy is fan himsels ek mear in leafhawwer fan it 

gebletter fan skiep en lammen, en it wie de man oan te sjen dat er it bytiden 

dreech hie. Oan syn lijen is no in ein kaam. Hy kin it lân wer yn. It is maitiid!  



Einstannen earste klasse:  

1. Kees Tijssen (Reduzum)   15,5 punten  

2. Rinze Schukken (Hilaard)   14,5  

3. Harry Kaspers     9  

4. Siebren Dyk     8,5  

5. Meindert van Berkum (Feinsum)     6  

6. Bonne Hylkema      5 

  

Twadde klasse:  

1. Jan de Jong (Ljouwert)   12  

2. Jan Nauta (Bitgummole)   11  

3. Fokke Looijenga (Weidum)    8  

4. Bareld Sixma (Jirnsum)    5  

 

Tredde klasse:  

1. Hessel Dykstra   13  

2. Jacob Keuning   10  

3. Martin Visser    9  

4. Ale Kundersma   7,5  

5. Mathieu van den Bogaard   6,5 

  

(siebren dyk) 


