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Locatie: Scholengemeenschap De Goudse Waarden,  
Kanaalstraat 31, 2801 SH, Gouda 

 
Organisatie: Damlust Gouda / Denk en Zet Reeuwijk / Zuid-Hollandse Dambond 

 
p/a: Martijn van der Klis 

Arabellaplantsoen 15 
3438 VM Nieuwegein 

tel.: 06-49836692 
e-mail: martijnvdklis@gmail.com 
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Voorwoord 
Voor u/je ligt het programmaboekje voor de provinciale finale van de Zuid-Hollandse 
Dambond. Op zaterdag 7 maart as. gaan teams in de categorieën welpen (groep 1 t/m 6) en 
pupillen (groep 7 en 8) de strijd aan, met uiteraard als ultieme doel om provinciaal kampioen 
te worden. 
Voor de derde maal zijn dit jaar de oostelijke en westelijke helft van de Zuid-Hollandse 
Dambond samengevoegd: waar er vroeger twee aparte schooldamfinales waren, is er nu één 
groot toernooi met veertig deelnemende schooldamteams.  
Meer teams betekent ook meer beschikbare tickets voor de halve finale van het Nederlands 
Kampioenschap: voor de pupillen gaat het om 12 teams, bij de welpen gaan de eerste 8 
door. Wie weet halen ook dit jaar weer aantal Zuid-Hollandse teams de finale! 
In dit programmaboekje kunt u hopelijk alle informatie vinden die van te voren en op de dag 
zelf van belang is. Als er iets onduidelijk is, dan kunt u altijd contact opnemen met de 
wedstrijdleiding. De contactgegevens zijn op de voorpagina te vinden.  
 

Namens de jeugdcommissie van de Zuid-Hollandse Dambond,  
Martijn van der Klis.  
 

Locatie 
Voor het eerst wordt het schooldamkampioenschap gehouden in de aula van 
Scholengemeenschap de Goudse Waarden, Kanaalstraat 31, 2801 SH, Gouda. In de Goudse 
Waarden zijn diverse consumpties voor een aantrekkelijke prijs verkrijgbaar, maar het 
meebrengen van een eigen lunchpakket kan geen kwaad. Voor een routebeschrijving kunt u 
terecht op Google Maps:  http://maps.google.nl.  
 

Inschrijfgeld 
Bij aankomst moet het inschrijfgeld van €7,50 per team worden voldaan. Dit inschrijfgeld 
wordt gebruikt om de kosten voor zaalhuur en prijzen (iedere deelnemer gaat met een 
aandenken naar huis) enigszins te kunnen dekken.  

 
Rooster 

Alle deelnemende teams worden verwacht om 12.15 uur. Vervolgens zijn de begintijden van 
de rondes zijn als volgt:  
 
Ronde 1: 12.30 uur  Ronde 5: 14.45 uur  
Ronde 2: 13.00 uur   Ronde 6: 15.15 uur  
Ronde 3: 13.30 uur   Ronde 7: 15.45 uur  
Ronde 4: 14.15 uur   Prijsuitreiking en sluiting: 16.20 uur.  
   
Na de derde ronde is er, zoals u ziet, een pauze tot 14.15 uur. Al naar gelang de snelheid van 
de rondes kan het rooster op de dag zelf worden aangepast. 
 
In beide categorieën zal worden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. In het kort houdt dit 
in dat in het verloop van het toernooi teams met een gelijkwaardige score uit de voorgaande 
rondes tegen elkaar spelen. Uitgangspunt hierbij is dat geen team twee keer dezelfde 
tegenstander ontmoet. In elke ronde spelen dus alle teams, tenzij het aantal deelnemende 
teams oneven is, dan wordt één team vrijgeloot (en scoren zij een 8-0 overwinning).  

http://maps.google.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitsers_systeem


Wedstrijdbepalingen 
 

1. Voor zover hieronder niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het Spel- en 
Wedstrijdreglement (SWR) van de Koninklijke Nederlandse DamBond (KNDB) van 
toepassing. Het reglement is te vinden op de site van de KNDB:  
http://www.kndb.nl/cms/dmdocuments/handboek/d1swr.pdf 

2. De spelers van een team moeten allen leerling zijn van de school waarvoor gespeeld 
wordt en uitkomen in de categorie waarin zij thuishoren (welpen [groep 1 t/m 6] en 
pupillen [groep 7/8]), waarbij een welp overigens wel mag worden ingezet als pupil. 
Andersom is die niet toegestaan.  

3. Gespeeld wordt met viertallen. Er mag iedere ronde van opstelling gewisseld worden, 
zodat ook reserves de kans hebben om te spelen. 

4. Het eerstgenoemde team in het wedstrijdrooster speelt met wit op de borden 1 en 3. 
5. Een remiseaanbod wordt als volgt uitgevoerd: de speler doet een zet, vraagt 

“remise?” en drukt de klok (indien aanwezig, zie regel 7) in. Zolang de tegenstander 
geen zet heeft gedaan, blijft het remiseaanbod van kracht, dus het aanbod mag 
gerust enige tijd overwogen worden. Met het negatief beantwoorden van het 
aanbod of het doen van een zet wordt het remiseaanbod ontkracht. Overleg met 
teamgenoten of de leiding is (net als onder alle andere omstandigheden) verboden.  

6. De gangbare regels voor wat betreft het remise verklaren van een partij (zoals 
beschreven in artikel 9.2 van het SWR) zijn geldig. Arbiters zullen bij het handhaven 
hiervan proactief optreden.  

7. Per ronde geldt een speeltijd van 25 minuten. Na een speeltijd van 15 minuten wordt 
er een wedstrijdklok bij de nog niet afgelopen partijen geplaatst, met voor beide 
spelers 5 minuten bedenktijd. Wanneer deze 5 minuten door één van beide spelers 
overschreden wordt, is de partij onherroepelijk verloren voor deze speler.  

8. Er is geen mogelijkheid tot tijdsverlenging (arbitrage) zoals beschreven in artikel 20.3 
van het SWR. Wel kan een speler in een standaardremise-eindspel (bijvoorbeeld een 
stand van één dam tegen twee of drie dammen) de remise opeisen wanneer hij ‘op 
de klok’ dreigt te verliezen, zoals beschreven in artikel 20.5 van het SWR. Arbiters 
zullen ook hier proactief optreden. 

9. De eindrangschikking wordt bepaald 
aan de hand van het aantal 
wedstrijdpunten. Indien dit geen 
beslissing brengt, dan wordt 
gekeken naar het hoogste aantal 
weerstandspunten, vervolgens naar 
het aantal bordpunten. Wanneer 
ook dat geen beslissing brengt, telt 
het onderling resultaat van de 
gelijkgeëindigden, daarna het lot.  

 
We vragen u deze wedstrijdbepalingen met 
uw leerlingen door te nemen, zodat zij 
tijdens hun partij niet voor verrassingen 
komen te staan.  

http://www.kndb.nl/cms/dmdocuments/handboek/d1swr.pdf


Deelnemers schooldamkampioenschap ZHDB 2015 

Pupillen (21 teams) Welpen (19 teams) 

Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn 

De Kinderkring 1 (Woubrugge) De Kinderkring (Woubrugge) 
De Kinderkring 2 (Woubrugge) De Rank (Alphen aan den Rijn) 
De Rank (Alphen aan den Rijn)  

Den Haag Den Haag 

Willem de Zwijgerschool (Scheveningen) De Ark (Den Haag) 
De Ark 1 (Den Haag) Eben Haëzerschool (Den Haag) 
De Ark 2 (Den Haag) Willem de Zwijgerschool (Scheveningen) 

Gouda Gouda 

Graaf Jan van Nassauschool 1 (Gouda) Graaf Jan van Nassauschool 1 (Gouda) 
Wereldwijs (Gouda) Graaf Jan van Nassauschool 2 (Gouda) 
Graaf Jan van Nassauschool 2 (Gouda)  

Hazerswoude Hazerswoude 

De Springplank (Hazerswoude-Dorp) Sint Michaëlschool (Hazerswoude-Dorp) 
De Tweeklank (Hazerswoude-Rijndijk) Johannes Post (Hazerswoude-Dorp) 
 De Springplank (Hazerswoude-Dorp) 

Katwijk Katwijk 

geen deelname De Duinroos Otto Baron (Katwijk) 

Leiden Leiden 

Stevenshof (Leiden)  geen deelname 
Mareland (Leiden)  

Naaldwijk Naaldwijk 

Bernadetteschool 1 (Naaldwijk) Bernadetteschool 1 (Naaldwijk) 
Bernadetteschool 2 (Naaldwijk) Bernadetteschool 2 (Naaldwijk) 

Reeuwijk Reeuwijk 

Gerardus Majellaschool (Reeuwijk) Prins Willem Alexanderschool 1 (Waarder) 
Prins Willem Alexanderschool (Waarder) Prins Willem Alexanderschool 2 (Waarder) 
De Regenboog (Reeuwijk) De Regenboog (Reeuwijk) 

Waddinxveen Waddinxveen 

Rehoboth (Moerkapelle) Oranje Nassauschool (Stolwijk)  
Eben Haëzerschool (Boskoop) Rehoboth (Waddinxveen) 

Wateringen Wateringen 

De Kyckert (Wateringen) De Kyckert (Wateringen) 

 



Landelijke vervolgwedstrijden 
 

De beste schooldamteams in de provinciale finale plaatsen zich voor de landelijke 
vervolgwedstrijden. Voor Zuid-Holland gaat het om de eerste twaalf geëindigden bij de 
pupillen (groep 7/8), en de eerste acht bij de welpen (groep 1 t/m 6).*  
 
Voor de landelijke vervolgwedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd. Wel is het belangrijk 
snel aan te melden: de sluitingsdatum van inschrijving is dit jaar op maandag 9 maart: dat 
betekent dat het formulier heel snel na het toernooi op de bus/mail moet. Probeer dus al 
vooraf te kijken of uw spelers daadwerkelijk mee zouden kunnen doen aan de 
vervolgwedstrijden, en lever het formulier het liefst direct in bij de wedstrijdorganisatie. 
 

Halve finales Nederlands Kampioenschap 
 
De halve finales voor zowel de welpen als de pupillen vinden plaats op zaterdag 11 april. De 
halve finales vinden verspreid over Nederland plaats. Bij de welpen wordt in poules van tien 
scholen een rondtoernooi gespeeld. Bij de pupillen wordt met zestien scholen een Zwitsers 
toernooi gespeeld. De beste drie teams in elke halve finale plaatsen zich voor het 
Nederlands Kampioenschap Schooldammen.  
 
De organisatieplaatsen staan nog niet vast. Scholen of damclubs kunnen nog altijd een 
aanvraag doen om deze halve finales te organiseren. De Zuid-Hollandse DamBond kan hierbij 
ook assistentie verlenen!  
 

Nederlands Kampioenschap 
 
De finale van het Nederlands Kampioenschap Schooldammen vindt plaats op zaterdag 30 
mei. Voor pupillen wordt het kampioenschap georganiseerd in Alphen aan den Rijn, voor 
welpen staat de locatie nog niet vast. In beide categorieën wordt een Zwitsers toernooi 
gespeeld. Het winnende team mag zich een jaar lang Kampioen van Nederland noemen! 

 
Persoonlijk Schooldamkampioenschap 

 
Dit jaar organiseert de Zuid-Hollandse Dambond voor het eerst een individueel provinciaal 
schooldamkampioenschap. Dit vindt plaats op woensdagmiddag 25 maart, in het gebouw 
van de Wijkvereniging Noord/Noord-Oost, E.A. Borgerstraat 58, 2225 AS Katwijk aan Zee. 
Het toernooi begint om 14.00 uur en zal rond 16.30 uur afgelopen zijn. Inschrijfgeld is €2,50. 
Opgeven kan via e-mail: jmhvanderplas@gmail.com. Vermeld bij het inschrijven je naam, je 
geboortedatum en je school.  
 
 
 
 
 
* Het aantal beschikbare plaatsen is zo hoog omdat onze provincie zowel qua kwaliteit als kwantiteit van 
deelname aan de schooldamtoernooien bij de top van Nederland behoord. Dat betekent dat een team dat als 
bijvoorbeeld als achtste eindigt in de provinciale wedstrijden van Zuid-Holland nog een redelijke kans heeft zich 
te plaatsen voor de landelijke finale.  



Oefenen met dammen 
 

Oefenen met dammen kan natuurlijk gewoon in de klas, maar voor wie net wat extra’s wil, of zelf 
thuis wil trainen, zijn er voldoende mogelijkheden. Hieronder een lijst met oefenmogelijkheden. 
 
Online dammen: 

- Damserver KNDB: http://damserver.kndb.nl/dammen10x10.html 
- PlayOK: http://www.playok.com/nl/dammen10x10/ 

Online trainen:  
- Dammentor: http://dammentor.damz.nl/ 
- Slagzet.com: http://www.slagzet.com/ 

Tegen de computer trainen:  
- Veldheer: http://veldheer.damz.nl/ 
- Dam 2.2: http://hjetten.home.xs4all.nl/damnl.html 

Voor smartphones/tablets:  
- Dr Checkers Lite/Pro (Android) 
- Maximus (Android/iPhone) 

Lesmateriaal voor scholen (gratis!):  
- Kenmerk: http://kenmerk.nl/lespakket-dammen-ontdek-het-zelf.html 
- DamZ!: http://www.damz.nl/ 

 

Damclubs in de regio 
 
Wil je verder met dammen? Of wil je met je team een extra training voor de landelijke halve finale? 
Klop dan gerust eens aan bij een damclub! Hieronder staan de gegevens van damclubs uit de regio. 
Zie ook de website van de Zuid-Hollandse Dambond: http://www.zhdb.nl.  
 

Clubnaam Clubavond Website/Contact 
ADC Alphen a/d Rijn maandag http://www.alphensedamclub.nl/ 
Constant-Charlois Rotterdam maandag https://sites.google.com/ 

site/constantcharloisrotterdam/ 
Damlust Gouda maandag http://www.facebook.com/DamlustGouda 
DC Den Haag dinsdag http://www.damclubdenhaag.nl/ 
De Hofstad Dammers Den Haag donderdag http://hofstaddammers.nl/ 
DC Naaldwijk dinsdag adwilff@cs.com 
DC Scheveningen maandag http://damclubscheveningen.nl/ 
DEZ Reeuwijk maandag http://www.dezreeuwijk.nl/ 
DID Bergambacht dinsdag otterspeer@kpnplanet.nl 
DOS Delft woensdag http://damclub-dos-delft.nl/ 
DV De Lier maandag martin.vdhout@gmail.com 
Jong en Oud Stolwijk donderdag famdejong28@planet.nl 
Kijk Uit Zegveld vrijdag debruijn11@hotmail.com 
LDC Leiderdorp maandag http://www.deleiderdorpschedamclub.nl/ 
LDG Leiden donderdag http://www.leidsdamgenootschap.nl/ 
KDC Katwijk woensdag http://www.damclubkdc.nl/ 
MDV Monster donderdag http://www.monstersedamvereniging.nl/ 
RDC Rijnsburg vrijdag http://www.damclubrdc.nl/ 
Samen Sterk Hazerswoude vrijdag http://damclubsamensterk.wordpress.com/ 
Van Stigt Thans vrijdag http://www.damclub.nl/ 
Velo Wateringen maandag http://www.velo.nl/dammen 

 

http://damserver.kndb.nl/dammen10x10.html
http://www.playok.com/nl/dammen10x10/
http://dammentor.damz.nl/
http://www.slagzet.com/
http://veldheer.damz.nl/
http://hjetten.home.xs4all.nl/damnl.html
http://kenmerk.nl/lespakket-dammen-ontdek-het-zelf.html
http://www.damz.nl/

