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Locaties in Franeker 

Theater de Koornbeurs is de speellocatie voor het schooltoernooi op dinsdag 26 februari en voor het 

kwalificatietoernooi FRYSK! op zaterdag.  

Het Raadhuis is de speellocatie voor vrijdagavond, zaterdag en zondag.  

In de Bogt fen Guné wordt het toernooi geopend op dinsdagavond 26 februari.  

Klipper Elizabeth is één van de speellocaties voor woensdag, donderdag en vrijdag.  

Tallship Antigua is één van de speellocaties voor woensdag, donderdag en vrijdag en het verblijf voor 

de spelers van buiten Fryslân. Hier vindt donderdag 28 februari de sponsoravond plaats.  

 

 



 

  

 

Voorwoord 

 

Na een roerig jaar waarin we als stichting erg veel werk hebben moeten verzetten om het eerste 

wereldkampioenschap en alle daarbij behorende kwalificatietoernooien te organiseren breekt er een 

nieuwe periode aan waarin we de mooie resultaten kunnen consolideren. 

 

De komende jaren wordt het prachtige evenement Fryslân Open gebruikt als springplank naar nieuwe 

ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is een presentatie die zal worden gehouden op het Board 

Game Studies Colloquium XXII in mei dit jaar in het Italiaanse Bologna. Ons nieuwe bestuurslid 

Herbert Tulleken licht hierover in dit programmaboek alvast een tipje van de sluier op. Hij hoopt in 

Bologna te spreken over de complexiteit van het Fries dammen en de messcherpe remisemarge van het 

spel. Er liggen ook al plannen klaar om dit evenement, in samenwerking met 

denksportcollectiecentrum Tresoar, in de toekomst naar Fryslân te halen. 

 

Ook kijken we in dit programmaboekje nog eens terug naar de afgelopen jaren. Vele 

wereldkampioenen hebben in Franeker acte de présence gegeven en er hebben hier heel wat 

vernieuwingen hebben plaatsgevonden. Eén en ander zal het Friese damspel nationaal en internationaal 

ongetwijfeld meer bekendheid gaan geven. 

 

Dit brengt ons bij de komende jaren en de vraag hoe we aan toekomstige WK’s gaan werken. In 2020 

wordt het Fryslân Open een kandidatentoernooi, zodat de huidige wereldkampioen in dat jaar kan 

worden uitgedaagd voor een match om de wereldtitel. 

 

Dit jaar zal daar al een voorschot op worden genomen door een kleine verandering in het Fryslân Open 

2019. Er is nu geen harde scheiding meer tussen niet-Friese spelers en de spelers van de Dambond 

Fries Spel. De vier hoogst eindigende spelers van het Fryslân Open, waar deze ook maar vandaan 

komen, plaatsen zich dit jaar bij de eerste groep ‘Grutmasters’ en de daarop vier hoogst geplaatste vier 

‘internationale’ spelers plaatsen zich in de internationale groep, die we als ‘Masters’ aanduiden. Voor 

alle spelers zal dit een behoorlijke uitdaging worden. Dit is bedoeld als tussenstap, om volgend jaar het 

Fryslân Open en het Grutmastertoernoai als kandidatentoernooi voor de WK-match te laten 

functioneren. 

 

Gesteund door talrijke vrijwilligers, bedrijven en instanties doen we ons best er een geslaagde 

damweek van te maken, waarover net als vorig jaar nog lang gesproken wordt in de denksportwereld. 

 

We wensen iedereen een succesvol toernooi! 

 

Marten Walinga 

voorzitter Stifting WFD 

 



 

  
 

 
Bij het voorblad                                                                              
Uit historisch onderzoek wordt duidelijk dat denksporten vaak door zeelieden 

over de wereld worden verspreid. Een prachtig voorbeeld hiervan is deze foto 

waarop – volgens de overlevering – Friese koopvaardijschippers in een New 

York’s café met een potje bier dammen. Aan de partijstand te zien is dit 

duidelijk een partij Fries Spel. 

 

Stichting WFD 
Waaksenserwei 2 

8823 SX  Lollum 

KvK 602 002 35 

IBAN: NL72ABNA 0830 0429 11 

 

Organisatie 

Stichting Wereldkampioenschap Fries Dammen is de uitvoeringsorganisatie van het  wereld-

kampioenschap Fries Dammen en alle daarbij behorende toernooien en evenementen. Stichting WFD 

is aangesloten bij de Dambond Fries Spel, bij de KNDB en daarnaast is het Fries dammen als 

internationale damsport erkend door de FMJD. 

 

Missie 

Stichting WFD wil het Friese dammen, dat internationaal wordt gezien als de meest ingewikkelde 

vorm van de damsport, laten uitgroeien tot een volwaardige internationale standaard. 

 

Strategie 

Stichting WFD organiseert damevenementen en biedt tools om het Friese dammen te leren of te 

beoefenen. 

 

Bestuur 

Marten S. Walinga, voorzitter  Liuwe H. Westra, secretaris   

Buorren 10, 8845 SG Waaksens  Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum 

0517-469181 / 06-34561133    0517-469245 / 06-30837586 

martenwalinga@hotmail.com  liuwe.westra@mensa.nl 

 

Herbert Tulleken, penningmeester 
 

Andreasplein 42  

1058 GD Amsterdam 

020-7173666 / 06-31916560 

herbert.tulleken@gmail.com 

 

Websites 

http://www.frisiandraughts.com 

www.frysk.info 

 

Club van 100 

Leden van de Club van 100 steunen het werk van de Stichting WFD met 

een bedrag van minstens € 100 per jaar. De leden worden geïnformeerd 

over de nieuwste ontwikkelingen en worden als sponsor vermeld op de 

website. 

mailto:martenwalinga@hotmail.com
mailto:liuwe.westra@mensa.nl
mailto:herbert.tulleken@gmail.com
http://www.frisiandraughts.com/
http://www.frysk.info/


 

  

 

 
Hoofdsponsoren van het FRYSLÂN OPEN 2019 

 
 



 

  

 

 

 

Programmadag 1: dinsdag 26 februari  

 
2e Waadhoeke scholentoernooi  

Deelname is gratis. 

 

12.45    Ontvangst in theater De Koornbeurs 

 

13.00 – 15.45  Ronde I tm VI 

 

16.00   Prijsuitreiking 

 

De winnaar ontvangt een uitnodiging voor de kwalificatie FRYSK! op 

zaterdag 2 maart, voorafgaand aan het WK-FRYSK! 

 

Opening en Loting in: 

 
De Bogt fen Guné 

Locatie: Vijverstraat 1 

+31 (0)517 392 416 

www.debogt.nl 

 

20.00   Ontvangst met koffie en gebak m.m.v. 

shantykoor Sterk Spul uit Lollum 

 

20.30  Welkom 

Openingswoord en welkom door wethouder Jan Dykstra van 

de gemeente Waadhoeke 

 

20.45   Loting door notaris Mr. G.S. van der Hem 

Fryslân Open wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. 

De plaats op de ranglijst bepaalt steeds de tegenstander voor 

de volgende ronde. Voor de eerste ronde wordt er geloot, en 

wel zo dat zoveel mogelijk internationale spelers een Friese 

tegenstander krijgen. Tijdens de loting worden 

plaatsingsnummers, programmaboekje en scoreformulieren 

uitgereikt. 

 

21.15  Toelichting op het reglement 

Spel- en wedstrijdreglement worden kort toegelicht door de 

hoofdarbiter. Ook de werking van de software die wordt 

gebruikt om de partijen live te laten volgen, wordt uitgelegd. 

 

21.30  Persmoment en Meet en Greet 

De pers krijgt de gelegenheid om de dammers te interviewen. 

 

 

http://www.debogt.nl/


 

  

 

 

Programmadag 2: woensdag 27 februari 

 
Antigua en Elizabeth 

Locatie: Zuiderkade 

 

 

9.00   Ontvangst 

 

9.30   Officiële opening van het toernooi:  

eerste zet door mystery guest 

 

10.00-12.00   Ronde I 

Partijen en beelden zijn live te volgen op de Antigua  

en op www.frisiandraughts.com 

 

12.00-13.00  Lunch op de Antigua 

 

13.00-15.00  Ronde II  

Partijen en beelden zijn live te volgen op de Antigua  

en op www.frisiandraughts.com 

 

15.30-17.30   Ronde III 

Partijen en beelden zijn live te volgen op de Antigua  

en op www.frisiandraughts.com 

 

18.00   Diner op de Antigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frisiandraughts.com/
http://www.frisiandraughts.com/
http://www.frisiandraughts.com/


 

  

 

 

Programmadag 3: donderdag 28 februari 

 
Antigua en Elizabeth 

Locatie: Zuiderkade 

 

 

9.30   Ontvangst  

 

10.00-12.00   Ronde IV 

Partijen en beelden zijn live te volgen op de Antigua  

en op www.frisiandraughts.com 

 

12.00-13.00  Lunch op de Antigua 

 

13.00-15.00  Ronde V 

Partijen en beelden zijn live te volgen op de Antigua  

en op www.frisiandraughts.com 

 

 

15.30-17.30   Ronde VI 

Partijen en beelden zijn live te volgen op de Antigua  

en op www.frisiandraughts.com 

 

 

18.00   Diner op de Antigua 

 

 
 

20.00    Sponsoravond  

Twee fantastische Friese muzikanten, Syb van der Ploeg en Wiebe Kaspers, zullen zorgen voor een 

informele avond op de Antigua voor spelers, vrijwilligers en sponsoren.  

 

  

http://www.frisiandraughts.com/
http://www.frisiandraughts.com/
http://www.frisiandraughts.com/


 

  

 

 

Programmadag 4, overdag: vrijdag 1 maart 

 
Antigua en Elizabeth 

Locatie: Zuiderkade 

 

 

9.30   Ontvangst  

 

10.00-12.00   Ronde VII 

Partijen en beelden zijn live te volgen op de Antigua  

en op www.frisiandraughts.com. 

 

12.00-13.00  Lunch op de Antigua 

 

13.00-15.00  Ronde VIII 

Partijen en beelden zijn live te volgen op de Antigua 

en op www.frisiandraughts.com 

 

15.00-16.00  Barrages 

 

17.30   Diner op de Antigua 

 

 

 

Programmadag 4, avond: vrijdag 1 maart 

 
Stadhuis 

Locatie: Raadhuisplein 1 

 

 

19.00   Ontvangst in het stadhuis  

 

19.30-22.30  Ronde I Grutmastertoernoai 

Partijen en beelden zijn live te volgen in de hal en op 

www.frisiandraughts.com 

 

De vier sterkste spelers en de vier eerstvolgende niet-

Friese spelers starten het ‘Grutmastertoernoai’.  

 

 

http://www.frisiandraughts.com/
http://www.frisiandraughts.com/
http://www.frisiandraughts.com/


 

  

 

 

Programmadag 5: zaterdag 2 maart 

A: Grutmasters 

 
Stadhuis 

Locatie: Raadhuisplein 1 

 

9.30  Ontvangst 

 

10.00-13.00 Ronde II Grutmastertoernoai 

Partijen en beelden zijn live te volgen in de hal en op 

www.frisiandraughts.com 

 

13.00  Lunch 

 

13.30-16.30 Ronde III Grutmastertoernoai 

Partijen en beelden zijn live te volgen in de hal en op 

www.frisiandraughts.com 

 

B:  FRYSK! 

 
De Koornbeurs 

Locatie:  Noord Noordzijde 2, Bovenfoyer 

 

10.00-16.30 Kwalificatietoernooi FRYSK! 

 

FRYSK! is dammen volgens de Friese regels met slechts vijf schijven per speler. Een dergelijke 

uitgangspositie is in andere varianten van het damspel steevast remise. In het Friese dammen komt met 

vijf schijven per speler juist de schoonheid van het eindspel naar voren, en is remise nog altijd een 

zeldzaamheid! FRYSK! is eenvoudig te leren, men heeft geen openingstheorie nodig, en de stellingen 

zijn altijd overzichtelijk. Iedereen kan dus meedoen! 

 

De vier sterkste spelers plaatsen zich in ieder geval voor het wereldkampioenschap FRYSK!  

 

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, is het verstandig zich van  

tevoren aan te melden: liuwe.westra@mensa.nl 

 

C: Na de toernooien 

 
17.00  Afsluiting en bekendmaking deelnemers WK FRYSK! 

op het stadhuis. 

 

18.30  Diner op de Antigua 

 

http://www.frisiandraughts.com/
http://www.frisiandraughts.com/
mailto:liuwe.westra@mensa.nl


 

  

 

 

Programmadag 6:  zondag 3 maart 

 
Stadhuis 

Locatie: Raadhuisplein 1 

 

 

10.00-16.30 Vierde Wereldkampioenschap FRYSK! 

 

Zestien spelers strijden om de wereldtitel FRYSK! Het toernooi wordt in zeven ronden gespeeld.  

Elke speler krijgt 10 minuten bedenktijd en voor elke gespeelde zet 10 seconden. 

  

Plaatsingsschema in SwissPerfect: 

  

1: Winnaar kwalificatietoernooi Leeuwarden 2018  Taeke Kooistra 

2: Winnaar Nederlands kampioenschap FRYSK! 2018 Jelle Wiersma 

3: Winnaar Italiaans kampioenschap FRYSK! 2018  Elia Cantatore 

4: Winnaar Tsjechisch kampioenschap FRYSK! 2018  Petra Dušková  
 

5: Winnaar Masters (Internationaal) 

6: Winnaar Grutmasters  

7: 2e plaats Masters (Internationaal) 

8: 2e plaats Grutmasters 

9: 3e plaats Masters (Internationaal) 

10: 3e plaats Grutmasters 

11: 4e plaats Masters (Internationaal) 

12: 4e plaats Grutmasters 

13: Winnaar kwalificatietoernooi FRYSK! 

14: 2e plaats Kwalificatietoernooi FRYSK! 

15: 3e plaats Kwalificatietoernooi FRYSK!  

16: 4e plaats Kwalificatietoernooi FRYSK!  

  

 

Reserves: 

1e reserve: 5e plaats Kwalificatietoernooi FRYSK! 

2e reserve:  Eerstvolgende in de ranglijst Fryslân Open 2019 

3e reserve: 6e plaats Kwalificatietoernooi FRYSK! 

4e reserve: Volgende in de ranglijst Fryslân Open 2019, en zo verder… 

 

17.00  Prijsuitreiking van: 

 

Fryslân Open 2019, Grutmasters en Masters, 

 

Kwalificatietoernooi FRYSK! en WK FRYSK! 

 

Afsluiting 

 

18.00  Diner op de Antigua 

 



 

  

 

Fryslân Open 2019  

An Anniversary with Unexpected Gifts  

The Stifting WFD was founded in 2014 in order to promote Frisian Draughts in a professional and 

attractive way as a worldwide mind sport. The Foundation took over the organization of the 

Grandmasters’ Tournament in the town of Franeker, which had hitherto been run by the Draughts 

Association De Rûge Wolf of the nearby villages of Lollum and Waaksens. The expansion of the 

Tournament, however, demanded a separate organizing body.  

A lot has happened since then. The Tournament in Franeker, now known as the 

Fryslân Open, grew in numbers of participants every year. Side tournaments for 

primary schools have also been organized in conjunction with it. The special 

introductory variant FRYSK! was developed with the help of the Province of 

Fryslân and officially presented by provincial minister Sietske Poepjes in the 

historic town hall of Franeker, and soon it became possible to organize official 

world championships in this new variant of draughts as well.  

As a logical consequence, and in close collaboration with the provincial government and the Frisian 

Draughts Federation, we have developed the Frisian Draughts and FRYSK! apps. Special mention 

must go here to Marcel Nijman, who we found to be a very inspiring colleague in building and 

improving these apps. We had high expectations but Marcel surpassed them all!  

The Fryslân Open Tournament has also became increasingly linked to the local government of 

Franekeradeel, and later on that of Waadhoeke as well. This new municipality, which covers a 

significant part of the area where Frisian Draughts has strong traditions, is the first ever municipality to 

include draughts in the local coalition agreement!  

The driving force behind the activities of Stifting WFD is the conviction that Frisian Draughts is one 

of the most beautiful gifts from Frisia to the rest of the world. Now that all kinds of digital tools are 

available, we want to share this magnificent game with as many mind sporters as possible. In addition, 

we want to share as much of the Frisian landscape, history, tradition, hospitality and gastronomy as 

possible with our guests.  

After five years, however, it is time to draw attention to the other side of the coin as well, viz. how 

often we have been surprised by the most unexpected gifts from others. First and foremost is the 

cordiality and spontaneity of all the participants and partners from Frisia and abroad. The idea of 

organizing international tournaments in Frisian Draughts was new to traditional Frisian Draughts 

players, and to the rest of the world as well, but we have seen that it has been embraced in no time by 

all and sundry.  

But there is also the fact that in at least two countries new initiatives have been developed to play 

Frisian Draughts on a more regular basis. Thus there are tournaments and even national championships 

in Frisian Draughts and FRYSK! in the Czech Republic and in Italy, thanks to the endless enthusiasm 

of Václav Křišta and Paolo Faleo. They are true ambassadors of Frisian Draughts and we are very 

grateful to them and all of their co-workers!  



 

  

 

Last year, right in the middle of organizing the First World Championships in Frisian Draughts, we 

were pleasantly surprised by the iniative of the new website www.lidraughts.org, which offers the 

possibility to play both traditional International  

Draughts and Frisian Draughts. Many new 

players have been introduced by way of this 

medium to Frisian Draughts, and as everyone 

can see, some of them have grown into strong 

players. Thanks to this initiative, at least one 

new participant has entered the current 

tournament and we hope that more will follow! 

Lidraughts has also enabled us to offer 

participants from abroad new possiblities for 

training and preparation for this tournament, 

and we hope Lidraughts will help to develop 

and strengthen the growing community of Frisian Draughts players all over the world. So thank you 

very much Fedde Kramer and Stefan Schermann!  

And then, just a few weeks before the Fryslân Open 2019 tournament, we met a number of players 

from Cincinnati, Ohio, on that website. They amazed us with their strong play and also their 

enthusiasm. One of them even mentioned the intention to organize a Frisian Draughts tournament, and 

of course we will be thrilled to receive more news from this group. Perhaps they are busy preparing the 

very first Frisian Draughts tournament in the New World at this very moment!  

Or were they? Let me close with a small riddle. On the cover of this 

booklet you can see two people playing draughts. If you take a closer look, 

the conclusion seems inevitable that they are playing Frisian Draughts. We 

were sent this picture some years ago with the enigmatic comment that 

these two were ‘draughts players in New York’. Despite much research, we 

have not yet been able either to verify or reject this claim. Frisians have of 

course been among immigrants to the United States and Canada for over a 

century, and some of them must have taken a draughts board with them and 

continued to play in their new country. Perhaps they even had associations 

and more or less official tournaments, who knows...  

Therefore, as a special gift on the occasion of the fifth anniversary of Stifting WFD, we offer this 

challenge. Who can give us more information about Frisian Draughts in North America over the past 

century? And who can tell us where the picture on the front of this booklet was taken? The first person 

to provide us with the right answer to the latter question will receive a free ticket to the 2020 Fryslân 

Open tournament.  

Liuwe H. Westra  

Secretary of the Stifting WFD / WFD Foundation  

 

 



 

  
 

4 e Wereldkampioenschap FRYSK! 

Ogenschijnlijk eenvoudig met elk 5 schijven 

 

In 2016 beleefden we een primeur met het eerste wereldkampioenschap Fries dammen, in de variant 

FRYSK! Er is veel gebeurd in de korte tijd dat dit nieuwe spel wordt beoefend: een eerste 

wereldkampioen, landenkampioenschappen in Tsjechië, Italië en Nederland en erg druk bezette 

toernooien voor scholen. 

 

Wat is toch het geheim van dit eindspel met een paar schijven? Al eeuwen wordt er geworsteld met de  

diepgang van het eindspel in het Fries dammen. Vele partijen sneuvelden echter voordat het zover was. 

Maar de partijen die tot het eindspel in evenwicht waren bleken nog een bijzonder mooie verrassing in 

petto te hebben, het eindspel. Veel internationale spelers verkijken zich hierop, en gebruiken al hun 

denktijd tot ze een eindspel van zeven of acht schijven per speler hebben bereikt. Maar dan moet in het 

Friese spel de beslissende fase nog beginnen! 

 

Door de driedamzettenregel heeft het Fries dammen een extra dimensie. Een dam op het bord is 

weliswaar oppermachtig, maar met elke opeenvolgende zet boet het stuk in kracht in, totdat het 

machteloos op het bord moet wachten op bevrijding door een ander stuk. Zelfs voor de oude rotten in 

het vak geeft deze regel de nodige hoofdbrekens. Maar juist door deze regel is zetherhaling in het 

eindspel zo goed als uitgesloten, en blijft er altijd ontwikkeling in de partij. 

 

Door de komst van de app FRYSK! kan iedereen nu op elk moment van dit eindspel genieten, ook 

online tegen andere spelers. En door de driestukken database in de app is nu eindelijk ook de oplossing 

van het ingewikkelde eindspel van dam en schijf tegen dam alleen opgelost. Voor de statistici: in het 

Fries dammen is de diepste scherpe winstgang met drie stukken maar liefst 39 zetten diep! 

  

Dit alles maakt het de moeite waard, aparte wedstrijden en zelfs landentoernooien FRYSK! te houden. 

In Franeker wordt zelfs sinds enkele jaren een apart wereldkampioenschap FRYSK! gespeeld in de 

vorm van een finale voor 16 spelers.  

Acht plaatsen worden opgevuld door de meesters en grootmeesters van het Fryslân Open 2019, één 

plaats van de Nederlands kampioen Jelle Wiersma en één plaats voor Taeke Kooistra, winnaar van het  

kwalificatietoernooi dat plaatsvond in Leeuwarden. Elia Cantatore plaatste zich door in Italië het 

kampioenschap FRYSK! te winnen en Petra Dušková in Tsjechië. De laatste plaatsen worden 

aangevuld uit de kwalificatie FRYSK! die op zaterdag 2 maart wordt gespeeld.  

Omdat FRYSK! snel is te leren en goed is te beoefenen met de App kunnen ook sterke jeugdspelers 

wel eens een goede kans maken om zich te plaatsen voor de finale 

 

Voor iedereen die meedoet met FRYSK!, veel succes en mooie eindspelen toegewenst!! 

 

Stifting WFD 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



 

  
 

Deelnemers aan het FRYSLÂN OPEN 2019 
 

 

1. Aleksej Domchev (Lithuania) 
Internationaal grootmeester dammen uit Litouwen 

 

Aleksej Domchev behoort inmiddels tot de vaste gasten. In 2017 was hij 

de hoogst eindigende internationale speler van het Fryslân Open, en 

behaalde hij de tweede plaats in het Grutmastertoernoai. Ook in de finale 

van het Tweede Wereldkampioenschap FRYSK! eindigde hij hoog. Hij 

is een speler voor wie ook de Friese deelnemers ontzag hebben! 
 

 

 
 

2. Alexander Georgiev (Russia) 
Meervoudig wereldkampioen  

 

Georgiev heeft in Fryslân nauwelijks meer een introductie nodig. Hij is 

één van de vaste deelnemers aan Fryslân Open en Grutmastertoernoai, en 

baarde enkele jaren geleden het nodige opzien met zijn uitspraak dat hij 

een titel in het Friese dammen uitdagender vond dan de wereldtitel 

internationaal dammen. Alexander heeft vorig jaar fantastisch gespeeld 

tijdens het wereldkampioenschap Fries dammen, menig Fries kampioen 

moest in het stof bijten. In de finale eindigde hij op een gedeelde eerste 

plaats en moest daarin uiteindelijk capituleren.  
 

 

 

3. Alexander Shvartsman (Russia) 
Vice-wereldkampioen internationaal dammen uit Rusland 

 

Niet minder blij zijn we met de vice-wereldkampioen internationaal 

dammen Alexander Shvartsman. Dit is de vierde keer dat hij deelneemt 

aan het Fryslân Open. Vorig jaar werd hij in de kwalificatie FRYSK! 

verrassend gedeeld eerste, dit is mede te danken aan zijn uitmuntende 

rekenkracht.  
 

 
 

4. Auke Zijlstra (The Netherlands) 
Fries om utens 

 

Auke Zijlstra is de laatste jaren één van de vaste deelnemers aan de 

toernooien Fries Spel. Hij is opgegroeid met het internationaal dammen 

in de Fries plaats Blessum. Tijdens zijn omzwervingen door Nederland 

door studie en werk heeft hij voor meerdere clubs gespeeld, onder andere 

in Rotterdam en Utrecht. Als kind speelde hij een enkele keer Fries 

dammen, maar dan alleen als ‘qui perd qui gagne’ oftewel: de verliezer 

wint!



 

  
 

 

5. Darya Tkachenko (Russia) 
Viervoudig wereldkampioen internationaal dammen voor vrouwen 

 

Darya Tkatchenko stond vorig jaar ook op het punt om deel te nemen aan 

het Fryslân Open maar moest op het laatste moment verstek laten gaan 

door problemen met haar visum. Nu is het wel gelukt en we zijn erg 

benieuwd hoe ze het er van af zal brengen. In de aanloop  naar het toernooi 

is ze is getraind op Lidraughts door Paul Borghaerts, een goede 

leermeester die oog heeft voor een sterke postionele opbouw.  

 
 
 

6. David Riupassa (The Netherlands) 
Sterke dammer uit Indonesië  

 

David Riupassa speelt voor de tweede kaar mee op het toernooi Fryslân 

Open, en we zijn benieuwd naar de vorderingen die hij gemaakt heeft 

nadat hij de laatste weken is getraind door Willem Dijkstra. In Indonesië 

werd ooit het Maleis damspel gespeeld, het spel waarvan de regels in 

nevelen zijn gehuld. Er is echter een bron in het bezit van de stichting 

WFD waarin het spel is uitgelegd, een publicatie hierover is in 

voorbereiding. De link naar het Fries dammen is in ieder geval 

overduidelijk!  
 

 
 

7. Frederik Bos (The Netherlands) 
De sterkste Friese speler van Lidraughts 

 

Fredrik Bos is momenteel lid van de zeer actieve club Winschoten, 

een club die ook veel inzet toont voor het schooldammen. Het Fries 

dammen is Frederik Bos niet onbekend want met teamwedstrijden 

hij heeft al eens meegespeeld aan het mini clubkampioenschap in 

Jorwert. Momenteel is Frederik één van de vaste gasten op de 

online damsite www.lidraughts.org en niet onverdienstelijk! Hij 

heft daar momenteel verreweg de hoogste rating voor het Fries 

dammen. 

 
 

 

8. Hans Jansen (The Netherlands) 
Voormalig Nederlands kampioen 

 

Jansen is een deelnemer van het eerste uur aan de internationale 

toernooien te Franeker, en weet steevast hoog te eindigen. Twee 

jaar geleden schreef hij het internationale Grutmastertoernoai op 

zijn naam, en vorig jaar wist hij zich te kwalificeren voor het 

wereldkampioenschap. Ongetwijfeld een kandidaat voor een hoge 

klassering.

http://www.lidraughts.org/


 

  
 

 

9. Herbert Tulleken (The Netherlands) 
Een Amsterdamse denksporter 

 

Tulleken begon zijn denksportbelevenissen op het 100-ruitenbord als 

dammer van het diagonale spel maar kon het niet verkroppen dat zoveel 

partijen waar duidelijk voordeel in was behaald toch in een bloedeloze 

remise eindigde. Van het Fries dammen had hij wel gehoord maar nooit 

serieus studie gemaakt. De overstap naar het schaakspel was een 

weloverwogen keuze, maar na het moment dat hij serieus kennis maakte 

met het Friese damspel werd het 100-ruitenbord weer liefkozend 

omarmd. 
 

 

 

 

10. Jan van Dijk (The Netherlands) 
Een sterke speler en veelzijdig denksporter 

 

De van oorsprong Groningse Jan van Dijk is al meerdere malen de 

sterkste dammer van Fryslân geweest in het internationale spel. In het 

Fries dammen heeft hij zijn visitekaartje in 2016 afgegeven, hij plaatste 

zich in dit toernooi meteen al voor de grutmasters. Dit jaar is er wat 

ruimte gevonden in zijn drukke agenda en is hij opnieuw van de partij. 

 

 

 
 

 

11. Jean Marc Ndjofang (Cameroon) 
Afrikaans kampioen internationaal dammen uit Kameroen 

 
Ndjofang kan gerust de ambassadeur van het Friese dammen in Afrika 

worden genoemd. Het zou wel eens niet zo lang kunnen duren voordat hij 

het eerste kampioenschap Fries Dammen van Afrika organiseert. Hij is 

een groot fan van het spel, en een niet te onderschatten tegenstander. 

Momenteel wordt Jean Marc getraind door Jurjen Frankena. 
 

 
 

 

 

12. Macodou Ndiaye (Senegal) 
Meervoudig Afrikaans kampioen  
 

Ndiaye behoort met Ndjofang tot de Afrikaanse pioniers op het gebied van 

het Fries dammen. Zij zijn inmiddels allebei graag geziene gasten. Hij is 

een groot voorstander van een Afrikaans kampioenschap Fries dammen, 

en promoot de sport waar hij maar kan. 



 

  
 

 

13. Patrick Casaril (Belgium) 
Meervoudig Belgisch kampioen  

 

Casaril wist voorgoed de aandacht van de damwereld op zich te vestigen, 

toen hij als aanstormend talent vrijwel als eerste in 40 jaar het 

kampioenschap van België aan de gebroeders Verpoest wist te ontrukken. 

Sinds jaar en dag is hij één van de vaste deelnemers aan het toernooi te 

Franeker.  
 
 

 

 

14. Petra Dušková (Czech Republic) 
Tsjechisch kampioen FRYSK!  

 

Dušková is damtrainer in Praag en legt zich al een aantal jaren toe 

op het Friese damspel. En met succes! Haar finaleplaats in het 

eerste wereldkampioenschap FRYSK! oogstte alom bewondering, 

en door veel te trainen op de app is haar spel de laatste tijd alleen 

maar sterker geworden. Momenteel is Petra de sterkste 

eindspeldammer van Tsjechië. Haar trainingsmaatjes zijn 

Alexander Shvartsman in het internationale spel en Henk Haanstra 

in het Friese spel. 
 
 

 

15. Renaud Braye (Belgium) 
Veelzijdig damkunstenaar uit België 

 

Deze dammer is een waar multitalent. Niet alleen beoefent hij 

verschillende denksporten, hij is ook een professioneel musicus en 

draait er zijn hand niet voor om een koor te dirigeren als hem dat 

wordt gevraagd. Bovendien is hij één van de meest actieve 

internationale spelers op de online versie van de app! Via 

www.lidraughts.org speelt hij deze winter mee in de 

clubkompetitie van De Rûge Wolf. 
 
 

 

16. Bauke Diekstra 
Origineel en verrassend dammer 

 

Wie denkt een bepaalde opening helemaal te beheersen, krijgt van 

Dijkstra vaak verrassingen voorgeschoteld. Die verrassingen 

bezorgen zijn tegenstanders weliswaar de nodige hoofdbrekens, 

maar zijn altijd een verrijking van de openingstheorie. Maar ook in 

het middenspel en het eindspel weet hij vaak de weg naar de winst 

te vinden. 
 

http://www.lidraughts.org/


 

  
 

 

17. Dicky van der Meer 
Sterke hoofdklasser uit Terherne  

 

Als inwoner van Kameleondorp Terherne zal Van der Meer zich 

ongetwijfeld goed thuis voelen op een toernooi dat voor het 

grootste deel op het water wordt gehouden. Dicky speelt dit jaar 

voor de tweede keer mee en de Friese dammers weten dat ze 

terdege rekening met hem moeten houden!  
 

 

 

18. Fedde Wiersma 

Al jarenlang een sterke subtopper 

 

Wiersma is een gedegen speler die al jaren meedraait in de subtop 

van het Fries dammen. Hij blinkt met name uit door sterk positiespel 

in de wat dunnere stellingen. Ook hij is een vaste deelnemer aan het 

Fryslân Open. 
 

 
 

 

 

19. Foeke Tiemensma 
Franeker dammer pur sang 

 

Mede door het eerste Franeker Grutmastertoernoai, waaraan nog geen 

internationale spelers deelnamen, heeft Tiemensma het Fries dammen 

omarmd. In zeer korte tijd is hij tot de sterkste spelers gaan behoren, 

en de eerste Nederlandse titel FRYSK! was voor hem. Wie weet wat 

we in 2019 van hem kunnen verwachten! 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

20. Hein de Vries 
Grootmeester 

 

Hein de Vries was één van de eersten die als Friese dammer deelnam 

aan internationale uitwisselingen waarbij verschillende varianten 

werden gespeeld, nog ver vóór de toernooien in Franeker. Met zijn 

rijke ervaring en gedegen speelwijze is hij een uitstekende 

ambassadeur van het Fries dammen. 
 

 



 

  
 

 

21. Jelle Wiersma 
Zesvoudig kampioen Fries dammen 

 

Ook Wiersma is een zeer sterke Friese dammer en kampioen van dit 

moment. Hij was de eerste die zich wereldkampioen FRYSK! mocht 

noemen, in 2016, en zal ongetwijfeld dit jaar een poging doen de titel 

te heroveren.  
 

 
 

 

 

22. Kees Tijssen 
Grootmeester 

 

Tijssen staat bekend als een robuuste tegenstander. Hij is bijzonder goed 

thuis in de openingstheorie, maar kent ook vele motieven uit het 

midden- en eindspel. Hij speelt daardoor vaak snel, en menig speler 

heeft daardoor de fout gemaakt hem te onderschatten. U bent 

gewaarschuwd! 
 

 
 

 

 

23. Liuwe Westra 

Bestuurder en progressie 

 

Dit jaar speelde Liuwe Westra voor het eerst in de subtop mee voor een 

promotie naar de kampioensklasse in het Fries kampioenschap en hij 

deed dat met voortreffelijk spel. De openingstheorie al behoorlijk de 

baas en met venijnige combinaties en dreigingen verraste hij zijn 

tegenstanders. Ondanks zijn drukke bestaan en ook bestuurlijk in de 

damsport erg actief weet hij progressie in het spel te tonen. 

 

 

 

 

 

 
 

24. Marten Walinga 
Organisator en kampioensdammer  

 

De eerste wereldkampioen Fries dammen heeft beslist de kwaliteit in 

huis om hoog te eindigen in het Fryslân Open, maar of dat lukt in 

combinatie met alle drukte van de organisatie ervan is de grote vraag. 

Dat het mogelijk is werd vorig jaar wel bewezen tijdens het WK. 

 



 

  

 

 

25. Piet Sikma 
Dammer en schaker 

 

Sikma is iemand die pas na zijn verhuizing uit Sneek naar het dorpje 

Hartwerd, dat kan roemen op een sterke Friese damclub, begon met 

Fries dammen. Inmiddels speelt hij een geducht potje mee, en weten 

zijn tegenstanders dat ze hem niet moeten onderschatten.  
 

 

 

 

 
 

26. Sjoerd Couperus 
Nestor van de Friese wedstrijddammers 

 

Couperus hoorde bij de vaste kern van toeschouwers toen het 

Franeker toernooi nog maar vier deelnemers kende. Zodra het 

Grutmastertoernoai werd omgevormd tot een Fryslân Open, was hij 

erbij om zich op te geven als deelnemer. Het beste bewijs dat leeftijd 

nauwelijks een rol speelt in de denksport! 
 
 

 

 
 

27. Taeke Kooistra 
Achttienvoudig kampioen Fries dammen 

 

Kooistra is ongetwijfeld één van de allersterkste Friese dammers, 

zoals moge blijken uit zijn achttien titels. In 2017 werd hij 

wereldkampioen FRYSK!. En in het Friese Grutmastertoernoai van 

2018 streek Taeke met de hoogste eer! 
 

 

 
 

 

28. Tsjerk Wijbenga 
Grootmeester en causeur 

 

Wie met Tsjerk Wijbenga een praatje over dammen begint, kan daar 

maar tijd voor uittrekken. Wijbenga heeft een fenomenaal geheugen 

voor partijfragmenten en eindspelen, en kan daar zeer onderhoudend 

over vertellen. Hij heeft ook de nodige ervaring als coach, en weet zijn 

pupillen, als ze tegen een sterke tegenstander moeten uitkomen, 

steevast te bemoedigen met de uitspraak ‘Se moatte earst mar ris fan 

jin winne.’ Een waar woord! 



 

  
 

 

Ten Years of Frisian Draughts in Franeker – Ten World Champions 

When first introducing international draughts players to the game of Frisian Draughts, we aimed high. 

We wanted at least one former world champion as a participant to show the world that Frisian 

Draughts is challenging even for the highest level of mind sporters. In 2014, the first year of the 

Stifting WFD, we formulated the goal to organize a Frisian Draugths World Championships in 2018. 

All in all, we can now boast of no fewer than ten world championships as participants in one or more 

of our tournaments. We proudly present an overview. 

Anatoly Gantvarg 

Anatoly Gantvarg was world champion in traditional International 

Draughts in 1978, 1980, 1984 and 1985. He was among the very 

first international participants in our tournaments in Franeker in 

2013. He loves the game, and to him we owe the quotation ‘Frisian 

Draughts is the Queen of all Mind Sports’. 

 

 

 

 

Michele Borghetti 

Also among the very first was Michele Borghetti, world 

champion in Checkers in 2013 and 2015 (three move) and 2016 

(play as you like). After the 2013 tournament, he participated 

again in 2015, 2016 and 2017. We hope to welcome him again in 

the future! 

 

 

 

 

Alexander Georgiev 

In 2014 we welcomed Alexander Georgiev for the first time. 

He was world champion in International Draught no fewer 

than nine times: in 1994, 1995, 1997, 2000, 2005, 2006, 2007, 

2009, 2010, 2011 and 2012. He has been a regular guest ever 

since (with the exception of 2017) and was one of the 

favourites for the World Championship Frisian Draughts in 

2018, coming in a close second om a tiebraker match against 

Marten Walinga. 



 

  

 

 

Alexander Shvartsman 

Alexander Shvartsman was world champion of International 

Draughts in 1998, 2007, 2009 and 2017. He first came to Franeker 

in 2015 and was a participant in 2017 and 2018 as well. He was 

succintly formulated the rules of capture priority for all Russian 

draughts players: 

сколько, что, чем or skol’ko, shto, tchem. 

 

 

 

 

 

Guntis Valneris  

Guntis Valneris was also among the participants in 2015. 

Although he was very sympathetic to the game of Frisian 

Draughts, he has not returned until this year. He was world 

champion in International Draughts in 1994. 

 

 

 

 

 

Vasyl Ivanchuk 

In 2016 we had a very special new participant, 

Vasyl Ivanchuk, world champion in Rapid Chess. 

He won great victories but also experienced 

dramatic losses. He is, however, a great fan of 

Frisian Draughts and has said that the tournament 

in Franeker is one of his favourites: see ............ He 

also participated in 2017 and 2018. 



 

  

 

Jelle Wiersma 

2016 saw the first World Championships in Frisian Draughts, albeit 

only in the introductory variant FRYSK! This was won by Jelle 

Wiersma, who thus may style himself the first official world 

champion in a variant of draughts according to Frisian rules. Jelle 

Wiersma has participated in all of the Franeker tournaments so far. 

He won the Fryslân Open tournaments in 2015 and 2016.  

 

 

TaekeKooistra 

In 2017, Jelle Wiersma had to pass the title of world champion in 

FRYSK! on to Taeke Kooistra. Taeke Kooistra has also participated in 

all the tournaments since the beginning, and managed to win the 

Fryslân Open in 2018.  

 

 

 

Foeke Tiemensma 

In 2018, Foeke Tiemensma became the third world 

champion in FRYSK! He came as a visitor to the 

very first Grandmasters’ Tournament in 2009, and 

very soon became a participant and even a winner 

himself, just like Caesar’s motto Veni Vidi Vici. He 

won the Fryslân Open tournaments in 2014 and 

2017. 

 

Marten Walinga 

And then, after years of preparation, the first World Championships 

in Frisian Draughts in its classic form was held in 2018 in 

Leeuwarden, then the Cultural Capital of Europe. He turned out to 

be the best of a field of sixteen participants. As his fellow 

organizers, we are of course very proud that he gained this 

beautiful title for the first time, and also think it apt that his efforts 

on behalf of the game have been crowned so magnificently. 

Moreover, this makes him the tenth world champion to enter the 

Franeker tournaments over the last ten years 



 

  

 

 

Toernooischema Fryslân Open 2019 staat in Toernooibase 
De bedenktijd per speler bedraagt tijdens Fryslân Open 40 minuten + 20 seconden per zet. 

 

Voortschrijdingstabel 

 
 

Toernooischema Grutmasters en Masters 
De bedenktijd per speler bedraagt tijdens het (Grut)Mastertoernoai 90 minuten + 30 seconden per zet. 

 
 

Wedstrijdschema Grutmasters en Masters: 
1e ronde op vrijdagavond:  1 – 4 en 2 – 3 

2e ronde op zaterdagochtend: 3 – 1 en 4 – 2 

3e ronde op zaterdagmiddag:  1 – 2 en 3 – 4 



 

  

Frisian Draughts: a Game Changer!  

The board of the WFD has submitted a contribution for presentation at the Board Game Studies 

Colloquium XXII (7-10 May 2019, Bologna, Italy), with the following excerpt:  

“The 10x10 game of Frisian Draughts (FD) is more than 450 years old. It is undoubtedly the most 

aggressive and explosive game in the checkers family, and as a consequence draws are quite rare 

(about 10% in top tournaments, as opposed to at least 80% in international draughts).  

The WFD Foundation has successfully revived international awareness over the last decade, achieving 

exponential rate of coverage, such that international draughts players and even top chess players have 

embraced this game with great enthusiasm.  

We will explain that this is a consequence of the combined diagonal and orthogonal (“over-all”) 

capture rules. The basic game features will be further explained using software to analyze the simpler 

4x4 and 6x6 boards, from which the complexity and razor-thin drawing margins are easily seen.  

Next, we will present our activities on the educational front, which comprises several projects 

(amongst them Frysk!, which is an endgame variation) at elementary and secondary schools in various 

countries. The youth is embracing these activities whole-heartedly. Not only because the explosive 

game tactics are very entertaining to them, but analytical and creative skills are encouraged in a natural 

way, according to our observations and those of the teaching staff.  

Finally, we will sketch our plans for the next few years. We want to combine age-old tradition, modern 

mathematical insights and educational skills to secure the FD game for future generations.”  

Herbert Tulleken 

 

 

 

 

 

Website: https://boardgamestudies.jimdofree.com/ 

https://boardgamestudies.jimdofree.com/


 

  

 

 

Sponsoren: 

 

Provincie Fryslân 
Tallship Company uit Franeker 

Gemeente Waadhoeke 
De Stadherberg uit Franeker 

De Ster van de Elfsteden uit Franeker 

Dambond Fries Spel 

P-Services uit Barneveld 

Autotaxaties D. van Aken uit Lollum 

Tresoar uit Leeuwarden 

Bakkerij Siesling uit Franeker 

Narwal Innovatie uit Waaksens 

Rederij Bais uit Den Helder 

Van de Meulen Woudsend BV uit Woudsend 

Visserijbedrijf ST-20 uit Stavoren 

Visserijbedrijf LO-5 uit Dokkumer Nijesilen 

Visserijbedrijf WON-77 uit Makkum 

Visserijbedrijf HA-75 uit Makkum 

Visserijbedrijf WON-50 uit Workum 

Waddenzee BV uit Harlingen 

Frieslanddruk uit Bolsward 

Visserijbedrijf TS-10 uit Terschelling 

Shipdock Draaisma uit Franeker 

Autogarage Hoogterp uit Gaastmeer 

Camping Ykema uit Sandfirden 

Kooistra Interieurbouw uit Lollum 

Schilder Annie Akkerman uit Lollum 

Electroworld uit Franeker    Ingenieursbedrijf Tesla/SqrtX uit Amsterdam 

Hoefsmid A.M. Okkema uit Pingjum   Beelove uit Oudega - SWF 

Bouwbedrijf Haarsma uit Franeker    Kaspers en Schingenga uit Leeuwarden 

Garage Wester uit Lollum     Agrarisch bedrijf Postma uit Waaksens 

De Boer Accountant uit Makkum    Makelaardij de Lange uit Sneek  

Rijschool Miranda uit Burgwert    Wiersma Accountancy uit Wommels 

Visserijbedrijf WON3 uit Witmarsum   Automobielbedrijf Jaarsma uit Hartwert  

EDC dataconversie uit Hippolytushoef   Kantoor Jacob van der Goot uit Gaastmeer 

Visserijbedrijf WK-10 uit Workum   Asbest watnu uit Franeker    

Agrarisch bedrijf Schukken uit Hijlaard   Dorpshuis De Nije Haven uit Lollum 

Visserijbedrijf LO-17 uit Dokkum   Yearn Consultancy uit Leeuwarden 

Notaris van der Hem uit Jorwert   Wapen fan Baarderadiel uit Jorwert   

Dyntas consultancy uit Jorwert    Agrarisch bedrijf Mulder uit Waaksens  

Attema uit Heeg      ABL bouw uit Lollum 

 

En alle niet genoemde leden die bijdragen aan de Club van 100!! 

 

De volledige sponsorlijst staat ook op www.frisiandraughts.com 

 

http://www.frisiandraughts.com/


 

  

 

 

Dank aan: 

 

Stichting WFD wil in het bijzonder bedanken: 

De vele vrijwilligers die dit denksportevenement mogelijk maken. 

 

- Jan Bruinsma en bemanning van de Tall Ship Company uit 

Franeker voor het beschikbaar stellen van het tall ship Antigua en 

de klipper Elizabeth. Zij verzorgen de slaapaccommodatie en het  

ontbijt voor de buitenlandse spelers en stellen hun schepen 

beschikbaar voor het Fryslân Open 2019. 

 

- Eelco Bootsma van de Stadsherberg Franeker voor de uitstekende lunches en diners 

  en voor overnachtingen in de Stadsherberg 

 

- Bogt fen Guné en de Koornbeurs 

 

- De gemeente Waadhoeke voor het beschikbaar stellen van het 

Stadhuis,  

  sponsoring en verdere ondersteuning. 

 

- Syb van der Ploeg, Wiebe Kaspers en het shantykoor Sterk Spul 

 

- Dambond Fries Spel en de Koornbeurs voor ondersteuning en 

gebruik van materiaal 

 

- De organisatie Fryslân Open 2018: 

 

Zakelijk leiders: Stichting WFD 

Toernooibase: Piet Bouma 

Arbiters: Liuwe Westra, Marten Walinga, Jelle Wiersma, Fedde 

Wiersma en Herbert Tulleken 

Catering: Anneke van der Vries en Janneke van der Zee 

Notaris: Mr. G. S. van der Hem 

Verslaggevers: Siebren Dyk en Liuwe Westra 

Social Media: Eva Houtjes 

 

 

En dank aan  Hunia drukkerij uit Workum voor het mooie 

drukwerk! 

www.huniadrukkerij.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.huniadrukkerij.nl/

