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Beste jongens en meisjes,
Dit jaar is het de 36e keer dat de damclub DEZ/NGKZ een Schooldamtoernooi
organiseert. Na het grote succes van vorig jaar dit jaar weer voor de hele
gemeente Oldebroek. De damclub doet dit in samenwerking met de sponsor: VVI
Verlichting! We zijn blij dat we dankzij deze Verlichtingswinkel uit Wezep, het
damtoernooi weer kunnen organiseren.
De wedstrijden vinden plaats op 12 december. Om 14:00 uur is de opening
en om 14.10 uur begint de eerste ronde. Wij willen de begeleiders van de
teams vragen om zich voor 14.00 uur te melden in de speelzaal om een
lootje te trekken om zo de loting voor de eerste ronde te verrichten.
Het toernooi vindt dit jaar net als vorig jaar plaats in de kantine van voetbalclub
WHC Wezep, Hoeloosweg 15. Wij zijn WHC erg dankbaar dat wij gebruik
mogen maken van hun kantine!
Vorig jaar heeft De Schaapskooi het toernooi gewonnen. Dit jaar zijn er 14
teams die strijden om de titel met een viertal. Omdat dat veel te veel teams zijn
om allemaal tegen elkaar te laten spelen, wordt er gebruik gemaakt van een
zogenaamd zwitsers systeem. In dit systeem is het zo dat je tegenstander altijd
ongeveer even sterk is.
De prijsuitreiking is om ca. 17:30 uur. Voor de eerste 7 teams is er een beker.
In februari is het kampioenschap van Overijssel. De teams die bij de eerste 5
eindigen, mogen zich inschrijven voor dat kampioenschap. De betreffende
scholen krijgen daar nog nader bericht over. Het is voor een school altijd
mogelijk aan het welpen toernooi van Overijssel mee te doen. Dat is voor
leerlingen t/m groep 6.
Het is goed als vooraf op school de belangrijkste damregels doorgenomen
worden. Verder zou het leuk zijn als de teams in hun schooltenue komen, dat
staat altijd erg leuk. En natuurlijk nog de vraag om op tijd aanwezig te zijn.
Er wordt dit jaar zonder klok gespeeld.
Wij hopen een sportieve middag te beleven.
Disclaimer: Tijdens deze middag zal er beeldmateriaal gemaakt worden dat
gebruikt wordt voor promotie doeleinden. Indien u hier niet akkoord mee kunt
gaan moeten wij helaas besluiten tot het uitsluiten van deelname.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die zich inzet dit toernooi te laten slagen.
T.H. Hakvoort
Esdoornstraat 10
8091 KD Wezep

06-36376318
rickhakvoort@live.nl

Belangrijke regels
1.

Wanneer je deze woensdagmiddag gaat
dammen ben je op bezoek in de kantine van
WHC. Je bent dan gast en het is logisch dat je
je ook gedraagt als gast. Dat betekent, dat je
niet door de kantine loopt te rennen of te
schreeuwen en je blijft van andermans spullen
af.

2.

Wanneer je klaar bent met je partij, dan geef je
de uitslag door aan een van de mensen van de
damclub. Je wacht daarbij totdat de uitslag op
het wedstrijdformulier is genoteerd. Daarna zet
je de schijven weer netjes op het bord in de
beginstand. Je mag nog even in de zaal blijven
om te kijken maar in de speelzaal is het stil
zolang er gespeeld wordt. Hiernaast is er
natuurlijk de mogelijkheid om in de
naastgelegen zaal uitgebreid te vertellen over je
partij.

3.

Onthoud goed dat dammen een denksport is,
waarbij jij en je damvrienden geen lawaai
kunnen gebruiken. Er mag niet worden
voorgezegd natuurlijk. Dit geldt niet alleen
voor de kinderen maar ook voor ouders en
begeleiders.

Er wordt een drinkwater punt ingericht waar de spelers
tussen de rondes door water kunnen halen. Het is
handig als jullie een eigen bidon of iets dergelijks
meebrengen. Die kun je gemakkelijk meenemen voor
naast je bord!
Voor de begeleiders is er koffie en thee aanwezig.

Damregels

1. Zorg ervoor dat het dambord zo ligt, dat het linker
veld onderin donker gekleurd is.
2. Wit mag als eerste zetten.
3. Wanneer je een schijf hebt aangeraakt, dan moet je die
zetten. Je mag nog wel kiezen welke kant op. Wanneer je
de schijf hebt losgelaten, mag je hem niet meer verzetten.

4. Slaan is altijd verplicht. Wanneer je met een schijf of
een dam een gelijk aantal schijven kunt slaan, mag je
zelf weten of je met de schijf of de dam slaat. Meerslag
gaat altijd voor. Wanneer je met een schijf drie schijven
kunt slaan, en met de dam maar twee, dan moet je met
de schijf slaan.
5. Een partij heb je verloren, wanneer je niet meer kunt
zetten. Dat kan als je geen schijven meer op het bord
hebt, maar ook als je vast staat.
6. Als geen van beide spelers meer kan winnen
(bijvoorbeeld als beiden nog 1 dam hebben) dan is de
partij remise. De mensen van de damclub mogen een
partij remise verklaren als ze zien dat geen van beiden
meer kan winnen.

Damclub DEZ/NGKZ
De damclub heeft een jeugdafdeling waar naast het dammen zelf
ook gezelligheid heel belangrijk is! Je kunt er al naartoe vanaf 8
jaar. Je leert er heel snel, heel goed dammen en voor je het weet,
win je van je ouders of opa of oma met dammen.
Wil je een echte dam-baas worden, kom dan op dinsdagavond naar de
bouwakker ,Merelstraat 27-BG 8094 AM ,in Hattemerbroek. We
beginnen om 18:30 uur en gaan door tot ongeveer 19:30 uur. Mocht je
meer informatie willen neem dan contact op met: Harry Beekman: 038376-2238
Verder kun je thuis ook veel dammen en oefenen. Kijk daarvoor
maar eens op de website www.damz.nl
Tenslotte mogen we natuurlijk niet vergeten dat vorig jaar een
Nederlander, Roel Boomstra, Wereldkampioen is geworden. Roel
heeft ooit ook meegedaan aan schooldammen, wie weet word jij wel
net zo goed als hij!

Het Toernooi
Er wordt gespeeld in één centrale zaal waar iedereen speelt!
Er wordt net als vorig jaar als scholen tegen elkaar gespeeld
Ieder team bestaat uit 4 spelers die we bord 1 t/m bord 4 noemen.
Wisselspelers zijn toegestaan. Ook is het mogelijk om elke ronde met
een andere opstelling te spelen.
Het schema is vooraf nog niet bekend. In de zaal waar we spelen komt
er een groot scherm waar elke ronde de lotingen en uitslagen te vinden
zijn.
Voor aanvang van het toernooi, bij het aanmelden, trekt ieder team
een lootje. Met dit lootje wordt de loting voor de eerste ronde gemaakt.
Bij de tafels waar gespeeld wordt zullen er bordjes komen te staan met
de teamnaam waardoor de kinderen weten waar zij naartoe moeten. Bij
deze tafel zal ook een opstellingsbriefje neergelegd worden. Dit ziet er
ongeveer als volgt uit :
School 1
School 2
Uitslag:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
Bord 1 voor de thuisspelende school speelt met wit. Bord 2 met zwart,
bord 3 met wit etc.
Wij willen de scholen vragen om de begeleider(s) van het team de
namen in te laten vullen.
Hierdoor kunnen we naast een algemeen klassement ook een
individueel klassement bijhouden. Voor de winnaar(s) van dit
klassement is er ook een prijsje!

Deelnemende scholen
1 Meidoorn
2 Nassauschool
3 De Regenboog 1
4 De Regenboog 2
5 CK de Schaapskooi 1
6 CK de Schaapskooi 2
7 CK de Schaapskooi 3

8 CK de Schaapskooi 4
9 CK de Schaapskooi 5
10 Timotheüsschool
11 KBS de Uilenhorst 1
12 KBS de Uilenhorst 2
13 De Wegwijzer
14 ODS de Wereldweide

Enkele tips
Dammen is een spel waarbij je eerst gaat kijken
……….. dan nadenken ………. En dan pas zetten.
Zorg ervoor dat je stand op het bord geen gatenkaas
wordt, zodat je tegenstander er zo doorheen loopt of
slaat.

Dammen is vooruit zien. Nu is dat niet makkelijk
maar vooral als je moet slaan is het erg belangrijk
verder dan je neus lang is te kijken. Je moet je
dan steeds afvragen, wat kan mijn tegenstander
dan doen?
Het belangrijkste bij dammen (en ook bij alle
andere sporten) is, dat je je als een waardig
verliezer gedraagt.
Nu veel succes toegewenst. Laten we hopen
dat deze tips je veel plezier zullen brengen.
.

