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Healthy Ageing Network Northern Netherlands 

Wat is HANNN? 

De toenemende vergrijzende bevolking in Nederland en Europa brengt grote 
economische en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Om oplossingen te 
ontwikkelen en te implementeren die gezond ouder worden bevorderen – van 
voor de geboorte tot de laatste levensfase - zijn bedrijven, zorginstellingen, 
kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden via het Healthy Ageing 
Network Northern Netherlands (HANNN). 

De HANNN, gevestigd in Groningen en onder leiding van 
directeur Daan Bultje, mobiliseert alle ondernemers, denkers 
en beslissers die bij kunnen dragen aan een gezondere regio. 
Samen bouwen we aan een omgeving die gezondheid 
stimuleert. Van bewegen en voeding tot een gezonde 
omgeving, zingeving en sociale samenhang.  

Welke rol vervult HANNN? 

De rol van HANNN is het bij elkaar brengen van alle ingrediënten en partijen 
(onder wie Regiowerking Noord) op het gebied van Healthy Ageing. Dit met als 
doel nieuwe producten, diensten en concepten tot stand te brengen die een 
bijdrage leveren aan bijvoorbeeld 
preventie, genezing, betere zorg en 
zelfmanagement. De innovatie komt 
van onze leden, maar HANNN 
ondersteunt bij business development, 
het vinden van financieringsbronnen 
(zoals Europese Fondsen) en bij het 

zoeken naar internationale partners. 

Daarnaast voert HANNN een maatschappelijke en een internationale agenda. 
Met deze agenda’s worden de belangen van het netwerk vertegenwoordigd naar 
overheden en Europa. Het netwerk wordt daarmee steviger gepositioneerd. 

Hoe werkt HANNN? 

Bovenstaande wordt bereikt door het toepassen van de 'HANNN-formule', een 
formule waarmee we zo concreet mogelijk toegevoegde waarde willen creëren. 
Deze formule ziet er als volgt uit: 

1. Scouten kansen
HANNN zoekt binnen het netwerk actief naar nieuwe kansen en
nieuwe innovaties, projecten of diensten.

https://www.hannn.eu/over-hannn/leden
https://www.hannn.eu/over-hannn/europa
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2. Ontmoeting organiseren  
Vervolgens brengen we relevante partijen bij elkaar. Ontbreekt bij een project of 
idee de juiste partner? Dan zoekt HANNN de passende combinatie. 

3. Business development toevoegen vanuit het netwerk  
De volgende stap is het toevoegen van Business development vanuit het 
netwerk. Op deze manier wordt een idee of project getoetst en klaargestoomd 
om vermarkt te worden. 

4. Stroomlijnen aanvragen voor relevante calls  
Indien mogelijk ondersteunen we een aanvraag voor een relevante subsidie call 
d.m.v. bijvoorbeeld het uitgeven van vouchers waarmee een aanvraag door een 
expert wordt begeleid. 

5. Proeftuinen realiseren 
Proeftuinen zijn 
omgevingen waarbinnen de 
nieuw ontwikkelde diensten 
of producten toegepast 
kunnen worden. Ze helpen 
bij het vermarkten en 
verfijnen van de 
ontwikkelde ideeën. We 
helpen leden bij het vinden 
van geschikte proeftuinen. 

6. Successen uitdragen (communicatie, branding, lobby)  
Na het behalen van successen communiceert HANNN namens het netwerk de 
resultaten. Dit helpt bij het versterken van de beeldvorming over het netwerk 
richting de buitenwereld. Hiermee breiden we het netwerk uit en vergroten we 
de kans van slagen van aanstaande initiatieven. 

7. (Internationaal) netwerk bieden  
Internationaal staat Noord-Nederland bekend als een innovatieve regio op het 
gebied van Healthy Ageing. De toenemende, vergrijzende West-Europese 
bevolking zal ertoe leiden dat in Europa steeds meer partijen ons netwerk gaan 
benaderen voor expertise. HANNN werkt op dit moment aan dit netwerk om de 
basis te leggen voor lange termijn 'value' voor de leden van HANNN. 
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Regiowerking Noord 

Wat doet Regiowerking Noord?  

Regiowerking Noord is een initiatief van de Drentse Dambond (DDB) en 
opgestart in 2015. Regiowerking Noord investeert in de maatschappij om dam-
organisaties en verenigingen te 
ondersteunen en te voorzien 
van kwantiteit en kwaliteit 
binnen hun beleidsvoering. 
Tevens initieert Regiowerking 
Noord top- en breedtesport activiteiten, maatschappelijke en innovatieprojecten 
voor verschillende doelgroepen en vormen zij een belangrijke netwerkbrug 
tussen interne (dambonden, verenigingen) en externe partijen (overheid, 
bedrijven, organisaties). Ook werken ze samen met de HANNN.    

Groei is nodig  

Veel damverenigingen kampen met een dalend jeugdledenaantal, hebben zelfs 
geen jeugdleden of weten niet hoe men het beste jeugdleden kan werven. Ook 
de seniorenafdeling heeft het zwaar te verduren door de vergrijzing en mentale 
fitheid van de ouderen. Landelijk gezien zijn er elk jaar steeds minder mensen 
die gaan dammen, terwijl dammen juist een leuk, gezond en enerverend sport 
en spel is. Dammen moet weer onder de aandacht komen, zodat mensen thuis 
of op school weer een dambord pakken om samen gezellig weer te gaan 

dammen.  

Het Regioplan  

Regiowerking Noord staat bekend om ’het concept Hoogeveen’. Dit concept 
wordt door veel organisaties en verenigingen geïmplementeerd in hun beleid. 
Het voorziet in belangrijke zaken, zoals kader, sponsoring, vrijwilligers, 
trainingen en materiaal. Het concept is regionaal begonnen, maar wordt ook 
landelijk ingezet door de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) als 
onderdeel van hun aanvalsplannen op het gebied van breedtesport. Kort 
samengevat vormt het een leidraad voor maatwerkplannen binnen een 

vereniging. 

Waarom een maatwerkplan?  

Strategie is altijd maatwerk. Wat bij de ene club goed werkt, past niet bij de 
andere club. Dit omdat elke club uniek is, elke club heeft andere mensen, 
processen, systemen, activeiten, financiën en een andere cultuur. Het gaat erom 
dat een strategie wordt gekozen die past bij de eigenheid van de club. Zonder 
(persoonlijke) verbondenheid van de mensen zullen de optimale waarde en 

voordelen niet gecreëerd worden. 
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Wat levert het op?  

Clubs met een duidelijk en goed 
maatwerkplan creëren meer waarde om 
jeugdleden, maar ook kader, financiën, 
PR etc., te werven, te behouden en 
versterken. Wat vooraf wordt 
nagestreefd (voorgenomen strategie) 
blijkt echter in de praktijk niet volledig 
gerealiseerd te worden. Hieruit blijkt de 
dynamiek van strategie, gedurende het proces blijken zaken niet realiseerbaar 
en ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden. Uiteindelijk is achteraf pas vast 
te stellen hoe de strategie vorm heeft gekregen en wat de resultaten en effecten 
hiervan zijn. Een goed strategisch proces zorgt ervoor dat kerncompetenties 

diep in de club raken, waardoor waarde en strategisch voordeel wordt behaald. 

Verenigingsondersteuning 

Regiowerking Noord heeft de ervaring en de mogelijkheden om andere 
damclubs, die graag willen starten met een jeugdclub of hun eigen jeugdbeleid 
versterken/verbreden, te adviseren en/of ondersteunen met een maatwerkplan 
en een duidelijke strategie. Maar denk ook bijvoorbeeld aan: 

• Het creëren van een nieuw sportaanbod voor jeugdleden ofsenioren. 

• Het verbeteren van een bestaande activiteit (opleiden van kader, 
ontwikkelen promotiemateriaal, organiseren van een kick-off 
evenement) 

Ook richt Regiowerking Noord zich op andere sportorganisaties. Het team van 

Regiowerking Noord denkt graag met iedereen mee! 

      Team Regiowerking Noord  

  Jan Ekke de Vries: Supervisor  
   Zainal Palmans: Strategisch Adviseur  

                       Rik Smit: Coördinator Jeugd en Senioren  
 Michel Stempher: Projectondersteuner  
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Het Fitte Brein Project 

Meer fittere breinen  

Regiowerking Noord en Healthy Ageing Network Northern Netherlands 
(HANNN) vormen samen een innovatief nieuw netwerk met een samenhangend 
programma, om bij te dragen aan fittere breinen en om ervoor te zorgen dat de 
verschillende generaties (weer) bij elkaar aan tafel komen.  
 

Breed inzetbaar  

De damsport in georganiseerd verband wordt beoefend door een relatief select 
gezelschap, waarmee het draagvlak relatief klein is. Terwijl de sport 
buitengewoon geschikt is om breed beoefend te worden en om bij te dragen aan 
verschillende maatschappelijke uitdagingen. Dammen is eenvoudig te leren: de 
spelregels zijn overzichtelijk. Tegelijkertijd is dammen uitdagend: de combinaties 
zijn eindeloos. En het is een laagdrempelige manier om mensen bij elkaar aan 
een tafel te krijgen en contact te maken. Deze innovatie richt zich op het 
vergroten van het draagvlak van de damsport door bij te dragen aan oplossingen 
voor maatschappelijke vraagstukken.  
 
Doel 

Een duurzame infrastructuur van damclubs en organisaties in Noord-Nederland 
die gezamenlijk uitvoering geven aan Het Fitte Brein.  
 
Pilotjaar  

In 2018 hebben de kern-partijen al 
geïnvesteerd en ervaring opgedaan 
met diverse pilotprojecten en het 
ontwikkelen van (promotie-
)materiaal, beleidsplannen en 
draaiboeken. Daarmee kan een 
deel van de ontwikkelfase worden 
overgeslagen, en kan gebouwd 
worden aan de infrastructuur. 

 

Met behulp van de netwerken van Regiowerking Noord en HANNN worden 
connecties gemaakt met basisscholen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en 
bedrijven die mee willen werken aan de verschillende programmaonderdelen.  

 

Het samenwerkingsverband wordt met kennis ondersteund door 
Neuropsycholoog Erik Scherder, Socioloog René Veenstra, Deskundige 
Bewegingswetenschappen Bert Dollekamp, de Koninklijke Nederlandse 
Dambond en de Rijksuniversiteit Groningen.  
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Innovatieve en maatschappelijke projecten 

Uitrol van Het Fitte Brein  

Onderstaand een overzicht van de projecten die de haalbaarheid van het doel 
moet gaan realiseren:  
 
1. Huis-aan-huis-damproject  
Een dammende jeugdspeler wordt ingezet om georganiseerd speluitleg te 
geven, een dampartij te spelen en een dampakket uit te delen aan de 
deelnemende 65+er. Dit gebeurt via een netwerk van zorg- en 
welzijnsorganisaties; het versterkt de binding tussen jong en oud.  
 

 
 

2. Dammen structureel op school  
Voor scholen is een dampakket ontwikkeld waarmee scholieren zelfstandig hun 
damdiploma halen. Dit zijn potentiele trainers voor de andere projecten. 
Daarnaast kan dammen als vak op school aangeboden worden: minimaal 20 
lessen, op maat.   
 

3. Train your Brain  
Clinic/training voor bedrijven, stimuleert de denkkracht van de werknemers in 
allerlei verschillende facetten (analyse, vooruitdenken, begrijpen samenhang, 
strategie en tactisch denken, snel schakelen, etc.). 

 
4. Generatieprojecten   
Multi-generatie evenementen zoals damtoernooien/competities voor individuen 
of voor teams samengesteld uit meerdere generaties. 
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Naast de bovenstaande projecten wordt er ook veel geïnvesteerd in 
promotiemiddelen, marketing en een heuse correspondentie app om te 
dammen.  
 

Vernieuwingswaarde 

Het project Fitte Brein is een nieuwe werkwijze. Lokale damclubs werken nauw 
samen met professionals op het terrein van gezondheid, zorg en onderwijs om 
elkaar te helpen bij het realiseren van elkaars doelstellingen. De damsport is op 
zoek naar een groter draagvlak, zorg- en gezondheidsprofessionals zijn op zoek 
naar verschillende manieren 
om eenzaamheid tegen te 
gaan en om mensen mentaal 
fit te houden, en het 
onderwijs zoekt naar een 
manier om kinderen uit te 
dagen. De verschillende 
programmaonderdelen 
moeten elkaar versterken: 
deelnemers uit het 
programma Dammen op 
School worden uitgenodigd om ook met ouderen te dammen binnen Train your 
Brain en kunnen ook opgeleid worden tot trainers bij het Huisdamproject. De 
multidisciplinaire samenwerking op deze terreinen is uniek.  
 
Concurrerende oplossingen kijken meestal niet verder dan de eigen silo’s. Als 
het gaat om het trainen van het brein, zijn veel oplossingen digitale applicaties 
waarbij het sociale aspect ontbreekt. Wanneer het gaat over het bestrijden van 
eenzaamheid dan valt dit over het algemeen onder ouderenprogramma’s, zoals 
het Nationaal Programma Ouderenzorg. Veel van deze initiatieven hebben een 
relatieve korte levensduur omdat de financiering en de organisatie niet 
structureel geborgd is. Deze innovatie is vernieuwend omdat het de eerste keer 
is dat de denksport voor deze maatschappelijke doelstelling wordt ingezet, en 
de infrastructuur van clubs wordt gekoppeld aan lokale zorg- en 
onderwijsinstellingen.  
 
Van groot belang  

Het Fitte Brein project speelt in op een aantal maatschappelijke vraagstukken. 
In de eerste plaats spelen leefstijlfactoren een belangrijke rol bij risico’s voor de 
mentale gezondheid. Het risico van toenemende digitalisering is dat de geest 
onvoldoende gestimuleerd wordt. Bij zowel jongeren als ouderen heeft sociaal 
isolement een negatief effect op mentaal welbevinden en de gezondheid in zijn 
algemeenheid. De kenniseconomie heeft tot gevolg dat werknemers te maken 
krijgen met complexere structuren en meer ingewikkelde vraagstukken. Ook hier 
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is het trainen van de geest van belang. Deze innovatie wil meerdere generaties 
aan tafel krijgen, om op een laagdrempelige en ontspannen manier de hersenen 
te stimuleren. Daarnaast speelt de innovatie in op de behoefte van de damsport 
om meer mensen kennis te laten maken met de sport en daarmee de lokale 
verenigingen te laten groeien, hetgeen de slagkracht van de infrastructuur ook 
weer ten goede komt.   

 
De innovatie richt zich 
primair op 
basisschoolkinderen en 65+-
ers, maar wil daarnaast waar 
mogelijk ook de groep daar 
tussenin betrekken, zijnde de 
ouders van de 
basisschoolkinderen en 
werknemers die gebruik 
maken van de clinics. Door 
deze groepen in hun eigen 

omgeving (thuis, op school, op het werk en bij zorginstellingen) te laten dammen, 
worden de prestaties van deze doelgroepen verbeterd:  
 

• Stimuleren van de hersenen, wat bijdraagt aan mentale fitheid en het 
vermogen complexe vraagstukken te doorgronden.  
 

• Vergroten van sociale cohesie, wat eenzaamheid vermindert en sociale 
vaardigheden stimuleert. 

 
Economisch en maatschappelijk rendement 

Ook richt het Fitte Brein project zich primair op maatschappelijk rendement, maar 
in het belang van de duurzaamheid van het netwerk zijn er wel mogelijkheden 
tot het verwerven van middelen waarmee activiteiten (mede-)gefinancierd 
kunnen worden.  
 
Het maatschappelijke rendement is breed: 

• Vergroten mentale fitheid bij verschillende doelgroepen (jong en oud) en 
organisaties (scholen, bedrijven, zorginstellingen)  
 

• Vergroten sociale cohesie door ontmoeting tussen mensen te 
stimuleren, waarbij bovendien verschillende generaties met elkaar in 
contact komen.  

 

• Versterken van verenigingsstructuur van de damsport, als motor van het 
initiatief. 
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Verrijkte omgeving  

Erik Scherder 

Hoogleraar 

Neuropsychologie Erik 

Scherder – landelijk 

bekend geworden door 

de masterclass bij De 

Wereld Draait Door – is 

verbonden aan de Vrije 

Universiteit in 

Amsterdam (VU), maar 

is als Healthy Ageing-

boegbeeld een warm 

pleitbezorger van het damspel: “Bij dammen is bij uitstek sprake van actief en 

creatief denkwerk in een verrijkte omgeving en dat is heel gezond! Dammen is 

een al uitdaging en de hersenen reageren het beste als er iets nieuws is, als 

men wordt uitgedaagd en als je een beetje je best moet doen. Zenuwcellen die 

vuren zoeken hun buren.”   

Executieve functies 

De voortdurende uitdaging en prikkeling komt volgens de bevlogen hoogleraar 

de doorbloeding en de stofwisseling ten goede en stimuleert de ontwikkeling 

van de prefrontale cortex en de aanleg van neurale netwerken. Meer specifiek 

hebben de executieve functies volgens Scherder baat bij denkspelen als 

dammen. Behalve het denken (werkgeheugen, planning, reflectie, etc.) wordt 

ook het bijpassend gedrag gevormd: een denkhouding aanwennen, emoties 

hanteren, geduld oefenen. Kwaliteiten die door hun omgeving meestal als het 

meest waardevol worden gezien. 

Evident is de meerwaarde voor 

jonge kinderen, maar Scherder 

benadrukt ook het positieve 

effect voor ouderen. Als 

toonbeeld van actief en gezond 

oud worden noemt hij Egbertje 

Leutscher (1902-2014) die naast 

wandelen, puzzelen, zingen en 

gezond eten in het damspel een 

even bijzonder als uitdagend 

tijdverdrijf had.  Mevrouw Leutscher / Bron: Dagblad v/h Noorden 
Foto: Martin Vlaanderen 
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Levensgeluk 

Dammen levert een unieke bijdrage aan de hersenontwikkeling. Het is een 

creatief spel waarbij je op vele fronten moet schakelen. Door te dammen zorgt 

men ervoor dat er een grotere activiteit plaatsvindt bij de insula, een eiland in het 

hersengebied. In de insula worden zintuigelijke prikkels gebundeld binnen een 

emotionele context. Daardoor ervaar je diepe emoties zoals intens geluk, 

verrassing, diep verdriet en ontroering. In het dagelijkse leven komt dat niet veel 

voor.  

Door het beoefenen van het damspel worden deze piekmomenten meer 

gemeten door het euforisch gevoel wat men krijgt bij het spel. Denk bijvoorbeeld 

aan het zien van een geweldige vondst, het uithalen van een mooie combinatie 

of het winnen van een partij van een hele sterke tegenstander. Dit soort 

euforische momenten geeft een goed gevoel.  

Cognitieve reserves  

Dammen kan je op elke leeftijd beoefenen en dat maakt het ook toegankelijk 

voor verschillende doelgroepen. Door te dammen bouwt men cognitieve 

reserves op. De cognitieve reserves kan op elke leeftijd worden verworven door 

aan mentale inspanning zoals dammen te doen. Veel cognitieve reserves 

vertraagt ook symptomen van dementie. De ziekte dementie komt in deze 

huidige maatschappij veel vaker voor.  

Tegenwoordig wordt het denkwerk overgelaten aan de computer en dat maakt 

het brein inactief. Het brein moet meer in beweging komen, meer variatie in het 

denkwerk. Dammen is een 

uitdagend, maar ook 

complex spel en dat 

stimuleert het opbouwen van 

je cognitieve reserves. Geen 

enkele dammer is namelijk 

uitgeleerd, want er zijn altijd 

wel weer nieuwe vindingen. 

Daarnaast heeft het sociale 

karakter ook een enorme 

invloed op je cognitieve 

reserves.  

 

 

 

Erik Scherder aan het dammen tegen Bert Dollekamp 
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Sociaal bindmiddel 

René Veenstra 

Hoogleraar 
Sociologie, René 
Veenstra – werkzaam 
bij de Rijksuniversiteit 
Groningen – en is 
bekend geworden 
door zijn anti-
pestprogramma’s. Hij 
promoveerde op een 
onderzoek naar 
verschillen tussen 

leerlingen in het voortgezet onderwijs. Nu doet hij onderzoek naar de 
ontwikkeling van prosociaal en antisociaal gedrag, vriendschapsrelaties, pesten 
en ouder-kind interacties, ook wel TRIALS genoemd. TRIALS staat voor 
TRacking Adolescents Individual Lives Survey. In het onderzoek volgt hij ruim 
2500 jongeren in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.  Veenstra is ook 
‘huis-tuin-en-keuken’ beoefenaar van het prachtige en verrijkend damspel. Hij 
doet een warm pleidooi voor het dammen als breedtesport en als 
communicatiemiddel.    
 
Sociaal bindmiddel 

Veenstra geeft aan dat 
dammen een bindmiddel voor 
de samenleving kan zijn. Het 
bijzondere is dat iedereen dit 
spel kan beoefenen en bij een 
club terecht kan komen om 
actief deel te nemen in het 
verenigingsleven. Ook verbindt 
het jong en oud en krijgt men 
steeds meer contact met elkaar 
in plaats van op de tablet of 
mobiel te spelen. In de landelijke damcompetities strijden ruim honderd teams 
tegen elkaar. Wedstrijden waarin jong en oud maar ook meer en minder 
succesvolle leden van de samenleving elkaar treffen. Het wordt tijd om 
denksporten in te zetten om de kloof tussen generaties en maatschappelijke 
tegenstellingen te overbruggen. 
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Digitalisering  

De huidige samenleving wordt gevoerd door de toenemende digitalisering. Er 
wordt veel gewerkt op de computer, de smartphone is tegenwoordig onmisbaar 
en alle communicatie gaat via de digitale weg. Een simpele rekensom wordt via 
een rekenmachine gedaan. Alles moet in deze maatschappij snel. Doordat we 
ons denkwerk steeds meer overlaten aan computers, dreigen we algemene 
menselijke talenten zoals creativiteit, scherpzinnigheid en doorzettingsvermogen 
te verwaarlozen. Om dit te compenseren is het goed om via het dammen deze 
dergelijke talenten weer tot bloei te laten komen en om de hersenen ook fit te 
houden.  
 
Uitdaging 

Robots nemen banen over van de mens en dat heeft het gevaar in zich dat er 
voor veel mensen structuur in hun leven gaat verdwijnen. Werk biedt namelijk 
voor veel mensen een kader van waaruit ze zich kunnen opereren. Over het 
algemeen zijn mensen op het werk ook gelukkig en tevreden. Het ondernemen 
van activiteiten in je vrije 
tijd is daarom enorm 
belangrijk, zeker als er 
geen structuur meer is en 
geen uitdaging meer is in 
het leven. Mensen zonder 
kader doen vaak inactieve 
activiteiten (tv-kijken, 
bankhangen) en daar haal 
je niet veel voldoening uit. 
Mensen worden daar ook 
snel verveeld door. Voor 
dat soort mensen zou het goed zijn om hun grenzen te verleggen. En het 
verleggen van grenzen zou erg goed bij dammen kunnen. Met dammen sta je 
echt voor een uitdaging, heb je een tegenstander die ook hard aan het nadenken 
is en moet je vooruitdenken om slimme plannetjes te maken. En als het mis gaat, 
dan probeer je in de volgende partij leren van je fouten en jezelf opnieuw uit te 
dagen om het nog beter te doen. Deze uitdaging is heel belangrijk voor mensen 
die zeeën van tijd over hebben, denk bijvoorbeeld ook aan senioren in 
zorginstellingen of aanleunwoningen. Veel van deze senioren zijn kunnen 
lichamelijk niet veel activiteiten doen, maar vaak zijn hun hersenen nog goed op 
de been. Dammen zou voor deze senioren een prachtige uitkomst zijn om toch 
actief mee te doen in de samenleving en daarnaast houden ze hun hersenen in 
conditie. Daarnaast zou het ook een enorme uitdaging zijn om iets nieuws te 
gaan ondernemen of weer te gaan nestelen in het verenigingsleven.   
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Pedagogische waarde 

 

Bert Dollekamp  

Bert Dollekamp is senior-

adviseur 

Bewegingswetenschappen 

en Onderwijs aan het 

UMCG en verbonden aan 

de Rijksuniversiteit 

Groningen.  Hij studeerde 

aan de Pedagogische 

Academie. In zijn vrije tijd is 

hij ook vaste schrijver bij het Dagblad van het Noorden en heeft hij tal van 

damboeken op zijn naam staan. Ook doet hij veel onderzoek in de pedagogische 

waarde van dammen voor kinderen.   

Dollekamp schrijft in zijn pleidooi over de pedagogische waarde van het 

damspel: “Elke zichzelf respecterende sport besteedt tegenwoordig aandacht 

aan het mentale aspect. Het gebeurt om zo te zeggen tussen de oren. Eigenlijk 

hoeven we onderwijzers en ouders er helemaal niet van te overtuigen dat het 

regelmatig beoefenen van een denkspel goed voor hun kinderen is.”  

Laagdrempelige regels   

“Ik kan al dammen!” zullen we van veel van onze leerlingen te horen krijgen. 

Ziedaar het vermoedelijk krachtigste argument om hen te laten dammen. Van de 

klassieke denkspelen is het zeker in de Nederlandse situatie, gevoed door 

oudhollandse traditie, ongetwijfeld het meest laagdrempelig. Het is voldoende 

om enkele – niet eens alle – fundamentele regels van schuiven en slaan te 

kennen. Vanaf een jaar of drie kunnen kinderen het leren. Ooit heeft de 

pedagoog Langeveld beschreven hoe het leerproces vanaf “niet kunnen en niet 

weten van íets dat aan het subject vagelijk bekend is als een soort spel”, toch 

heel wat leerstapjes bevat. In eerste instantie wordt dammen door kinderen 

vooral ervaren als doe-spel. De motorische handelingen schuiven en slaan zijn 

leuk-om-te-doen. 

Van doespel naar denkspel   

Geleidelijk zal het doe-spel van de beginner zich kunnen ontwikkelen naar de 

ervaring van het dammen als een spel op het verloop waarvan je door na te 

denken invloed kunt uitoefenen: een denkspel. En het is nog maar de vraag in 

hoeverre we dat proces door instructies moeten sturen. Spelenderwijs zullen 

kinderen vanzelf al allerlei ontdekkingen doen. Zoals het meisje dat tijdens het 
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spel opmerkte: “Ik heb een scheepje gemaakt”. Zo zullen (voor het resultaat) 

relevante en niet relevante ontdekkingen elkaar afwisselen. Het is echter 

onwaarschijnlijk dat werkelijk inzicht in de strategische essentie van het spel 

door louter ervaring (spelenderwijs) tot stand komt. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat dammen door veel mensen gezien wordt als een met 

ganzenborden vergelijkbaar spel, waarvan de uitslag in hoge mate van het toeval 

afhankelijk is. Men kent het wel, maar heeft er al spelend nooit enige diepgang 

in ontdekt. 

Ruimte voor het denkproces  

Als we het dammen als denkspel willen bevorderen, zal het natuurlijke 
leerproces ondersteund moeten worden door enige gerichte instructie. Omdat 
het kind al kan dammen, hoeven we nauwelijks tijd te besteden aan het leren 
van spelregels. Dat is in onderwijskundig opzicht mooi, want we kunnen ons 
meteen bezighouden met het nadenken zelf in de zin van: gericht zoeken naar 
goede oplossingen (zetten).  Dus precies dat element waarvan we hopen dat het 
enige ‘transfer’ van effecten naar het gewone leren oplevert. 
 

Een heldere logische 

structuur  

Een dergelijke transfer zal 
eerder optreden als onze 
instructie vooral 
denkregels of heuristieken 
bevat en dus vooral niet te 
veel specialistische 
theoretische kennis. Het is 
de kunst de meest 
algemene en basale 
denkregels te selecteren 

en te verpakken in een ‘oriënteringsbasis’, wat zoveel zeggen wil als het geheel 
van kennis en voorwaarden die de leerling in staat stelt zijn handelen adequaat 
te sturen.   
 
Het blijkt dat het probleemgebied dammen op deze wijze uitstekend beheersbaar 
is. Het is mogelijk om beginners een verrassend heldere logische structuur aan 
te bieden. Dit verklaren we onder meer uit het gegeven dat de spelregels 
eenvoudig zijn. De elementaire plannen en strategische principes hebben alle 
een heuristisch karakter en vloeien rechtstreeks voort uit de simpele regels van 
schuiven en slaan. Gecombineerd met algemene denkregels als ‘goed opletten’ 
en ‘wat zijn de mogelijkheden’, wordt de leerlingen zo inzicht verschaft in de 
essentie van het spel.  
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Meer wetenschappelijk fundament 

Psycholoog en AI-expert Niels Taatgen 

Niels Taatgen acht het aannemelijk dat er sprake is van 
‘transfer’ van leer effecten van denkspelen naar andere 
gebieden. Je gaat beter denken door te dammen. Als je 
dammen leert, leer je strategieën die ook nuttig zijn in andere 
contexten. Het principe ‘eerst denken, dan doen’ blijkt in 
verassend veel situaties nuttig te zijn en is bij kinderen 
voorspellend voor later succes. Maar ook traint men door 
dammen vaardigheden die wel ‘hogere orde Theory of Mind’ 
genoemd worden, oftewel: “ik denk dat jij denkt dat ik denk 
dat…”. Hij ziet voorts interessante mogelijkheden voor het testen van ‘big-data’ 
systemen.  

 
Neuroloog en mastercoördinator Geneeskunde Jos Snoek  

Jos Snoek heeft de beroemde schaakstudie van zijn promotor 
AD de Groot uit 1946, die volgens hem 70 jaar na dato niets 
aan actualiteit heeft ingeboet, gebruikt als fundament en 
inspiratiebron voor zijn eigen proefschrift ‘Het denken van de 
neuroloog’. Snoek heeft in het bijzonder het concept 
uitgewerkt van het intuïtief redeneren door dokters. Ook nu is 
de precieze werking en ontwikkeling van intuïtie een in veel 
opzichten nog onontgonnen terrein. Bestaande inzichten in 
en gericht vervolgonderzoek naar de novice-expert dimensie 
binnen het damspel kunnen helpen bij het doorgronden van 

vergelijkbare heuristische (leer)processen binnen maatschappelijk relevante 
domeinen als de geneeskunde.  
 
Hoogleraar talentontwikkeling Chris Visscher  

Chris Visscher benadrukt het toenemend belang van 

individueel maatwerk in de topsport. Uit longitudinaal 

onderzoek naar succeskansen in diverse takken van sport 

blijken echter kwaliteiten als motivatie, strategisch inzicht, 

reflectie en zelfregulatie steevast het verschil te maken. Het 

zijn alle mentale en cognitieve factoren, die feitelijk alle 

sporten tot denksport maken. Volgens de hoogleraar is het 

door de verrassende overeenkomsten in structuur tussen voetbal en dammen 

geen toeval, dat voetballegende Abe Lenstra speler was van de damclub 

Heerenveen en dat Arjen Robben met het damteam van zijn lagere school in 

Bedum provinciaal kampioen werd. Het biedt interessante mogelijkheden voor 

wederzijdse kruisbestuiving. 

Bron: RUG 

Bron: Drost.nl 

Bron: RUG 
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Dammende ouders 

Marianne Veld, moeder van twee dammende kinderen 

Wat maakt dammen toch zo leuk? Waarom ervaren onze 

kinderen zoveel plezier aan het dammen? Je wordt toch 

een beetje nieuwsgierig als je die blije koppies ziet en als je 

merkt dat ze sociale, mentale en cognitieve uitdagingen 

vinden op de damclub. “Dat wil ik ook”, denk je dan als 

ouder! Daarnaast wil je ook de stand begrijpen als ze 

spelen op een toernooi. Maar hoe pak ik dat aan, er is bijna 

nergens meer een damtraining voor volwassenen? 

Clubavonden zijn er wel, maar zonder damkennis is dit een drempel.  

Oudercursus 

Gelukkig biedt damclub Hoogeveen soelaas, een training voor ouders en andere 

belangstellenden. We zijn in september 2018 met een groep van tien gestart. 

‘Wat willen jullie leren’, vraagt onze trainer Jan-Ekke de Vries? Ik was hier wel 

duidelijk in “een dampartij meer als een leerproces zien in plaats van een 

competitie”. Omdat ik zo graag wil winnen ervaar ik zoveel spanning dat ik niet 

meer kan nadenken. Anderen willen dan meer competitief zijn.  

Samen lachen en leren  

Er wordt nog veel meer geleerd: overzicht houden over het gehele bord. 

Vooruitdenken is ook een belangrijke vaardigheid bij het dammen, hoe ziet het 

de stand eruit als er geslagen wordt? Wat blijft erover na het uithalen van een 

zetje? Wat je eerst leert is opbouwen: een stevig fundament van waaruit je je 

acties kan plannen of acties van je tegenstander moet opvangen. Daarna ga je 

steeds weer herstellen, nieuwe formaties opbouwen. Ga je aanvallen of 

verdedigen? Af en toe proberen we iets uit en gaat het helemaal mis. Het lijkt 

wel het echte leven! Naderhand kijken we nog even wat goed ging en wat niet. 

Gelukkig kunnen we er samen om lachen en ook dat voegt iets toe aan je leven! 

Ik denk dat ik de kracht van het dammen zelf heb mogen ervaren, ik wil ermee 

door, ik durf met trots te zeggen; ‘ik ben een dammer’! Niet zo’n goede (nog) 

hoor.    

Wees actief  

Ga het ook aan, wat het ook moge zijn, een bakcursus, een bridgecursus, 

paardrijden, ga door in je leven met leren, of kom op de damclub. Ik merk dat ik 

me weer beter kan concentreren, makkelijker nieuwe dingen kan leren en weer 

sneller kan rekenen en hoop dat het dammen voor mij ook een preventieve 

werking heeft in relatie tot ouderdomsziekten, zoals bijvoorbeeld Alzheimer.  
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De damregels 

Ook U kan leren dammen!  

Iedereen kan dammen leren! In de vorige hoofdstukken had u gelezen dat door 

te dammen de cognitieve, emotionele en socialevaardigheden worden 

getriggerd en versterkt. Dat is natuurlijk een mooie beloning voor uzelf.   

Met wat kennis over de regels, over de schijf en de dam en de tactische 

mogelijkheden kunt u al snel aan de slag om zelf een potje te gaan spelen. Dit 

komt omdat dammen laagdrempelige regels kent in vergelijking met bijvoorbeeld 

schaken.   

Doel 

Het doel van dammen is natuurlijk slimmer te zijn dat de tegenstander. Wie alle 

schijven van de tegenstander heeft verovert of heeft vastgezet, wint de partij. En 

anders wordt het gelijkspel, ook wel remise genoemd.   

Het dambord  

Hiernaast ziet u een dambord. Het dambord heeft 

50 lichte en 50 donkere velden. In totaal zijn dat 

100 velden, maar we dammen slechts op de 50 

donkere velden. De witte velden zorgen er alleen 

maar voor om de donkere velden uit elkaar te 

houden. Het dambord ligt goed als er linksonder 

een donkerveld te zien is. Internationaal wordt er 

ook gespeeld om het 100-velden bord. We 

beginnen ieders met 20 witte en 20 zwarte 

schijven en wit mag de partij altijd beginnen.  

De schijf  

Met schijven speelt men het damspel. Maar hoe 

mag er worden geschoven? Ten eerste spelen we 

alleen op de donkere velden. 

In het diagram hiernaast is wit aan zet. Een schijf 

mag alleen schuin vooruit, één veld vooruit en 

achteruit mag niet. Wit heeft dus twee opties (zie 

de pijltjes).  

Vraag 1: Welke zou u schuiven? Naar links of 

rechts. Eentje wint en de andere is gelijkspel.    
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De dam  

Als de schijf aan de overkant komt, dan krijgt men 

een dam. Er wordt dan een schijf bovenop gezet. 

Wit aan zet en heeft twee mogelijkheden om dam 

te halen. De laatste lijn noemen we ook wel de 

damlijn. Er zijn vijf velden om dam te halen.  

Vraag 2: Waar gaat u dam halen? Links of 

rechts? Er wint maar één zet.    

 

 

Schuiven met de dam  

Wit heeft een dam gehaald. Er is een extra schijf 

erboven op gekomen. Maar wat kan de dam 

allemaal?  

De dam mag vooruit en achteruit zetten, zo ver 

als u wilt. De handjes geven aan op welke velden 

wit zijn dam kan plaatsen. 

Belangrijk is om te weten dat een dam niet over 

de eigen schijven mag schuiven. 

 

Vraag 3: Mag u met de witte dam wel of niet naar het veld met het handje? 

            A           B 
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Slaan is verplicht 

Slaan 

Dammen is de enige sport waarbij slaan verplicht is. Maar hoe moet u precies 

slaan? Dit laten we in een voorbeeld zien.   

 

Ook belangrijk om te weten is dat u niet over 2 of meer schijven mag slaan die 

achterelkaar staan. Er moet altijd een leeg veld achter de zwarte schijf staan.  

Vraag 4: Kan wit slaan bij diagram A en B? 

     A        B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
1. Wit is aan zet en moet 

slaan … 
2. Wit slaat over de zwarte 

schijf … 
3. Wit pakt de geslagen 

zwarte schijf van het 
dambord. 
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Achteruit slaan 

Bij dammen mag u ook achteruit slaan! Wist u dat al?  

   
1. Wit is aan zet en moet 

achteruit slaan … 
2. Wit slaat over de zwarte 

schijf en voorkomt dat zwart 
dam haalt … 

3. Wit pakt de geslagen 
zwarte schijf van het 

dambord. 

Hoe met de dam slaan? 

Ook met de dam is het mogelijk te slaan, voor- en achteruit en in een hoek!   

   
1. Wit is aan zet en moet met 

de dam slaan … 
 

2. De witte dam slaat over de 
zwarte schijf. Wit mag niet 

over zijn eigen schijf slaan … 

3. Wit zet zijn dam op het 
lege veld tussen de zwarte en 

witte schijf neer. 

Meerslag gaat vóór!  

Het is ook mogelijk om met de schijf of dam over meerdere schijven van de 
tegenstander te slaan. Dit moeten wij meerslag. Als een dam en schijf 
tegelijkertijd evenveel schijven kan slaan, dam mag u kiezen! Damslag gaat 
niet voor namelijk.  
 

   
1. Wit moet meerslag 

nemen. Met de dam kan hij 
1 slaan en met de schijf 2. 

Hij moet met de schijf slaan.  

2. De witte schijf slaat over 
twee schijven … 

3. Wit pakt de geslagen zwarte 
schijven van het dambord. 
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Vraag 5: Zoek de slag voor wit en pas de damregels toe die u geleerd heeft! 

A                 B   

C                  D  

E                   F  
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Aanvallen en verdedigen 

Aanvallen 

Aanvallen kan sterk zijn! U kunt er namelijk schijven mee winnen. Maar eerst 

moet er heel goed over worden nagedacht om er een aan te vallen. Het is goed 

om te weten welke schijf u van de tegenstander wilt aanvallen. Het idee is dat u 

altijd probeert te dreigen met slaan.  

   
1. De zwarte schijf met het 
handje staat alleen. De drie 
witte schijven staan er mooi 

omheen.   

 2. Wit kan de zwarte schijf op 
twee manieren aanvallen en 

winnen.  

3. De zwarte schijf wordt 
aangevallen. Zwart kan hier 

niks meer tegen doen.  
 

 

Vraag 6: Hoe gaat u de zwarte schijf aanvallen bij de diagrammen A en B.  

 

   A B 
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Verdedigen 
Net zoals bij voetbal en vele andere sporten, moet er bij dammen ook worden 

verdedigd. Anders kan de tegenstander zomaar een schijf winnen of een dam 

halen. We gaan leren hoe u kan verdedigen.  

 

   
Weglopen 

Zwart dreigt met slaan, wit 
moet zo snel mogelijk 

weglopen.  

Dichtzetten 
 Zwart dreigt de witte schijven 

te slaan. Wit kan het beste 
dichtzetten om niet geslagen 

te worden.  

Blokkeren 
Zwart wil naar dam lopen. Wit 
moet slim verdedigen en de 
zwarte schijf tegenhouden. 

 
 

Vraag 7: Wit is aan zet. Zoek de beste verdediging bij de diagrammen A en B.  

 

                             A                                                         B 
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Leren combineren 

Combinatie 

Om schijven van de tegenstanders te veroveren, kunt u ook goed kijken naar 

combinaties, ook wel zetjes genoemd. Bij zetjes geeft u altijd een of meerdere 

schijven weg en pakt u er meer voor terug en/of u krijgt een dam. We gaan leren 

hoe u een zetje moet uithalen. 

      
1. Wit geeft één schijf weg. 2. Zwart moet verplicht slaan. 3. Wit pakt daarna drie zwarte 

schijven, haalt dam en wint 
de partij. 

 

Nog een voorbeeld van een sterk zetje: 

 

      
1. Wit geeft één schijf weg. 2. Zwart moet verplicht slaan. 3. Wit pakt daarna twee 

schijven. De laatste zwarte 
schijf staat vast en wit wint. 

 

 Zetjes zijn erg handig en sterk! 

 Bij zetjes moet je eerst wat weggeven om daarna meer terug te kunnen 

pakken. 

 Een ander woord voor een ‘zetje’ is ‘combinatie’. 
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Vraag 8: Wit is aan zet en kan een zetje uithalen in de diagrammen A – F.   

A            B   

C            D   

E            F  
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Moeilijke dampuzzels 

Eéngever  

Wit geeft een schijf weg en pakt er meerdere voor terug.  

A               B  

C              D  

E              F  
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Aanvallen 

Wit gaat een zwarte schijf winnen door goed aan te vallen. 

A                  B  

C                 D  

E                  F  
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Prikken 

Wit gaat de middelste schijf in de zwarte stand weghalen om daarna een leuke 

slag te maken.  

A                  B  

C                  D  

E                  F  
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Eindspel 

Er staat heel weinig stukken en dat betekent dat we in het eindspel zitten. De 

laatste fase van de partij, maar toch kan wit aan zet winnen.  

A                    B  

C                   D  

E                    F  
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Antwoorden 

Bladzijde Antwoorden 
 

20 Vraag 1: naar rechts wint 
 

21 Vraag 2: naar rechts wint  
 

21 Vraag 3A: Ja  
Vraag 3B: Nee 
 

22 Vraag 4A: Ja  
Vraag 4B: Nee 
 

24 Vraag 5: 
  A  B  C 

   
 

  D E F 
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25 Vraag 6:  
  A B 
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Vraag 7: 
               A                              B 

  
 

28 Vraag 8: 
  A  B  C 

   
 

  D E F 
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29 Eengever 
  A B  C 

   
 

  D E F 

   
 

30 Aanvallen: 
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31 Prikker: 
  A  B C 

  A  B C 

32 Eindspel:
  A  B C 

 D E F 
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Contact 

Meer weten over het project ‘Het Fitte Brein’? Mail de HANNN en/of 
Regiowerking Noord. Bekijk op de sites ook de video’s van Het Fitte Brein met 
René Veenstra en Erik Scherder.   

HANNN  

info@hannn.eu 
www.hannn.eu 

Regiowerking Noord 

info@jeugddammennoord.nl 
www.jeugddammennoord.nl 

Online dammen 

www.damz.nl (online trainen) 
www.lidraughts.org (online spelen en trainen) 

Koninklijke Nederlandse Dam Bond: 

www.kndb.nl 

Zelf een potje dammen of samenwerken met een damclub voor een activiteit? 
Neem contact op met de volgende clubs in regio noord. Alle onderstaande clubs 
zijn aangesloten bij Regiowerking Noord: 

Club Contactpersoon e-mail
Groningen 
Groningen Danny Staal danny.staal@home.nl 
Winschoten Geert Lubberink geertlubberink@gmail.com 
Warffum Rudolf Schwab r.schwab@hotmail.nl
Pieterburen Wim Dirks ninah@planet.nl

Friesland 
Drachten Richard Koot rw.koot@chello.nl 
Aldeboarn Durk Smidstra d.smidstra@upcmail.nl
Urk Jan Snijder jansnijder@solcon.nl
Rinsumageest Arnold Wiegersma arnoldwiegersma89@hotmail.com

Drenthe 
Hijken/Beilen Wim Koopman koopmanwh@gmail.com 
Assen Gert Bosker gert.bosker@gmail.com 
Hoogeveen Gerard Bruins g.bruins9@kpnplanet.nl
Emmen Jan Bronda jebronda@hotmail.com

Overijssel 
Gramsbergen Leo Peters petersleo@hetnet.nl 
Dedemsvaart Jan Siegers j.siegers1@home.nl
Kampen Michel Stempher michelstempher@me.com



38 

Colofon 

Redactie 

Zainal Palmans 

Medewerkers 

Daan Bultje 
Daniëlle Bekkering 
Erik Scherder 
René  Veenstra 
Bert Dollekamp 
Niels Taatgen 
Jos Snoek 
Chris Visscher 
Jan Ekke de Vries 
Wim Koopman 
Rik Smit 
Michel Stempher 
Danny Staal 
Marianne Veld 

Omslag 

Palmans Films 
Siep Buurke 

Foto’s 

Zainal Palmans 
RUG 
Drost.nl 
Martin Vlaanderen  
Dagblad v/h Noorden 
HANNN 

Drukkerij 

De Zuidwester / Cosis, Hoogeveen 



 

Vast en zeker!



 

 

 

 

 

 

 

      Dit boekje en de WK 

Match is mede mogelijk gemaakt door 

ALEXANDER  VS ROEL 

28 dec ’18  t/m  13 jan ‘19 

Leeuwarden 

Groningen 

Assen 

wereldtiteldammen.nl 


