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Hartelijk welkom damliefhebbers/sters,
Alweer voor de 38e keer organiseert Damvereniging Soest-Baarn het jaarlijkse
schooldamkampioenschap. Fantastisch dat er zich xx viertallen hebben
ingeschreven, die strijden voor een ereplaats in twee categorieën: die voor de
groepen 5 en 6 en voor de groepen 7 en 8.
Wij zijn verheugd, dat xxxx de sportcoördinator van de Gemeente Baarn de
opening verricht. Zij/hij ziet het belang van het damspel binnen de ontwikkeling
van de kinderen. Aspecten van concentratie, reactievermogen, strategisch
inzicht, prikkelen van het geheugen enzovoort zijn elementen die onze denksport
te bieden heeft. En vooral: genieten van het damspel! Ontsnappen aan de waan
van de dag is niet alleen voorbehouden aan de volwassen mens. Ook jeugd kent
de druk, waarbij de invloed van social media zo op het oog is doorgeslagen.
Winnen is iets wat leuk is. Daar speel je voor. Toch is meedoen aan een
jeugddamtoernooi als dit een groot genoegen en een ervaring voor de
ontwikkeling naar volwassenheid. Wij hopen dan ook, dat het een feestelijke
happening wordt voor alle jonge deelnemers/sters, maar zeker ook voor alle
begeleid(st)ers en aanwezige familieleden.
Voor de winnaars van de twee categorieën ligt een mooi vervolg in het verschiet.
Zij zullen op mogen strijden voor het provinciale kampioenschap en misschien
zelfs voor een landelijke finale. Daarvoor zijn ook geplaatst de nrs. 2 en 3. Zie
ook pagina 7 van dit programmaboekje
Een fijn toernooi gewenst!
Ton v.d. Ploeg en Bert Roest namens de organiserende damclub DVSB
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Trainen, oefenen en spelen
Je krijgt vooral plezier in het dammen, wanneer je de regels van het spel goed
beheerst.
Het belangrijkste voor de beginnende jeugddammer is de leuke truckjes te leren.
Daarvoor is een goede training nodig. In een training – die ongeveer een half uur
per keer duurt – het volgende:
 Wat is een goede stelling op het bord, zodat je een goed resultaat kunt
bereiken.
Ofwel sterke posities van schijven kennen, een goed openingsspel,
bepaalde strategieën enz. enz.
 Wat zijn kwetsbare posities, zodat je zo min mogelijk in moeilijkheden
komt
 Welke slagzetten kent het dammen. Dat wil zeggen met bepaalde zetten
je tegenstander schijven afhandig maken en daardoor de kans op winst
te vergroten
Na een training oefen je wat je geleerd hebt. Zo kun je bij slagzetjes allerlei
soorten varianten bedenken en daarmee vergroot je je kennis van het spel.
Uiteindelijk is een dampartij spelen het allerleukste. Dan is het fijn, wanneer je
kunt winnen.
De training en oefening helpen je om de kans daarop te vergroten.

Vervolg schooldammen
Damvereniging Soest-Baarn biedt beginnende dammers en jeugddammers de
kans op het goed leren en spelen van het spel. Daarvoor is voor de jeugd volop
gelegenheid.
Maandagavond van 16.30 – 17.30 uur in Baarn:
“Rode Kruisgebouw” Burgemeester Penstraat 6 Baarn.
Woensdagmiddag van 13.00 – 14.30 uur in Soest:
“Da Costaschool” spoorstraat 3 Soest.
Meer informatie over de jeugddamactiviteiten tref je aan op pag. 7 van dit
programmaboekje. Vooral interessant, wanneer je gaat strijden voor het
kampioenschap van de provincie Utrecht.
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Schooldamtoernooi Soest Baarn
Deelnemende scholen en teams op zaterdag 14 januari 2017
School
x
x
x
x
x
x
x

Teams Groep 7 en 8
x
x
x
x
x
x
x

Programma
9.45 - 10.00 uur:
Ontvangst deelnemende scholen.
10.00 - 10.15 uur: Officiële opening;
10.15 - 10.30 uur: ronde 1
10.35 - 10.50 uur: ronde 2
10.55 - 11.10 uur: ronde 3
11.15 - 11.30 uur: ronde 4
11.35 - 11.50 uur: ronde 5
11.55 - 12.10 uur: ronde 6
12.15 - 12.30 uur: ronde 7
12.35 - 12.50 uur: ronde 8
ca. 13.15 uur: prijsuitreiking

Teams groep 5 en 6
x
x
x
x
x
x
x

Eerste ronde
x
x
x
x
x
__________________________________
x
x
x
x
x
x
____________________________________

5

Spelregels
De belangrijkste spelregels willen wij benoemen. De scheidsrechter beslist bij de
toepassing hiervan in alle gevallen.
1. Zetten doe je altijd schuin vooruit. Een schijf van je tegenstander mag je zowel voorals achteruit slaan. Een dam mag slaan over de hele lijn.
2. Als een schijf is aangeraakt moet die ook worden gezet. Dus is goed nadenken en
dan pas zetten heel belangrijk. De speeltijd van 15 minuten voor een partij is daarbij
voldoende.
3. Slaan is verplicht. Als jouw tegenstander vergeet te slaan, mag je dit zeggen.
4. Damslag is gelijk aan steenslag. Dus je mag kiezen een schijf met dam of schijf te
slaan.
5. Meerslag gaat altijd voor. Dit betekent, dat wanneer je op verschillende manieren een
of meer schijven kunt slaan moet je de manier nemen, waarbij je de meeste schijven
slaat.
6. Je hebt de partij gewonnen, wanneer je tegenstander niet meer kan zetten. Je
tegenstander staat bijvoorbeeld vast of heeft geen schijven meer. De arbiter beslist
bij onduidelijkheid wanneer het remise is.

Wedstrijd bepalingen
1. Het verdient aanbeveling voor ieder viertal een begeleid(st)er aan te wijzen.
2. De computer bepaalt volgens een damsysteem steeds welke viertallen tegen elkaar
spelen.
3. Elke speelronde duurt 15 minuten. Totaal zijn er acht rondes.
4. Partijen die te lang dreigen te duren worden door een damscheidsrechter beoordeeld.
Hij geeft een oordeel over wie gewonnen heeft of in een gelijkspel is geëindigd. Over
deze beslissing wordt niet getwist.
5. Winst levert twee punten, gelijkspel één punt en verlies nul punten op.
6. Stoor je medespelers niet, vooral niet wanneer je klaar bent met je partij.
7. Na afloop van een partij zetten de spelers rustig alle schijven weer op het bord.
8. Voor eventuele vragen kunnen dammers/sters of begeleid(st)er terecht bij de arbiter

Winnaars, prijzen en vervolg
De prijsuitreiking vindt plaats rond 13.15 uur. Het winnende viertal van de twee
categorieën ontvangt een beker voor de prijzenkast van de school. Tevens ontvangt het
team een wisselbeker, waarin de naam van de school gegraveerd zal worden. De
nummers twee en drie ontvangen ook een beker. De teams die op de plaatsen één, twee
of drie zijn geëindigd, krijgen een uitnodiging voor het meedoen aan het kampioenschap
van de provincie Utrecht.
De overige teams ontvangen een standaard met de behaalde plaats in het
schooldamtoernooi. Tot slot: alle schooldammers/sters ontvangen een speciale
herinnering ivm deelname aan het toernooi.
De scholen en/of begeleiders van de zes teams ontvangen binnen een week informatie
over dit kampioenschap.
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Op weg naar een goed resultaat
Kampioenschap van de provincie Utrecht
De hoogst eindigende drie scholen van de groepen 7 en 8 en de hoogst eindigende drie
scholen van de groepen 5 en 6 plaatsen zich voor het Provinciaal
Schooldamkampioenschap. De wedstrijden vinden plaats in
Het Rode Kruis Gebouw Burgemeester Penstraat 6 te Baarn.
Voor de groepen 5/6 en 7/8 is dat op zaterdag 18 maart 2017 en begint om 10.00 uur.

Damles en training
DVSB biedt gratis vier damlessen en training aan ter voorbereiding van de provinciale
kampioenschappen. Tijdens de schooldamkampioenschappen deelt men formulieren uit,
waarop men zich als team of individueel kan opgeven.

Beste schooldammer 2017 van Soest en van Baarn
Dit toernooi in SOEST begint op woensdag 18 januari van 13.30 - 14.30 uur in de
“Da Costaschool” Spoorstraat 3 te Soest. Opgave vooraf kan bij Ton van der Ploeg,
Drakenburgerweg 83, 3741GL Baarn. Tel. 0628628058. Email ton.ploeg@planet.nl.
In BAARN begint op maandag 23 januari van 16.00 - 17.00 uur in "het Rode Kruisgebouw"
aan de Burgemeester Penstraat 6, te Baarn. Opgave vooraf kan bij Bert Roest, Van
Galenlaan 34, 1403TS Bussum. Tel. 035-6933694. Email bertroest@gmail.com

Damvereniging Soest-Baarn
De jeugdafdeling van Dam Vereniging Soest Baarn (DVSB) speelt elke maandag van 16.00
tot 17.30 uur in het Rode Kruisgebouw, Burgemeester Penstraat 6, Baarn. En elke
woensdagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur in de “Da Costaschool” Spoorstraat 3 te Soest.
Contact: Ton van der Ploeg, Drakenburgerweg 83, 3741GL Baarn. Tel. 0628628058.
ton.ploeg@planet.nl.
Er wordt spelenderwijs ingegaan op de theorie (ca. 30 minuten) en de jongens en meisjes
spelen een interne competitie. In de loop van het seizoen wordt ook tegen leeftijdgenoten
van andere verenigingen gespeeld. De contributie bedraagt 35 euro per kalenderjaar.
De volwassenen hebben op maandag clubavond (van 19.45 tot 23.45 uur) en spelen ook in
het Rode Kruisgebouw, Burgemeester Penstraat 6, Baarn.
Voor nadere informatie kunt u terecht: www.dvsb.nl. Met veel actueel plaatselijk
damnieuws.
De vereniging heeft een samenwerkingsverband met de damclubs uit Loosdrecht en
Bunschoten. Met drie tientallen doen deze verenigingen onder de naam Gooi- & Eemland
mee aan de landelijke damkampioenschappen. En achttallen spelen in de Utrecht om het
provinciaal kampioenschap. Daarnaast doen veel leden mee aan nationale en internationale
kampioenschappen.
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Damvereniging Soest Baarn

www.dvsb. nl

