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Inleiding
Het lesmateriaal is te gebruiken bij het geven van workshops/lessen voor volwassenen die de
basisbeginselen van het damspel willen leren. Het materiaal is zo ingedeeld dat er voldoende
theoretische stof is voor vijf lessen van 30 á 40 minuten. De cursusleider legt, met gebruik
van een demonstratiebord/scherm, per les de inhoud van het lesmateriaal uit aan de
cursisten. In vijf lessen, samen met het gebruik van het werkboek, hebben de cursisten een
goede basiskennis opgebouwd van het damspel. De zesde les staat dan in het teken van een
examen.
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Elke les heeft een thema. Een thema
hema is bedoeld voor één les van ongeveer 30-40 minuten
theorie. Een cursus zou dus kunnen
nen bestaan uit 30-40 minuten theorie en 20-30 minuten
praktijk. Alle lessen zijn opgedeeld
d in chronologische volgorde.
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Zelfstudie damwerkboek Cursisten
Les: 1, 2, 3 en 4
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Les: 17, 18, 19 en 20
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Les: 21, 22, 23, 24 en 25

Rol cursusleider
Een cursusleider geeft
tijdens een
vaardigheden over
eft leiding tijde
tijd
n cursus en draagt zijn kennis en v
aan de cursisten met
heeft als
et behulp van vakkundig
ndig materiaal en ervaring. De cursusleider
curs
cu
doel dat alle cursisten voldoende kennis hebben opgebouwd van de beginselen van het
damspel. De cursusleider is flexibel inzetbaar en kan zowel theorielessen als praktijklessen
uitvoeren.
Vaardigheden cursusleider
9
9
9
9
9
9

Energievol
Gemotiveerd
Leiderschap
Plannen en organiseren
ganisere
ganiseren
Duidelijk en nauwkeurig
auwkeur
auwkeurig
Coachen

Damwerkboek (zelfstudie: oefenstof)
Maak duidelijke afspraken met de cursisten. Ook wat ze moeten oefenen uit het
damwerkboek (welke hoofdstukken). Per thema wordt aangegeven welke lessen de cursisten
zouden
den moeten maken. Het thema en het maakwerk hebben een verband met elkaar. Dit ter
aanvulling
ulling van hun basiskennis en hebben de cursisten een grotere kans van slagen om de
cursus
us met goed gevolg af te ronden.

Het damwerkboek kunnen de cursisten meenemen naar huis om zelfstandig de oefeningen te
maken. Kortom, het werken uit het werkboek wordt thuis gedaan (zelfstudie). Per les worden
de desbetreffende lessen van het werkboek door de cursusleider nagekeken. De cursisten
dienen het werkboek bij elke les mee te nemen.
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Les 1 | Basiskennis
Lastige damregels
Neem met de cursisten belangrijke spelregels door. De basisregels kennen ze vast.
Waarschijnlijk weten de cursisten al heel veel damregels. Hieronder een aantal damregels. De
damregels kunt u interactief met de cursisten doornemen. De cursusleider leest de damregels
voor en de cursisten moeten aangeven of het juist of onjuist is. Gebruik eventueel het
demonstratiebord/beamer om het verder toe te lichten indien er vragen zijn.
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A. Meerslag gaat voor.
(Dit klopt. Meerslag gaat altijd voor.)
or.)

B. Als een schijf aan de overkant komt, wordt deze altijd een
e
dam.
(Het wordt niet altijd een dam.)

Wit moet er twee slaan,
aan hij raakt
raak d
de damlijn
lijn wel,
wel maar krijgt geen
een dam
dam.

C. U mag de geslagen stukken pas na het voltooien van de complete slag van het bord pakken.
(U mag niet 1 slaan, schijf eraf pakken, nog 1 slaan en weer eraf pakken.)

Een goed voorbeeld
voorbeeld is de Turkse slag. Als
Al u per slag schijf
hijf de stukken van het bord pakt, dan
slaat
at wit met de dam alle zwarte schijven. Pas na het voltooien van de complete slag, merk
merktt u
dat wit niet twee keer over dezelfde schijf mag slaan.
D. Als de tegenstander vergeet te slaan, dan moet
m
u altijd
tijd zeggen
en dat de tegenstander alsnog
alsn
moet slaan.
(Dat is niet helemaal waar. U mag dan zelf bepalen wat ermee gebeurd: verder spelen of alsnog
de tegenstander erop wijzen dat hij moet slaan.)
E. U mag twee keer over hetzelfde lege vakje komen.
(Dit is waar)
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Bordindeling
Leg aan de cursisten in het kort uit hoe het dambord is ingedeeld. Het damspel kent zowel
centrum als vleugels, maar ook de lijnen spelen een belangrijke rol en hebben een naam
gekregen.
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Lange of linker vleugel

De witte schijven staan op de
lange vleugel (staan op de
lange lijn van wit) of linker
vleugel.

Lange lijn en tric-trac
trac lijn

De schijven staan op
p de lange
lijn (staan op de lange
ange lijn
lij
46-5) en tric-trac lijn
ijn (twe
(twee
lijnen op de korte vleugel).
eugel).

Middenlinie

Centrum en kroonschijf
kroo
kr nschijf
hij

Korte of rechter vleugel

De witte schijven staan in het Helemaal rechts van het bord
centrumgebied
(in
het heb je de korte of rechter
midden). De schijf op 48 vleugel staan.
noemen we de kroonschijf.
no

Schijvenverdeling
hijvenverdeling

Basislinie
B

Zorg
voor
voor
een
goede De
e eers
eerste ttwee rijen vormen
basislinie,
ook
wel
schijvenverdeling. Dit doe je een
en
basis
b
verdedigingslinie
genoemd.
door het bord in tweeën te verdediging
erdedigin
delen.
elen

Aanval
Aanvalslinie

Damlin
Damlinie

De rijen 3 t/m 5 staan in het De
aanvalslinie
worden Bij de laatste twee rijen ben
midden
en
vormen
een gevormd door de rijen 6 t/m je in het gebied van de
middenlinie.
8.
damlinie.
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Formaties
Welke formaties kent het damspel en welke namen hangen eronder? Toon de formaties op
het demonstratiebord en geef aan wat formaties in het algemeen kunnen: combineren,
terreinwinst boeken, blokkeren, voorbereiding tot aanvalsmogelijkheden.
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Vork

Staart

Centrumpiramide

Klaverblad

Kruisformatie

Centrumblok
Ce

Oostblok

Olympische formatie

Ruit
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Systemen
Er zijn ook systemen die u kunt spelen. Hieronder een paar systemen die te onthouden waard
zijn. Wellicht kunt u het een keer toepassen in de praktijk!
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Centrumspel

Flankaan
Flankaanval

Klassiek

Wit staat sterk in het midden
met een krachtige piramide.
Zwart heeft randschijven en
een losse structuur. Doordat
wit het centrum in handen
heeft, en zwart niet,, noemen
we dit centrumspel.
sp
spel.

Wit heeft een voorpost of
flankaanval (schijf 24 is een
aanvalsschijf). Een
flankaanval is een actief
spelsysteem en zorgt
sp
g ervoor
dat
d de tegenstander
egenstander vaak in
de verdediging
erdediging wo
wordt
gedrukt.
gedru

Er is een klassieke stand
ontstaan. De schijven 27/28
van wit en 23/24 staan
tegenover elkaar; dan
spreken
p
we van klassiek. In
kan wit aan
de diagramstand
diagra
diagram
zet win
winnen
ne met 27-22, een
Coup
oup Roya
Royal,
Roy
een gevaarlijke
combinatie
mbinat in het klassieke
speltype.
sp

Kettingstelling

Hekstelling

Klaverbladopsluiting

Wit
it heeft een kettingstelling.
Het
et blokje van zwart wordt
aan twee kanten
k
vastgebonden.
gebonden. Zwart aan ze
zet
staat va
vast.

Opstelling:
elling: 26, 27, 31 en 36
3
op die positie van het bord
bord,
wordt ook wel een ‘hek’
genoemd. De zwarte schijve
schijven
16/22/18 vormen een
hekstelling. Een hekstelling is
een opsluitingstrategie en
kan vaak heel veel schijven
op de korte vleugel
vasthouden.

Een klaverbladopsluiting
klaverbladopslui
is
vaak erg sterk. Zwart
wart aan zet
staat
24-at vast. Ook als zwart
zwa 24
29
9 doet, dan haalt wit een
klein zetje uit met 30
3030-24
-24
2
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Les 2 | Positiespel
Sterke opbouwstanden
Hieronder staan degelijke witte opbouwstanden die kunnen voorkomen in de opening en in
het middenspel. Kenmerkend voor alle standen zijn de sterke formaties, geen zwakke
randschijven, geen zwakke bindingen, bezetten van centrumvelden. Het voordeel van een
compacte krachtige opbouwstand, is dat het voor de tegenstander moeilijk is om zetjes uit te
halen. Daarnaast, door de talrijke formaties, worden uw kansen (ook op het uithalen van
zetjes) steeds groter.
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Probeer deze standen op te bouwen;
en; het kan ook met zwart!
Opening

Wit heeft een ruit, vork en
zijn vleugels zijn
n mooi
m
ontwikkeld. Tevens heeft hij
een sterke centrumschijf
mschijf op
28.

Een
compacte
E
Ee
pacte opbouwstand
opbouwstan
van wit. Wit heeft e
een
rechterpiramide
re
ramide en met deze
dez
opbouwstand
hett mogelijk
op
t d iis h
lijk
lij
om aan te vallen en/of
meerdere centrumvelden te
pakken.

Wit heeft een
e
ee krachtige linker
piramide, ru
ruitformatie en een
klaverblad.
klaverbla
averb
Het is een
flexibele
fl
ib l stelling,
t
want wit
kan ook met 39-34 een
vorkformatie opstellen.

Een kenmerkende stelling in
i
het klassieke speltype. Vaak
Vaa
opgebouwd
gebouwd om Coup Royals
Royal
en andere zetjes uit te halen.
hale
Let op de Olympische
Ol
formatie (schijven
hijven 40/45).

Een mooie centrumopbouw.
centrumop
In zon
on situatie is het duidelijk
dat zwart erg in de
verdediging
erdediging wordt gedru
gedrukt
door het centrumblok +
ondersteuning van het
klaverblad.

Middenspel

Een opbouwstand wat handig
kan zijn in een
e
verder
ve
verloop
oop
van de partij: het
he
middenspel.
enspel. Wit heeft tal van
staartformaties
artformaties en een goede
schijvenverdeling.
jvenverdeling
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Opbouwen vanuit de vleugels
Het is sterk om in de opening zowel je linker- als rechtervleugel
te ontwikkelen. De aangewezen schijven dien je zorgvuldig naar
het midden te brengen om een degelijke opbouw te kunnen
krijgen.
Vaak wordt er ook in de opening veel geruild naar het midden
(veld 28). Dit is over het algemeen erg veilig.
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(Zet beginstand op) Deze stand is ontstaan uit de open
opening: 1.
32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37
3
37-32
-32 10-14
10
4
4. 41
41-37
-37
37 17
17-21.
-21.
anuit
an
uit hun linkervleugel. Wit
W aan
Beide spelers bouwen mooi op vanuit
zet en staat voor een dilemma:
Bouwt wit met 46 of 47 op?

Niet met 46, want dan komt akelig 21-26 en dan kan wit niet
meer ruilen. Als zwart
schijf
art geen schij
sch had op 21, dan was met 46
spelen wel een mogelijkheid
geweest. Daarom
elijkheid gewee
gew
arom speelt wit hier 474741 en ruilt vervolgens
32-28 naar het centrum en
lgens met 3
ontwikkeld daarna weer zijn linke
linker
linkervleugel..
Vraag: Wat speel je met wit?

Niet 46-41, want dan staat de linkervleugel vast.
Ook niet 47-41, want dan heeft wit maar liefst vijf schijven (drie
is ideaal) op zijn lange lijn.

Verstandig is daarom
m aan de andere kant te spelen, bijvoorbe
bijvoorbeeld
34-29 of 34-30.

Nog beter is om te
e ruilen met 2
28
28-23
-23
3 om daarna weer de
linkervleugel te ontwikkelen
ikkelen via 32-28.
3232-28.
28
Vraag: Wat speel je met zwa
zwart?

Zwart moet rekening houden met de positionele dreiging 30-25
(opsluiting). Om dat tegen te houden, is er maar één
aangewezen zet: 20-25 en wit zal waarschijnlijk laten slaan
waarna
waar
zwart
wart zijn overvolle vleugel
vle
kan
n oplossen.

Aanvallen
vallen met 24
24-29
-29 is erg
achterloopplan:
rloopplan: 30-25
3030-25 en 39
39-33.
33.

gevaarlijk
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vanwege

een

Denken in formaties
Formaties zijn sterk. Het is verstandig om regelmatig formaties in de stand te vlechten. Het
denken in formaties is een vaak gebruikt plan onder dammers. Zo weet u ongeveer waar de
schijven zich heen moet bewegen.
Een klassieke stelling. Beiden hebben een ruitformatie in de
stand. Wit aan zet, maar hoe gaat hij verder?
Wit moet denken in formaties, met 37-31 bouwt wit een
staartformatie op (27/31/36) en daarmee een damdreiging via
27-22. Na zetcontrole (altijd oppassen voor zetjes van de
tegenstander) speelt wit de sterke zet 37
3737-31.
-31. Zwart
wa
zet
vervolgens dicht met 07-11 en witt kan een opsluiting spelen
spe
met
31-26. Een sterk plan van wit!
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Vraag: Wat gaat wit in deze stand spelen? Belangrijk is om eerst
te kijken wat voor systeem we zien. Welk systeem speelt wit?
Antwoord: flankaanval of voorpost

Wit denkt in formaties,
es, welke zet g
gaat witt volgens
v
jullie
ullie spelen?

Antwoord: 33-28, bouwt
ouwt een kruis
kruisformatie
krui
ie op en bezet een sterk
centrumveld.

Vraag: speelt wit 42-38 of toch 47-41? Leg uit waarom!

Antwoord: 42-38 is beter, dan bouwt wit een centrumpiramide
op, een sterke centrumformatie.
47-41
umformatie. De zet 47
41 is zwak, want die
schijf gaat nu richting
g de rand.

Ook weer een lastig moment. Hoe gaat wit verder?

Wit denkt in formaties en bouwt een winnende vorkformatie op
p
met 42
42-38
4 -38
8 en 3838
38-32
-32 om daarna altijd te dreigen met 28
28-22.
-2
22. Als
37-31
zwart
rt snel het gat op 12 dichtzet, dan ruilt wit terug met 37
-31
en de
e schijf op 12 vormt nu aan hangende schijf, een grote
zwakte.
kte.
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Taxeren
Zet de onderstaande standen één voor één op het demonstratiebord. Leg ze paar belangrijke
vragen voor en laat ze leren de stand te taxeren/analyseren.
Bij taxeren probeert u te bepalen wie er beter staat in een bepaalde stand. Het kan u helpen
bij het vinden van een sterk plan of verdedigen van een zwakke positie. Bij taxeren legt u de
sterke en zwakke punten bloot van uw tegenstander en uw eigen stand.
Vraag aan cursisten: Wit aan zet. Wie staat er goed?

DIT
IS EEN
N
INKIJK
K
EXEMPLAAR
AA
AA
De stand heeft een gelijk aantal schijven. De zwarte stand staat
st
beter, omdat de schijvenverdeling
g bij zwart veel meer in balans
staat ten opzichte van de witte positie. De witte schijven staan
gepositioneerd aan zijn rechterkant,
terwijl
ant, te
ant
rwijl
wijl er heel wein
weinig links
staat.
Kortom, zwart heeft hier positioneel voordeel.

Nu staat wit beter in deze klassieke
klass
klas
stelling.
telling. Zwarts vleugels
staan opgesloten. Zo
de witte schijf op 25 de zwarte
o blokkeert
blokke
lange vleugel (aanvallen
24-29
allen met 24
24-2 verliest
est ook een schijf!).
schijf!)
Daarnaast mag zwart
rt niet op zijn rechtervleugel
ervleugel spelen met de
zetten 11-17 en 12-17
17 (Waarom
Waarom n
niet? Antwoord:
twoord: 27
27-22
-22 W+
W+)

Ook nu staat wit beter.
er. Wit heeft namelijk een sterke hekstelling.
hekstelli
Met vier schijven houdt
udt hij acht zwarte schijven vast. Zwart kan
alleen maar naar het centrum spelen, maar deze schijven
schijv
worden één voor één
n afgeruild.
afgerui

Zwart kan niet ontsnappen
ntsnappen uit
it de hekstelling met 22
22-28.
28
(Waarom niet? Antwoord: er volgt een klein zetje: 27-21)

Een lastige stand. Wit aan zet. Het lijkt erop dat zwart beter
staat,, omdat de flankaanval dreigt
eigt te gaan valle
vallen. H
Het is
belangrijk
ngrijk om positiespel en combinatie hand in hand te laten
gaan.
an. Echter, mag zwart niet 14
14-19
9 spelen,
spelen waarom
m niet?
Antwoord: 29
29-23,
23, een meerslagfines
meerslagfinesse!

Dus wit staat beter vanwege het zetje. De zwarte schijven op 10
en 14 blijven achter in ontwikkeling. Wit speelt in deze stand 5045.
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Les 3 | Tactiek
Slagmechanismen
Combinaties en andere trucjes spelen een grote rol in het damspel. Wie een goed zetje kan
uithalen, komt al één of meerdere schijven voor of krijgt een sterke dam. Het uithalen van
zetjes draagt bij het winnen van de partij.
We behandelen een paar slagmechanismen.
Prikken

Eengever

Wit aan zet en kan door p
prikken winnen.
Prikken is niet minder
uit de
der dan een schijf
sc
s
stelling van je tegenstander
enstander weg te halen,
enstande
en
en,
vaak is dat de middelste
idd ste schij
iddel
schijf van een
n
formatie. Witt wint door: 27
2
27-22

Een simpel
p voorbeeld van een ééngever. Wit
pakt
geeft
eeft één schijf weg en p
pa er meerdere
terug.
rug. Allemaal rechttoe, rrechtaan. Er zijn
ook tweegevers en driegevers.
d
Witt wint door: 2
28-23

Meerslag

Slagkeus

Wit kan hier winnen door de sterke zet 2721. Wat moet er nu door zwart
zw
gebeuren
gebeuren?
uren?
Zwart moet verplicht twee slaan, enkel slaan
sla
met 16x27 is niet toegestaan, want meers
meerslag
gaat voor. Zwart slaat daarom 26x28 en w
wit
neemt een slagje naar dam.

Wit combineert door 29-23. Wat is er nu aan
de hand?
h
Zwart kan op twee manieren slaan,
maar beid
beide slag
slagen
en lopen verkeerd
rd af
af. Dit
noemen we slagkeus.
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Een vrij tempo

Een plakker
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Zwart is zojuist achter twee witte
te schijven
gelopen. Achterlopen is altijd gevaarlijk.
vaarlijk. Wit
heeft nu een vrij tempo om een
n winnend
damzetje uit te halen. Wit speelt slim 38-33!
3838-33!
3

Ook nu staat wit op twee slag. Ditmaal
maakt wit gebruik v
van de meerslagregel. Hij
plaktt m
met 34
34-29;
-29 zwart moet verplicht
meerslag nemen, waardoor
w
wit er vier terug
kan pakken.

Haarlemmerslag

Een Haarlemmer uithalen
halen heeft elke
el
e
dammer
mmer wel eens gedaan.
Het is de bekendste
te combinatie van het
et damspel. Kinderen
leren vaak ook eerst
Haarlemmer
erst de Haar
er en daarna andere
naamcombinaties. De Haarlemme
Haarlemmer is in de opening al uit te
Haarlemm
halen.

1. 32-28 18-23 2. 37
37-32?
32?
2? E
En nu kan zwartt d
de H
Haarlemmer
l
uithalen via 2. … 23-29 3. 3. 33x24 (3. 34x23 17-22 4. 28x17
19x26 Z+) 20x29 4. 34x23 17-22 5. 28x17 19x26 en zwart
maar liefst twee schijven voor, want de witte schijf op 17 gaat
ook verloren.
Zwart kan ook
Haarlemmer:

in
n

een

andere

opening

spelen

op

de
d

1. 33-28 18-22 (weer
er kruipt zwart achter een witte schijf). Nu
N
mag wit niet dichtzetten
ett
etten
m
met
2.. 39
39-33?
? 22
2
22-27!
-27!
27! 3. 32x21 (3.
(
31x22 19-23 4. 28x19
x19 17x30 5
5. 35x24 2
20x
20x29
29
9 Z+) 16x27 4
4.
31x22 19-23 5. 28x19 17x30 6. 35x24 20x29 en zwart komt
uiteindelijk twee schijven voor.
Een goede start als u de Haarlemmer al kan uithalen!
(Zet de stand op het demonstratiebord).

Vraag:: wit speelt en wint met een Haarlemmer. Wie ziet
ziet het
het?
Antwoord:
twoord: 1. 28
2828-22
-22 17x28 2. 34
34-29
34--29 23x34 3. 32x05
32
W+.

Nu gaat de Haarlemmer naar dam op veld 5. De slag 32x5 of
32x25 is kenmerkend voor de Haarlemmer.
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Tactische oefeningen
Probeer gezamenlijk uit de volgende lastige combinaties te komen. Pas de slagmechanismen
die u geleerd heeft toe. Probeer altijd goed te kijken hoe de situatie per stand eruitziet. In
alle standen geldt: wit speelt en wint in één zet!
(Zet de stand op het demonstratiebord).
Wit zit in een schijnbare benauwde situatie, maar met een
prachtige zet gaat hij er toch met twee punten vandoor.
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Wit wint als volgt: 1. 42-38! 32x23
23
3 2. 20x1
20x16.

(Zet de stand op het demonstratiebord).
Een slagkeus combinatie.

Wit wint als volgt: 1.. 28-22,
28
2 22,
2, zwart
zwa heeft nu keuze:
keuze
A. 1. … 18x27 2. 32x02
x02 en wit
w heeft
hee een dam.
da

B. 1. … 17x28 2. 32x05
x05 en nu heeft
heef
hee wit een
en dam op ve
veld 5.

(Zet de stand op het demonstratiebord).
Hoe gaat wit hier winnen?

Wit kan maar liefst twee
wee combinaties uithalen, gezien?
A: 1. 27-22 17x39 2.. 43x03

B: 1. 33-29 24x42 2.. 35x04, een prikker.

Het is altijd belangrijk
jk om bij h
hett zien
i
van éé
één combinatie,
bi ti tte
kijken naar andere mogelijke combinaties die wellicht erin
zitten. Kies dan de voordeligste combinatie om uit te halen.
(Zet de stand op het demonstratiebord).

Zwart
rt is achter een schijf gelopen, wat heel gevaarlijk kan zijn
vanwege
ege zetjes. Ook nu, wit gaat winnen met een heuse
h
plakker!
ker!

Antwoord: 1.
1 33
33-29,
29 zwart moet nu vier schijven slaan met 1
1.
… 35x31 waarna wit vernietigend toeslaat via 2. 29x36.
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Tienklapper
Jullie hebben al veel tactische slimmigheden geleerd. Al die slagzetjes maken het damspel
ook zo prachtig.
Om het thema op toepasselijke wijze af te sluiten, een leuke gecomponeerde tienklapper van
grootmeester Alexei Chizhov. Dit laat zien hoe prachtig het damspel is.
(Zet de stand op het demonstratiebord).

DIT
DIT
ISS EEN
EEN
INKIJK
EXEMPLAAR
Zwart heeft een zogeheten ‘Partie Bonnard’, een gevaarlijk aanvalssysteem; wat veel
wegheeft van een opsluitingsstrategie. Het is goed te zien dat zwart veel gaten heeft in de
stelling en daar maakt wit op fabuleuze wijze gebruik van.
Wit aan zet en wint!
win
1. 33-29 24x42

2. 35-30 27x38
3. 2
25-20
3
20 15x35
3

4. 44-40 35x33
5. 49-43 38x49

6. 48-43 49x41
7. 36x20

combinatie!
Een geweldige combinatie
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Les 4 | Sterke plannen
Aanvallen
Schijven die alleen staan en soms te ver vooruit worden gespeeld, kunnen worden
aangevallen en verloren gaan. Het is daarom niet verstandig om met één schijf continu te
spelen, maar juist gezamenlijk en in samenwerkingsverband, het spel op te bouwen.
(Zet de stand op het demonstratiebord).
Een goed instructief voorbeeld is deze stand. Zwart is met één
schijf gaan aanvallen. Hij heeft geen ondersteuning van zijn
z
twee schijven op de basislinie. De drie witte schijven staan
sta
om
de aanvalsschijf heen en dat betekent
etekent
tekent dat wit gemakkelijk
kke
de
aanvalsschijf van zwart kan oprapen:
pen
pen:

DIT
IS EEN
N
INKIJK
K
EXEMPLAAR
AA
AA
A. 1. 37-31
B. 2. 37-32

Beide zetten zijn even effectief.

(Zet de stand op hett demonstratie
demonstratiebord).
demonstrati

Vraag: Hoe gaat wit een sc
schijf winnen
n door de aanval in te
zetten?

Antwoord: 1. 38-33
33 (niet 2. 38-32, dan kan zwart nog
verdedigen via 13-29)
9)

(Zet de stand op het demonstratiebord).
demonstratiebor

Vraag: Hoe gaat wit
it een schijf winnen door de aanval in te
zetten?

Antwoord: 1. 44-40 (niet 1. 44
44-39,
-39,
9, want dan kan zwart nog slim
s
verdedigen met een tijdelijk offer: 1. … 15-20 2. 39x30 en 2. …
20-25=)

(Zet de stand op het demonstratiebord).

Vraag:: Hoe gaat wit een schijf winnen door de aanval in te
zetten?
en?

Antwoord: 1.
1 25-20
25-20 en de schijf op 24 gaat verloren.
25verloren (Niet 1
1. 373732, want dan breekt zwart door met 27-31)
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Verdedigen
Het is niet altijd aanvallen bij het dammen. Soms wordt u zelf aangevallen en dan is het
handig om slim te verdedigen. We bekijken eerst een introductiediagram en daarna kunnen
jullie zelf proberen de hersenen in verdedigingsmode te zetten.
(Zet de stand op het demonstratiebord).
Zwart aan zet en zet de aanval in:
1. … 14-19
De flankaanval van wit wordt
dt bedreigd. Wit
verdedigen, want anders komt hij een schijf achte
achter.

moe
moet

zich

2. 40-35 19x30
3. 35x24
Gelukkig had wit een opvanger klaarstaan waardoor de actie
gelijk blijft.
(Zet de stand op het demonstratiebord).

IS EEN
N
INKIJK
K
EXEMPLAAR
AA
AA
Vraag: hoe gaat wit zich verdedige
verdedigen?
verdedig
Antwoord: 1. 33-29 24x33 2. 38x
38x2
38x29

(Zet de stand op het demonstratiebord).
)
Vraag: hoe gaat wit zich verdedigen?

Antwoord: 1. 26-21 18x27 2. 21x32 (Niet weglopen met 1. 22
22-17, want dan volgt een combinatie via 1. … 1
18-22
18
-22
22 2. 17x
17x28
23x34).

(Zet de stand op het demonstratiebord).
Vraag:
g: hoe gaat wit zich verdedigen?

Antwoord:
woord: 1. 2525-20
25-20 14x25
25 (als 19x23, dan 20x09) 2. 23x14
2
23-18,
(Niet weglopen met 1. 23
23-18, want dan volg
volgt 08
08-12
-12 en dan
verliest wit als nog die schijf)
schijf).
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Aanknopingspunten
Spelen met een plan is uiteraard erg belangrijk in het damspel. Wie geen plan heeft, speelt
maar wat en maakt daardoor veel fouten. Het vinden van een sterk plan kan weleens lastig
zijn. U moet namelijk ook rekening houden met de mogelijke zetten van de tegenstander,
maar ook zetjes en andere tactische trucjes, zoals een offer, forcing.
We behandelen een paar standen waarbij we ook aanknopingspunten te zien krijgen.
(Zet de stand op het demonstratiebord).

DIT
IS EEN
INKIJK
K
EXEMPLAAR
AA
AA
Hekstelling
Wit aan zet en gaat met een sterk
k positioneel plan een do
dodelijke
hekstelling formeren. Zwart heeft
eft namelijk de kenmerkende
kenme
schijven op 16/22, één van de
een
e ingrediënten om daar
da
e
en
hekstelling tegenover te zetten. Ziet u hoe wit in fas
fases een
hekstelling op bord kan krijgen?
1. 37-32

Wit denkt in formaties en bouwt een vork op. Nu mag zwart niet
07-11 spelen, ziet hoe waarom niet? (Antwoord: 32-28!). Zwart
moet dus als volgt verder:
ver
erder::
1. … 12-18

Nu is het moment aangebroken. Wit kan
n op twee verschillende
manieren een hekstelling
32-27
telling op bord
bo
bor krijgen.
gen. Dit zijn: 2. 3
32-27
27
(zonder ruil) of 2. 32-28
2 28 (met ruil).
r il) Wat zouden
d
jjullie
lli d
doen?
?
2. 32-28 23x32
3. 38x27

De ruil is sterker. Bij een h
hekstelling
elling wilt u namelijk zoveel
zov
mogelijk centrumschijven
chijven van de tegenstander weghalen.
weghal
Centrumschijven worden
rden daardoor onspeelbaar gemaakt. Nu wit
zwarts centrumschijff heeft weggeruimd, kan hij daar niet mee
m
spelen. Zwart verliestt de partij.
par
(Zet de stand op het demonstratiebord).
demonstratiebor
demonstratiebord)

Denken in formaties
We zien hier een dunne stand. Wat valt u op?

- De zwarte schijven
j
staan helemaal uit elkaar
- Wit heeft enigszins zijn schijven aan de linkerkant bij elkaar;
e
zou hij daar een formatie mee kunnen opbou
opbouwen?
opb
we
wen?
Jullie
e hebben geleerd om te denken in formaties, een belangrijk
bela
plan!
n! We gaan zoeken of wit nog een formatie kan opbouwen.
opbouwe
Wit kan de staartformatie formeren met 1. 32-27!
Vraag: waar dreigt wit nu mee?

Antwoord: 27-21 en zwart kan dat niet verhinderen.
17

(Zet de stand op het demonstratiebord).
Vastzetten
Vastzetten is ook een goed plan. Wie vaststaat, verliest de partij.
In deze vier om vier stelling is wit aan zet en zet zwart vast met
één krachtige zet.
Vraag: welke zet zou u spelen met wit?
Antwoord: 1. 34-29 is winnend. Zwart moet namelijk wel 1. …
15-20 spelen, anders verliest hij nog sneller. Nu moet wit alle
alleen
nog correct spelen om de partij te
e winnen: 2. 40
40-35
5 (niet 2. 40
4
40-34, want dan volgt 24-30!) en zwart
art staat vast.
va

DIT
IS EEN
N
INKIJK
EXEMPLAAR
(Zet de stand op het demonstratiebord).
ebo
ebord).

Flankaanval onder vuur nemen
Aanvalsschijven, zoals de voorpost van zwart, vormen vaak een
aanknopingspunt. In sommige gevallen kunt u een gemakkelijk
een plan smeden: de aanval aanvallen door continu achter de
aanval te lopen.

Vraag: Zie u hoe witt de aanval ka
kan oppeuzelen?
uzelen? Let wel: probeer
voor zwart ook zo goed
te verdedigen.
oed mogelijk
moge
edi
edigen.
Antwoord: 1. 37-32
2 07-11
0 -11 2. 32x
07
32
32x21 11-16
-1
16 3. 42
42-37
-37 16x27 4.
37-32 en zwart kan
n niet nogma
nogmaa
nogmaals opvangen.
vangen.
angen. De aanval gaat
verloren en wit komtt één schijf voor.
voo
v
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Les 5 | Eindspel
Hieronder krijgt u uitleg over de basisbeginselen van het eindspel. U krijgt voorbeelden te
zien van leerzame vangstellingen, maar ook slimme trucjes om de partij te winnen.
Een dam vangen
Een dam kan erg sterk zijn. Daarom is het handig om de kneepjes te leren om de dam van
uw tegenstander te vangen. We bekijken een paar handige manieren om een dam te vangen.
(Zet de stand op het demonstratiebord).

DIT
IS EEN
N
INKIJK
EXEMPLAAR
XEM LAA
XEM
LLA
AA
De schijven 36 en 27 vormen een
en valletje.
valletje Het
et idee is dat de
dam over schijf 27 slaat en daardoor
rdoor op veld 31 terecht komt.
De schijf op 36 vangt dan de dam af.
a

Wit kan hier winnen door 1. 49-44
4 2. 50x31 36x27. Een simpele
simpele
s
manier om een dam te vangen.

(Zet de stand op het demonstratiebord).

van
Vraag: Hoe gaat wit hier de zwarte dam vangen?
Antwoord: 1. 29-23 06x30 2. 35x2
35x
35x24.

Wit maakte gebruik van het valle
valletj
valletje met de schijven 24/35.

Een dam vangen in
n volle standen
Een dam vangen met
et weinig schijven is vaak goed te zien. Maar het is niet
nie altijd zo dat een
dam pas in het eindspel
zomaar een
spel voorkomt. Ook in het middenspel kan de tegenstander
tegen
tegenst
dam hebben. Dan is het de kunst om die dam zo snel mogelijk te vangen.

Vraag: Hoe gaat wit de dam vangen?
Antwoord: 1. 23-19 (niet 1. 30-24??)

Vraag: Hoe gaat wit de dam vangen?
Antwoord: 1. 32-28
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Vier dammen tegen één dam
Vier dammen tegen één dam geeft een overmachtseindspel weer. Dat wil zeggen dat de
meerderheidspartij, met de meeste dammen, gewonnen staat. Om een gewonnen stelling te
bereiken in een vier-om-één situatie, moet u de onderstaande vangstellingen kennen om de
partij te winnen.

DITT
D
IS EEN
INKIJK
K
EXEMPLAAR
AAR
AA
AAR
Vangstelling 1

Vangstelling 2

Het maakt niet uit waar u een zwarte dam plaatst, wit wint altijd.

Zet de dam op verschillende
velden in vangstelling
schillende
chillende veld
velde
angstelling 1 en 2. Doe dit op het
he demonstratiebord
en laat de cursisten proberen uit te zoeken
gevangen.
en hoe de zwarte dam moet worden
word
Lange lijn
Wie de lange lijn bezet
zou
winnen.
zet in het eindspel,
eind
einds
ou zomaar de partij kunnen winne
winnen
(Zet de stand op het demonstratiebord).

Zwart aan zet in deze stand. Wit heeft de lange lijn, maar zwart
wil damhalen om als nog remise te spelen.
Vraag: Wat wordt de uitslag van de partij?

Antwoord: remise, zwart
wart kan twee schijven weggeven via 27
27-32
2
-32
2
en met 36 snel damhalen.
hal
halen.

(Zet de stand op het demonstratiebord).

Nogmaals een lange lijn eindspel. Wit heeft nu één schijf erbij
gekregen. Zwart aan zet.
Vraag: Wat wordt de uitslag van de partij?

Antwoord:
oord: wit wint, de actie 2727-32
27-32 en 36
36-41 werkt niet va
vanwege
42-37
het terughalen via 42
-37 en daarna wordt
ord de
e zwarte schijf tegen
gehouden.
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Tric-trac
Ook zijn er veel eindspelen op de tric-trac lijnen. We bekijken een tweetal van.
(Zet de stand op het demonstratiebord).
We zien hier een eindspel met één witte dam en drie zwarte
schijven. Zwarts doel is om een dam te halen, want dan is het
zeker remise. Gaat zwart dat lukken?
Vraag: wat wordt de uitslag van de partij?

DIT
IS EEN
N
INKIJK
EXEMPLAAR
EX
EXE
XE
Antwoord: wit gaat winnen, wan
n de actie met 1. … 24-29
24
2.
01x25 35-40 faalt vanwege 3. 25-39
-3
39 40
40-45
-45
45 5. 39
39-50 en
nw
wit is net
op tijd om zwart tegen te houden..
(Zet de stand op het demonstratiebord).
ebord).

Een moeilijk, maar grappig tric-trac eindspel. Wit gaat in deze
stand de partij winnen en maakt gebruik van twee finesses op de
tric-trac lijn.

Vraag: ziet u hoe wit gaat
g
winnen? Pak desnoods (gezamenlijk)
een bord erbij.
Antwoord: 1. 07-01

A: 1. … 34-29 2. 50-44
-44 39x50 3. 0
01-06 en
n zwart staat vast.

B: 1. … 34-40 2. 01-06 40-44 3. 50x39 45-40 4. 39-33 en de
zwarte dam gaat eraf.

Drie dammen tegen één dam
Drie dammen tegen één dam is normaal gesproken, tussen ervaren spelers, remise (na
zestien zetten). De zestienzettenregel
met stukken
zestienzettenreg l gaat pas in als wit een dam heeft
h
(dammen of schijven,
n, dat maakt niet uit) en zwart een dam. Als zwart een extra schijf heeft
naast de dam, geldt die zestienzettenregel niet. Indien u de minderheid
dus één dam,
minderhe hebt,
h
probeer dan de lange
hele
andere kant te
e lijn in te nemen en daarna
daar
ele tijd van de ene naar
na
schuiven. Hierdoor heeft
eeft de meerderheidspartij minder trucjes.
trucjes
Wit aan zet. Wit moet wel oppassen, want zwart dreigt met een
trucje.
Vraag: zien jullie de dreiging?
Antwoord: 1. … 35-19
35-19

Vraag: Welke zet spelen jullie met
me wit.

Antwoord: 05-46 en het zal snel remise worden. Maar wees
bedacht op dit soort vangstellingen!
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Puzzelen in het eindspel

DITT
D
IS EEN
INKIJK
EXEMPLAAR
Wit aan zet en kan winnen. Hij staat maar
maa
liefst twee schijven voor, maar om
m te winnen
moet hij wel met een speciale truc komen
komen.
Probeer dit gezamenlijk of in groepjes
epjes op het
h
bord uit te zoeken.

Wit lijkt h
hier kansloos
kansl
te staan. De zwarte
dam houdt immers veel witte schijven tegen.
Ook nu kan wit met een leuke finesse
winnen. Pr
Probeer dit gezamelijk of in groepjes
op het bord uit te zoeken.

Antwoord

Antwoord

1. 38-32 30-35 (wat anders?)
2. 39-33 29x27
3. 40-34 en zwart staat
taat vast
vas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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31-27 49x16
37
37-32
37-32 16x49
16x
42
42-38
2-3
38 49x46
36
36-31
36-31 26x37
26
47
47-41
47-41 37
37-42
48x37
8x37 en de zwarte dam staat vast.

