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Werkboek Combineren II 

 

Lees dit eerst! 

In dit werkboek (Combineren II) leer je verschillende zetjes die allemaal 
een naam hebben. Bijvoorbeeld een Hielslag en een Coup Royal. Ook leer 
je hoe je het beste kan opbouwen en hoe je sterk kan aanvallen. 
Uiteraard komt ook het eindspel aan bod. Je zult meer te weten komen 
over het overmachtseindspel! Kortom, een leerzaam damwerkboek over 
verschillende tactieken en strategieёn. 

Bij elke les krijg je eerst een uitleg van het thema. Vervolgens maak je 
enkele opdrachten (puzzels). Zo weet je of je de uitleg goed hebt 
begrepen! En hoe meer je oefenent, hoe beter je wordt!   

Boekje uit? Dan kan je het examen maken voor een damdiploma. 

Tips 

Lees altijd eerst goed wat er boven aan de bladzijde en onder een 
diagram geschreven staat. Zo weet je hoe je de lessen moet gaan maken 
en krijg je soms goede tips. Een bladzijde of een les af? Laat het nakijken 
door je juf/meester of damtrainer. Zij weten de antwoorden! 

Wat ga je doen? 

Les Thema Bladzijde 
1. Basiskennis 5 
2. Haarlemmerzet 9 
3. Kaatsingszet 12 
4. Coup Philippe 15 
5. Opbouwen 18 
6. Centrumspel 20 
7. Aanvalsspel 23 
8. Oefentest 1 26 
9. Hielslag  28 
10. Boogzet 31 
11. Coup Royal 34 
12. Zwakke randschijven 37 
13. Opsluitingen 40 
14. Overmachtseindspel 44 
15. Oefentest 2 48 

 
 

DITp ,p ,
strategiestrategieёn.n.

en uitleen uitleg van het thema. Veg van het th
s). Zo s). Zo weet jeweet j of je de uitleje 

f t h b t jf t h b t

IS  goed wat e goed 
even staat. even staat
s goede s goed tipstips
ster of damster of da EENvenve aan de bladzijde en ondde bladzijde en on

eeteet je hoe je je hoe je de lessende lessen moemo
bladzijde of een les af? Laabladzijde of een les af? La

erer ZijZij wetenweten de antwoordende antwoorde

INKIJKennisennis 5
mmermmerzetzet 9
ngszetngszet 122
hilippehilippe 155
wenwe 188

EXEMPLAARg
10.10. BoogzetBoogzet 31
11. Coup Royalup Ro 34
12. Zwakke randschijvenwakke randschijven 37
13.. OpsluitingenOpsluitingen 400
1414 OvermachtseindspelOvermachtseindsp 4444
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Veel plezier en lees goed de leerstof, vragen en opdrachten! 

 
Zwart 

 
Wit 

 
ZO SPELEN WE 

 
Wit van beneden naar boven.  

Zwart van boven naar beneden.  
 

Zo zien de schijven en dammen op 
het diagram er uit.  

Een diagram is een plaatje van een dambord.  
 
         = Witte schijf 
 
         = Witte dam 
 

  = Zwarte schijf 
 
  = Zwarte dam 

 
  
 

Voorbeeld 

 
 42-37 

VOORBEELD 
 

Gebruik voor het aangeven van een zet de 
notatie. In het voorbeeld haalt wit een zetje uit 

met de zet waar de pijl staat. Onderaan het 
diagram staat de notatie van die zet.   

 
 

WIT AAN ZET 
 

Dit moet je goed onthouden:  
wit is in alle diagrammen aan zet, tenzij anders 

aangegeven! 

DIT hethet diagram erdiagram
en diagram is een plaatje ven diagram is een p

    = Witte schijfWitte sc

IS dd EENZwarte damZwarte dam

VOORBEELDVOORBEELD

INKIJKWIT AAN ZETWIT AAN ZET

Dit moet je goed onthoudeDit moet je goed onthoudIIIIIIIIIII
EXEMPLAAR
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Les 1 | Basiskennis 

In deze les komen we terug op de basis en ga je leren noteren. Noteren is belangrijk 
om een echte dampartij te kunnen spelen. Je kan dan namelijk je partij achteraf weer 
naspelen. En als je bij zetjes met meerdere zetten allerlei pijltjes zet, kan het 
rommelig worden. Vandaar dat we de notatie gebruiken.   

Notatie 
In dit werkboek kan je de oplossingen beantwoorden met notatie. Om te kunnen 
noteren heeft elk speelveld zijn eigen nummer gekregen. Hierdoor kunnen we precies 
aangeven op welke velden de schijven staan en naar welke velden ze verplaatsen.  

Bordnummering     

                         Zwart 

 
Wit           Diagram A 

Wit 

Diagram B        Zwart    

 
Diagram C 

6

16

26

36

46

1

11

21

31

41

7

17

27

37

47

2

12

22

32

42

8

18

28

38

48

3

13

23

33

43

9

19

29

39

49

4

14

24

34

44

10

20

30

40

50

5

15

25

35

45

45

35

25

15

5

50

40

30

20

10

44

34

24

14

4

49

39

29

19

9

43

33

23

13

3

48

38

28

18

8

42

32

22

12

2

47

37

27

17

7

41

31

21

11

1

46

36

26

16

6

6

16

26

36

46

1

11

21

31

41

7

17

27

37

47

2

12

22

32

42

8

18

28

38

48

3

13

23

33

43

9

19

29

39

49

4

14

24

34

44

10

20

30

40

50

5

15

25

35

45

Uitleg 

In diagram A en B zie je alle 50 nummers bij elkaar. 
Er is een simpele en snelle manier om de nummers 
uit je hoofd te leren. Noteren is namelijk niet moeilijk! 

1. Leer de velden 1 tot en met 10 uit je hoofd. 
2. Onthoud dat de velden recht onder elkaar 

steeds 10 met elkaar verschillen. 
3. Als je zwart bent, dan ligt veld 1 rechtsonder en 

veld 50 linksboven (bekijk diagram B maar!) 

In diagram C zie je hoe dat gaat. Onder veld 1 
liggen de velden 11, 21, 31 en 41. Ga je bij veld 9 
omlaag, dan passeer je de velden 19, 29, 39 en 49.  

Kortom, het verschil met de velden recht onder elkaar 
verschilt steeds 10. Dus tel er 10 bij op! 

Noteren van een zet doe je door de volgende stappen 
uit te voeren: 

1. Eerst schrijf je het veld op waar de schijf 
vandaan komt. 

2. Dan zet je een streepje -. Bij het slaan een 
kruisje x. 

3. Daarachter noteer je het veld waar de schijf 
naar toe gaat.  

Bijvoorbeeld: 32-28 voor een zet of 28x19 voor een 
slag. 

Begrijp je de notatie nu? Probeer de volgende 
opdrachten over notatie te maken: 

DIT ssingen beantwoorden met notassingen beantwoorden met
n eigen nummern eigen numme gekregen. Hierreg
schijven staan en naar welke veschijven staan en naar 

     

SSSISIS24

34

44

25

45ISISISISISISISS S EENhoofd te leren. Noteren is name

Leer de velden 1 tot en met 10
Onthoud dat de velden rec
steeds 10 met elkaar verschille

NNNININ7

7

7

4

3

2

6

6

6INININININININNKIJKNggen de velden 11, 21, 31 en 41. 
mlaag, dan passeer je de velden 19

ortom, het verschil met de velde
verschilt steeds 10. Dus tel er 10 bij

N t t d j d d

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXEM6

1

11

2

7

7

2

22

3

13

23

9

14

24

5

5

5XXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLAARMPLAAR2. Dan zet je een str Bij het slaan een
kruisje 

3 Daarachter noteer je het veld waar de schijf 
naar toXE
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Opdracht 2: Noteer de zetten en de slagen 

   
Diagram 4 Diagram 5 Diagram 6 

  
Wit kan winnen met een 

zetje. Noteer de hele 
oplossing (ook de zwarte 

zetten). 

Wit kan winnen met een 
zetje. Noteer de hele 

oplossing (ook de zwarte 
zetten). 

Zwart kan winnen met een 
zetje. Noteer de hele 

oplossing (ook de witte 
zetten). 

  
...................................... ...................................... ...................................... 

  
...................................... ...................................... ...................................... 

  
 

Tip: Laat de antwoorden nakijken, dan weet je of je de notatie goed hebt begrepen! 
 

Opdracht 1: Waar staan de schijven? 

    
Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 

  
Wit heeft schijven op: Wit heeft schijven op: Wit heeft schijven op: 

...................................... 
 
...................................... 

 
...................................... 

  
Zwart heeft schijven op: Zwart heeft schijven op: Zwart heeft schijven op: 

...................................... 
 
...................................... 

 
...................................... 

  

DIT DiagramDiagram 2DITDITDITDITDITDDDIIIIIIDDDDDITTTTDITDITDITDITDIT
IS eer de zeteer de zettente

ven op:ven op: Z

........................ ... EENe slage slagen

heeft schijven op:heeft schijven op: Zwart heeZwart he

................................................. .............................

NKIJKNNININIIIIIIIIIIIIIINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKIIIINNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARoplossing (ook de zwarteplossing (ook de zwarte 

zetten)zetten .
oplossing (ook de zwartessing (ook de zwarte

zetten)te .
oplossing (ook de witte ossing (ook de w

zetten)zetten)..

.................................................................... ........................... ......................................... ........................................................................
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Opdracht 3: Hoe noemen we deze formaties? 
Wist je dat schijven ook heel goed kunnen samenwerken? Schijven kunnen samen 
een formatie vormen. Met een formatie kan je vaak leuke combinaties mee uithalen! 
Hoe noemen we de onderstaande formaties? 

  
Diagram 7 Diagram 8 Diagram 9 

  
A. Vork           A. Vork            A. Vork  
B. Kruis           B. Kruis           B. Kruis 
C. Staart           C. Staart           C. Staart 

  

Opdracht 4: Bouw een sterke formatie op 
Bij het spelen van een dampartij is het goed om te denken in formaties. Door het 
opbouwen van de juiste formaties, kan je de partij soms winnen doordat je dreigt met 
een zetje of doordat je de tegenstander ermee kan vastzetten.  

  
Diagram 10 Diagram 11 Diagram 12 

  
Wit kan winnen met een 

sterke zet. Welke zet moet 
hij dan nu spelen? 

Wit kan winnen met een 
sterke zet. Welke zet moet 

hij dan nu spelen? 

Wit kan winnen met een 
sterke zet. Welke zet moet 

hij dan nu spelen? 
  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

DITDITDITDITTTTTTTTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS      

    
    

k
EEN.. Vork Vork              A.A. V

.. KruisK                B.B. K

.. StaartS                  C.C. St

INKIJKININNININNNNNININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIJJJJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARDiagram 10Diagram Diagram 11Diagram 11 Diagram 12Diagram 12

Wit kan winnen met een t kan winnen met een 
sterke zet. Welke zet moetrke zet. Welke zet moe

hij danan nuu spelenspelen?

Wit kan winnen met eenWit kan winnen met een
sterke zet. Welke zet moetsterke zet. Welke zet mo

hij danda nunu spelen?

Wit Wit kan winnen met eenkan winnen met e
sterke zet. Welke zet moeterke zet. Welke zet moet 

hij dann nu spelennu s ??XEMXEMXEMXEXEMXXXXXEEEMXEMMPLMPLMPLMPMPLMMMMPPPPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Werkboek Combineren II 

8 

Opdracht 5: Wat wordt de uitslag van de partij? 
Wit is in de onderstaande diagrammen aan zet. Wat wordt de uitslag van de partij?  

  
Diagram 13 Diagram 14 Diagram 15 

  
A. Wit wint           A. Wit wint           A. Wit wint 
B. Zwart wint           B. Zwart wint           B. Zwart wint 
C. Remise           C. Remise           C. Remise 

  

  
Diagram 16 Diagram 17 Diagram 18 

  
A. Wit wint           A. Wit wint           A. Wit wint 
B. Zwart wint           B. Zwart wint           B. Zwart wint 
C. Remise           C. Remise           C. Remise 

 

   
Diagram 19 Diagram 20 Diagram 21 

  
A. Wit wint           A. Wit wint           A. Wit wint 
B. Zwart wint           B. Zwart wint           B. Zwart wint 
C. Remise           C. Remise           C. Remise 

DIT DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ISISSISISSSSSSSSSSSSSISISISISIS  EENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK66 Diagram 1Diagram 77 DiaD

                 A.A. Wit wintWit                 A. W
ntnt                B.. Zwart wintZwart wint            B.B. Z

           C.. RemiseRemise            C.C. RRININNIINININNKIJNKIJNKIJNKINKIJNNKKKKIJJNKIJKKKKKKKKKK
EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXXXX MMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLPPPPPPPPPPPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Les 2 | Haarlemmerzet 

Sommige zetjes (ook wel combinaties genoemd) in het damspel hebben een naam. 
Zo kan je het (slag)idee van de combinatie makkelijk onthouden en herkennen in de 
partij. In deze les leer je de Haarlemmerzet. Misschien heb je er ooit van gehoord, 
want dat is vaak het eerste zetje wat je leert damclub. Dit zetje kan ook in de 
opening voorkomen. Maar hoe ziet de slag van de Haarlemmer eruit? 

   
Slag 32 x 25 Slag 32 x 3 of 5 Slag 34 x 1 of 21 

Hier voert wit de 
Haarlemmerzet uit met zijn 
staart. Kenmerkend bij een 
Haarlemmer is het begin- 
en eindveld. Hier slaat wit 

met schijf 32 over drie 
zwarte schijven naar veld 
25. Het knikje op het eind 

zie je soms ook bij 
Haarlemmerzet.  

Wit haalt de 
Haarlemmerzet uit met zijn 
vork. Weer slaat wit met 
schijf 32, maar nu niet 

naar randveld 25. Wit slaat 
namelijk naar dam op veld 

3 of 5. 

We zien hier een 
gespiegelde versie van de 
Haarlemmerzet. In deze 

versie slaan we met schijf 
34 naar de velden 1 of 21. 

Opdracht 1: De Haarlemmerzet 
Probeer nu zelf de Haarlemmerzet te zien. Herken het slagidee van de voorbeelden. 
Wit speelt en wint! Noteer alleen de zetten van wit (het slaan is niet nodig!). 

   
Diagram 22 Diagram 23 Diagram 24 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIITTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDITDIT
IS 2525
t det d
t met zijnt met zijn 
d bij een d bij een 

et beginet beg -
slaat witslaat wit 

Ha
v

nan EENg 32 x 3 of 5g 32 x 3 of 5 Slag 3g 
Wit haalt de Wit haalt de 
merzet uit met zijnmerzet uit met zi

WeeWeer slaat wit metr slaat wit me
32, maar nu niet 32, maar nu
dveld 25. Wit slaatdveld 25. Wit slaa

We ziee z
gespiegeldgespiege
Haarlemmaarlem

versie slaaversie sla
34 naar 34 naar ded

INKIJKet.et

aarlemmerzetaarlemmerzet
Haarlemmerzet te zien.Haarlemmerzet te zien. HerkenHerken het slagidee van dslagidee van
Noteer alleen de zettenNoteer alleen de zetten van witan wit (het slaan is (het slaan isINKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEXXXXEEEEEEEEXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMPPPPPPPPPPPPLLLLMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Diagram 25 Diagram 26 Diagram 27 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 28 Diagram 29 Diagram 30 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 31 Diagram 32 Diagram 33 

 Moeilijk 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
 ...................................... 

DIT DiagramDiagram 26DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDD TTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDIT
SSSISISIIIIIISSSSSSISISISISISIS ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK...................... ............................................................................ .....................ININNINIININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIKKKKKKKKIIIINNKKKKIJJNKIJKKKKKKKKKK

EXEMPLAARDiagram Diagram 3131 DiagramDiagra 32 Diagramagram 33
MoeilijkMoeilijXEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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De Haarlemmer in de opening 

In de opening (het begin van het damspel) kan je ook op een Haarlemmerzet spelen. 
De bekendste Haarlemmerzet komt al na twee zetten op het bord. Misschien ken je 
hem al. Anders is het een leuke openingstruc om mee te leren en op te spelen!  

 

               

 
 Diagram A 

Opdracht 2: De Haarlemmerzet in de opening 
Zoek de Haarlemmerzet in de volgende openingsstanden.   

 

  

 
Diagram 34 Diagram 35 Diagram 36 

 
Wit wint! Zwart wint! Zwart wint! 

  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

 

Uitleg 

De Haarlemmer komt na de volgende openingszetten voor:  

1. 32-28 18-23 
2. 37-32? (Zie Diagram A) 

De laatste zet van wit krijgt een vraagteken. Dit was geen 
goede zet voor wit, want nu kan zwart een Haarlemmerzet 
uithalen. Zie je hem al? 

Oplossing:  
2. ... 23-29  
3. 34x23 (anders slaan maakt geen verschil) 3. ... 17-22 
4. 28x17 19x26 (de slag van de Haarlemmerzet) 

Zwart wint twee schijven, want de witte schijf op 17 gaat 
ook verloren. 

DIT aarlemmeraarlemme komt na de volgendomt na de vol

22--28 182 --232
77--32?3 (Zie Diagram (Zie Diag AA))

atste zett t van witn w krijgt een vrajgt

IS ISISSISIIIIIIISISS2. ... 2. ..
3. 343
4. 284. 28

ZwartZwar EEN99
anders slaan maakt geen verschanders slaan maakt geen versc
9x269x26 (de slag van de Haarl(de slag van de Haar emmem

twee schijven, want de witte schtwee schijven, want de witte sc

INKIJKerzeter in de volgende openingsstanden. in de volgende openingsstandenININNININIIIIIIIIINNNNINININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARDiagram Diagram 3434 DiagramDiagra 3535 DiagramDiagram 3636

Wit wint!Wit win Zwart wint!Zwart Zwart wint!Zwart wint!XEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMXXXXXEEEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLMMMMPPPPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Les 3 | Kaatsingszet 

In deze les leer je wat een Kaatsingszet is. Een Kaatsingszet is een zetje waarbij er 
achterelkaar en over en weer wordt geslagen (gekaatst). Meestal wordt een 
Kaatsingszet op de tric-trac lijn uitgehaald. Hieronder zie je drie verschillende 
voorbeelden van dit zetje.   

  
Slag 28x26 Slag 28x6 Slag 33x15 

Wit maakt gebruik van de 
randschijf van zwart. Na 
het weggeven slaat wit 

twee schijven. Vervolgens 
moet zwart ook slaan naar 

veld 22, zodat wit de 
eindslag 28x16 kan 

maken. Dit is een bekend 
voorbeeld van een 

Kaatsingszet.  

Ook nu combineert wit met 
de randschijf. Dit komt 
regelmatig voor bij een 

Kaatsingszet. Nu slaat wit 
niet naar veld 26, maar hij 

breekt door naar dam. 
Schijf 28 slaat nu helemaal 

naar veld 6.  

Dit is een gespiegelde 
versie van de 

Kaatsingszet. Het idee 
blijft hetzelfde, want er 

wordt over en weer 
geslagen op de tric-trac 

lijn. Wit maakt de slag van 
33 naar veld 15. 

Opdracht 1: De Kaatsingszet 
Probeer nu zelf de Kaatsingszet uit te halen. Pas het slagidee van de voorbeelden toe, 
want dan kan je het zetje sneller zien. Wit speelt en wint! 

  
Diagram 37 Diagram 38 Diagram 39 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDIIIIIITTTTTTTDDDDIIIIIIIIIIIIIIIITTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDITTDD
IS k van dek van de 
wart. Na wart. Na
aat witaat wit 
rvolgensrvolgens 
aan naar aa
wit de wit de 

OoO

r
KaK
nien EENcombineert wit metcombineert wit me

dschijf. Dit komt dschijf. Dit komt 
matig voor bij een matig voor bij een
gszet. Nu slaat wit gszet. Nu slaat w
r veld 26, maarr veld 26, m hij
t door naar dam.t door naar dam. 

Dit is een e
versve

KaatsingsKaatsin
blijft hetzlijft he

wordt owordt
geslagen age

INKIJKaatsingszetaatsingsz
Kaatsingszet uit te halen. Pas het slagideKaatsingszet uit te halen. Pas het slag e van de e van

et zetje sneller zien. Wit speelt en wint!et zetje sneller zien. Wit speelt en wint

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXEEEEEEEEMMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPLLLLMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Diagram 40 Diagram 41 Diagram 42 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 43 Diagram 44 Diagram 45 

 Andere versie 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 46 Diagram 47 Diagram 48 

Moeilijk Moeilijk Moeilijk 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT Diagram 41agramDITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIITTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDIT
SSSISISIIIIIISSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSSSSISISISISISIS ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK........................ ........................................................................ ........................ININNININIIIIIIIIINININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKNNKKKKIJJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

EXEMPLAARDiagram 4Diagram 6 Diagram 4Diagram 47 Diagram 4Diagram 488
MoeilijkMoeilijk Moeilijkoeil MoeilijkMoeilijkXEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 2: Een gevaarlijke achterloop 
Zwart loopt nu heel gevaarlijk achter een schijf. Zijn zet staat onderaan het diagram. 
Wit kan daarvan profiteren door een Kaatsingszet uit te halen. Zie jij hoe?  

  
Diagram 49 Diagram 50 Diagram 51 

20-25? 20-25? 12-18? 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Opdracht 3: Een sterke dreiging 
Bekijk Diagram 53. Wit gaat de partij winnen door gebruik te maken van een 
Kaatsingszet. Beantwoord de volgende vragen. 

Wit is aan zet en speelt heel sterk 1. 27-22! 

Vraag A: Waar dreigt wit nu mee? 

.......................................................................... 

Vraag B: Hoe wint wit een schijf als zwart 1. ... 23-29  
2. 33x24 19x30 doet? 

O 22-17  
O 28-23 
O 40-35 

Vraag C: Als zwart 1. ... 12-18 speelt, dan kan wit een 
Kaatsingszet uithalen. Hoe? 

.......................................................................... 

 
Diagram 52 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ..................... ...

.............. ..... EEN........................................... .............................

........................................... .............................

INKIJKpeelt heel sterk peelt heel sterk 1. 2727-22!2!

gt wit nu mee?gt wit nu mee?

...................... ................................................................ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARO O 2828 23

O 4O 400--35

Vraag C: Als zwart 1. ... 12g C: Als zwart 1. ... 1 --18 speelt, dan kan wit een18 speelt, dan kan wit een
Kaatsingszet uithalen.tsingszet uit Hoe?oe A



Werkboek Combineren II 

15 

Les 4 | Coup Philippe 

In deze les leer je hoe de Coup Philippe gaat en ook een beetje de Franse taal! Het 
woord Coup is het Franse woord voor een combinatie of slag. Veel combinaties in het 
damspel beginnen met het woord Coup. En Philippe was een Franse dammer uit de 
vorige eeuw. Toen was Frankrijk een groot en sterk damland.  

  
Slag 40 x 16 Slag 38 x 7 of 9 16 en 18 verwijderen 

De Coup Philippe heeft een 
herkenbaar slagidee. In 
deze stand maakt wit 

gebruik van randschijf 25. 
Vervolgens kan wit over 

vier schijven naar veld 16 
slaan. De slag 40 x 16 
(over schijf 23) heet de 

Coup Philippe. 

Ook met schijf 38 kan je 
een Coup Philippe uithalen. 

Wit geeft drie witte 
schijven weg. Vervolgens 
slaat schijf 38 naar veld 7 
of 9 (en als er een zwarte 

schijf op 11 staat, dan 
naar veld 16).   

Wat je bij de Coup Philippe 
ook vaak ziet is dat de 

schijven 16 en 18 moeten 
worden verwijderd uit de 

stelling. In het voorbeeld is 
het goed te zien hoe wit 
gebruikt maakt van deze 
twee gaten in de zwarte 

stellting. 

Opdracht 1: De Coup Philippe 
Nu mag jij gaan zoeken naar de Coup Philippe in de onderstaande diagrammen.  
Voor alle standen geldt: wit speelt en wint! 

  
Diagram 53 Diagram 54 Diagram 55 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

1 
2 DIT DITDITDITDITTTTTTTTDDDDIIIIIIIIIIIITTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDITTITD

IS heeft eenheeft een 
deede . InIn 

akt witakt wit 
schijf 25. schijf 25. 
wit over wit
r veld 16r veld 16 

O
eee

sc
sls
ofo EENet schijf 38 kan je et schijf 38 kan je

p Philippe uithalen.p Philippe uithalen
geeft drie wittegeeft drie witte 
n weg. Vervolgens n weg. Vervolgen
hijf 38 naar veld 7 hijf 38 naar 
 als er een zwarte als er een zwarte

Wat je bij dWat je bij
ook vaakook vaa

schijven schijven 16
worden veorden v

stelling. In stelling. I
het goedgoed t

INKIJKoup Philippeoup Philippe
eken naar de Coup Philippe in de onderstaande diaeken naar de Coup Philippe in de onderstaande d

geldt: wit speelt en wint!geldt: wit speelt en wint!ININNINIININNKIJNKIJNKIJNKIJNKINNKKKKIJJNKIJKKKKKKKKKK
EXEMPLAARDiagramagram 5353 DiagramDiagra 54 Diagramagram 55XEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Diagram 56 Diagram 57 Diagram 58 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 59 Diagram 60 Diagram 61 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 62 Diagram 63 Diagram 64 

Moeilijk Moeilijk Moeilijk 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT Diagramagram 57DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIITTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDIT
SSSISISSSSSSSSSSSSSSSIIIISSSSSSISISISISISIS ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK........................ ........................................................................ ........................ININNINININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKNNKKKKIJJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

EXEMPLAARDiagram Diagram 62 DiagramDiagram 636 DiagramDiagram 6464
MoeilijkMoeilijk Moeilijkoeil MoeilijkMoeilijkXEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 2: Een verkeerd ruiltje 
In deze opdracht denkt zwart een rustig ruiltje te kunnen doen. Maar hij overziet 
helemaal de Coup Philippe die wit voor hem heeft gepland. Hoe gaat wit winnen na de 
aangegeven ruil? De ruil die zwart speelt staat onder elke diagram. 

  
Diagram 65 Diagram 66 Diagram 67 

17-22? 19-23x23? 17-22? 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Opdracht 3: Meerslag gaat voor! 
Bij dammen gaat meerslag altijd voor. Door gebruik te maken van de meerslagregel 
kan je leuke zetjes uithalen. In de volgende drie diagrammen haalt wit een Coup 
Philippe uit door zwart eerst op meerslag te zetten. Let op: zwart staat al op slag! 

  
Diagram 68 Diagram 69 Diagram 70 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIITTTTTTTTTTTTTTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ........................ ...

................... ..... EEN1919--23x2323x2 ?? 1

................................................. .............................

........................................... .............................

INKIJKwart eerst op meerslag te zetten.wart eerst op meerslag te zetten Let op:t o zwartzw staastaININNININIIIIINININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKIIIINNKKKKIJJNKIJNKIJJKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARDiagram Diagram 68 DiagramDiagram 696 DiagramDiagram 7070XEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Les 5 | Opbouwen 

Het is belangrijk om sterk uit de opening te komen door sterk op te bouwen. Het is 
belangrijk om goed samen te werken met je schijven. Dit doe je door veel formaties 
op te bouwen en gaten snel te dichten. Zo trap je namelijk minder snel in zetjes en 
heb je goede kansen dat je zelf wel zetjes kan uithalen! In de diagrammen hieronder 
zien we sterke opbouwstanden. Opvallend is dat ze allemaal een ruitformatie bevat.  

  
Centrumopbouw Opbouw rechts Opbouw links 

Wit heeft zijn schijven 
netjes naar het midden 

van het bord gebracht: het 
centrum. Je ziet dat wit 

veel formaties heeft: ook 
een ruitformatie. 

Daarnaast heeft wit geen 
gaten in zijn stand.   

Wit heeft nu een sterke 
ruitformatie aan zijn 

rechterkant opgebouwd. 
Wat ook opvalt is dat de 

schijven op 46 en 50 ook 
meedoen in de opbouw. 

Het is goed om deze 
schijven in de opening snel 

op te spelen!  

Opnieuw een sterke stand 
die je kan proberen op te 
bouwen in de opening. Nu 
heeft wit de schijven meer 

naar links gespeeld.   

Opdracht 1: Hoe goed is de opbouw? 
Is de witte opbouwstand sterk of zwak? Omcirkel het juiste antwoord.  

   
Diagram 71 Diagram 72 Diagram 73 

  
   A. Sterk              A. Sterk              A. Sterk 
   B. Zwak              B. Zwak              B. Zwak 

DIT DITDITDITDITDITIIDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDITI
IS ouwou
chijven chijven 
middenmidden 
acht: hetacht: het 
dat wit da
efeft: ook ook 

W

r
W

sc EENbouw rechtsbouw rechts Opbopb
eft nu een sterke eft nu een st

ormatie aan zijn ormatie aan zijn 
kant opgebouwd.kant opgebouwd
k opvalt is dat dek opvalt is d

n opn op 4646 en 5050 ook ook

OpnieuwOpnieuw e
die je kan die je ka
bouwen in bouwen i
heeft wit deheeft wit 

naar linar l

INKIJKgoed is de opbouwgoed is de opbouw??
stand sterk of zwak? Omcirkel het juiste antwoordstand sterk of zwak? Omcirkel het juiste antwo

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 2: De kracht van formaties 
Wit heeft het sterk opgebouwd in de opening. Zijn sterke spel wordt beloond met een 
leuke truc. Zwart heeft het namelijk zwak opgebouwd en trapt daardoor in een zetje. 

  
Diagram 74 Diagram 75 Diagram 76 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

 
Opdracht 3: Opbouwen met de basisschijven 
Wit wil goed leren opbouwen. De basisschijven (de schijven op de eerste rij) moeten 
daarom meedoen. Is de aangewezen opbouwzet van wit sterk of toch zwak? Omcirkel 
het juiste antwoord.  

  
Diagram 77 Diagram 78 Diagram 79 

  
   A. Sterk              A. Sterk              A. Sterk 
   B. Zwak              B. Zwak              B. Zwak 

  

 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIITTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ..................... ...

.............. ..... EEN........................................... .............................

........................................... .............................

INKIJKd. d. ININNININIIIIIIIIININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARDiagram Diagram 77 DiagramDiagram 7878 DiagramDiagram 7979

A.A. Sterkerk A.A SterkSte A.. SterkSterXEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLMMMMPPPPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX P
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Les 6 | Centrumspel 

Bij de meeste dampartijen speelt het centrum een belangrijke rol. Het is goed voor je 
damontwikkeling om veel te leren over Centrumspel: welke velden moet je innemen, 
welke formaties zijn handig om op te bouwen. In deze les leer je wat het centrum is, 
hoe sterk het kan zijn en wat je ermee kan doen.  

   
Centrumvelden Centrumblok Centrumpiramide 

De velden 27, 28 en 29, 
waar de drie witte schijven 

staan, noemen we de 
centrumvelden. Voor zwart 
zijn dat de velden 22, 23 
en 24. Om centrumspel te 
spelen probeer je na de 
opening richting deze 

velden te spelen.    

Het bezetten van de 
centrumvelden is vaak niet 
voldoende voor een sterke 

stand. Centrumschijven 
hebben namelijk 

ondersteuning nodig. Dit 
doe je door formaties op te 

bouwen. In het diagram 
zien we een Centrumblok.   

Het lukt niet altijd om een 
Centrumblok op te 

bouwen. Wat dan ook erg 
sterk kan zijn is het 

bouwen van een 
Centrumpiramide. 

Piramides kunnen ook links 
en/of rechts staan.  

Opdracht 1: Beoordeel het centrum 
Is het centrum van wit sterk of zwak? Omcirkel het juiste antwoord. 

  
Diagram 80 Diagram 81 Diagram 82 

  
   A. Sterk              A. Sterk              A. Sterk 
   B. Zwak              B. Zwak              B. Zwak 

 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS 8 en 298 en 29,,

schijvenschijve
we de we de 

oor zwartoor zwart 
n 22, 23 n 2
mspel temspel te 

cec
vo

s

o EENbezetten vanbezetten van de de 
velden velden is vaak niet vaak nie
dede voor een sterke n 
CentrumschijvenCentrumschijven

bben namelijk bben namelij
teuning nodig.teuning nodig. DitDit

Het lukt nieHet lukt n
Centruntr

bouwen. Wbouwen. 
sterk kasterk 

bouwebouw
Centruentr

INKIJKordeel het centrumordeel het centrum
 wit w sterk of zwak? Omcirkel het juiste antwoord. sterk of zwak? Omcirkel het juiste antwoorININNINIININNKIJNKIJNKIJNKIJNKINNKKKKIJJNKIJKKKKKKKKKKKKK

EXEMPLAARDiagram iagram 8080 Diagram 8Diagra 1 Diagram 8agram 2XEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 2: Zoek de beste zet 
Wit moet zijn centrum versterken. Hoe doet hij dat? Wat is de beste zet voor hem in 
de onderstaande drie diagrammen? Omcirkel het juiste antwoord.   

  
Diagram 83 Diagram 84 Diagram 85 

  
   A. 44-39              A. 31-26              A. 39-34 
   B. 44-40              B. 31-27              B. 40-34 
   C. 37-31              C. 32-27              C. 40-35 

Opdracht 3: Wie staat er beter? 
Wie staat er beter, wit of zwart? Omcirkel het juiste antwoord en leg in eigen 
woorden uit waarom je dat vindt. Pas de kennis die je geleerd hebt over de 
bordindeling, formaties, de opbouw en centrumspel toe.    

   
Diagram 86 Diagram 87 Diagram 88 

  
   A. Wit              A. Wit              A. Wit 
   B. Zwart              B. Zwart              B. Zwart 
   Leg uit:              Leg uit:              Leg uit: 

    

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIITTTTTTTDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS     

    

staat er betstaat er be
wit of zwart?wit of zwa EENB.B. 3131--272                   B.B

CC. 32-27                     CC.

k l h t j i tk l h t j i t t d l it d l

INKIJKININNININIIIINNNNININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIIIIIJJJJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARDiagram 8Diagram 866 Diagram 8Diagram 877 Diagram 8Diagram 888

     A. Witit                      A.A WitWit               A.A. Wit
   B.B Zwartwa                    B.B ZwartZw                B.B. Zwartwart
  Leg uit:Leg uit:                 Leg uit:Leg u                  Leg uit:eg uitXEMXEMXEMXXEMMPLMPLLLMPLAAAAAAAAA
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Opdracht 4: Zetjes met centrumspel 
Wit heerst in het centrum en gaat een leuk zetje uithalen. Veel plezier met puzzelen!  

   
Diagram 89 Diagram 90 Diagram 91 

Coup Philippe  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

   
Diagram 92 Diagram 93 Diagram 94 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

   
Diagram 95 Diagram 96 Diagram 97 

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDDDDD TTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ISISSISISIIIISSSSSSISISISISISS  EENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK22 DiagramDiagram 933 DiaDia

...................... ........................................................................... ........................INNKIJK
EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEMMMMMMXXXXXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Les 7 | Aanvalsspel 

Als je een sterk centrum hebt, dan kan het sterk zijn om de volgende stap te zetten. 
Je kiest dan om te gaan aanvallen. In het damspel zijn er verschillende 
aanvalssoorten. In deze les leer je de belangrijkste drie. Het voordeel van een aanval 
is dat je de tegenstander naar achteren drukt en je bent dichter bij een dam!

    
Hooglandaanval Centrumaanval Flankaanval 

Als wit veld 22 (voor zwart 
veld 29) bezet vanuit 

centrumspel, dan heeft hij 
een Hooglandaanval. Deze 

aanval houdt de zwarte 
schijven aan zwarts 

rechterkant in bedwang. 
Deze schijven kunnen niet 
zo goed naar het centrum.  

Een schijf op 23 (voor 
zwart veld 28) noemen we 
een Centrumaanval. Zo’n 
aanval splijt de zwarte 

stand in tweeën.  
De zwarte schijven kunnen 
niet zo goed meer naar het 
centrum en worden naar 

de rand geduwd.     

In deze stand bezet wit 
veld 24 (voor zwart veld 

27) en dat noemen we een 
Flankaanval. Deze aanval 
houdt de linkerkant van 

zwart (met name de 
randschijven 15 en 25) in 

bedwang.    

Opdracht 1: Welke aanval herken je? 
Wit of zwart heeft een aanval. Maar welke aanval herken je in de onderstaande 
standen? Schrijf de juiste aanval op.   

Diagram 98 Diagram 99 Diagram 100
  

  
...................................... ...................................... ...................................... 

 

DITDITDITDITIIIIIIDDDD TTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS oor zwart oor zwart 
vanuivanuit t 
heeft hij heeft hij 

val. Deze val. Deze 
zwarte zw
wartswarts 

zwz
e

DeD EENchijf op 23chijf op (voor (voor 
eld 28)eld 28) noemen we em
ntrumaanval. Zo’n ntrumaanval
l l splijt de zwartesplijt de zwarte 
nd in tweeën. nd in tweeën
te schijven kunnen te schijven kunne

In deze stIn deze 
veld 24veld 24 (v

27)27) en dat en da
FlankaanvaFlankaan
houdt de udt d

zwart (mart 

INKIJKke aanval herken je?ke aanval herken je
een aanval. Maar welke aanval herken je in de ondeen aanval. Maar welke aanval herken je in de on
e juiste aanval e juiste aanval opo . ININNINIININNKIJNKIJNKIJNKIJNKINNKKKKIJJNKIJKKKKKKKKKK

EXEMPLAARDiagram iagram 9898 DiagramDiagra 99 Diagramgram 100XEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMXXXXXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



Werkboek Combineren II 

24 

Opdracht 2: Speel de beste aanval 
Wit heeft al een sterke centrumstand. Nu is het tijd om te gaan aanvallen. Maar wat 
is de beste aanval voor hem? Bekijk heel goed hoe de zwarte schijven staan en hoe je 
dat het beste in vast kan houden. Omcirkel het juiste antwoord.  

   
Diagram 101 Diagram 102 Diagram 103

  
   A. 28-22              A. 27-22              A. 27-22x22 
   B. 28-23              B. 29-23              B. 28-23 
   C. 29-24              C. 29-24              C. 29-24 

Opdracht 2: Mooie plekjes 
Zet de schijven van wit zo neer dat zwart aan zet vaststaat. Wat zwart dan ook 
speelt, wit komt altijd één of meerdere schijven voor. Gebruik bij het plaatsen van de 
schijven de juiste aanval en zorg voor een goed en sterk centrum (dus plaats geen 
schijven op de damlijn).    

   
Diagram 104 Diagram 105 Diagram 106

  
Plaats 3 schijven voor wit Plaats 4 schijven voor wit Plaats 5 schijven voor wit 

  
  

 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIITTTTTTTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIITTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS     

    
      

ieie plekjesekjes EENA.A. 2727-222                   A.A
B.B 29-23                     B.B
CC.. 2929--24                       CC.

INKIJKmlijn)mlij .     ININNININNNININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKIINNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARDiagramDiagram 104104 DiagramDiagram 105105 Diagramiagram 106106

Plaats 3Plaat schijvenschijven voor witvoor wi Plaats Plaa 4 schijven4 schijv voor witwit PlaatsPlaa 5 schijvenchijve voor witr wXEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEXXXXXEEEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMPPPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 4: Zetjes met een aanval 
Wit is aan zet. Hij heeft een sterke aanval en gaat daarmee combineren!  

  
Diagram 107 Diagram 108 Diagram 109

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

  
Diagram 110 Diagram 111 Diagram 112

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 113 Diagram 114 Diagram 115

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ISISSISISSSISISISISIS  EENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK1010 Diagramiagram 11111 DiagDia

...................... ........................................................................... ........................ININNKIJNKIJKK
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Les 8 | Oefentest 1 

Je bent al op de helft van het werkboek. Goed gedaan! We gaan de eerste lessen nog 
eens herhalen in de vorm van een oefentest. Als je de oefentest goed hebt gemaakt, 
dan begrijp je de lesstof en kan je verder met de andere leerzame hoofdstukken!  

Opdracht 1: Hoe heet het zetje? 
In deze opdracht kan wit aan zet winnen met een zetje die een naam heeft.  
Noteer de winnende zet(ten) onder het diagram en geef aan hoe het zetje heet. 

  
Diagram 116 Diagram 117 Diagram 118

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Naam zetje: Naam zetje: Naam zetje: 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

  
Diagram 119 Diagram 120 Diagram 121

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Naam zetje: Naam zetje: Naam zetje: 

  

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT nder het diagram en geef aan hnder het diagram en geef aDITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDITTTTDITDIT
IS 1616ISISSISISISSISISISIS EENiagramiag 11717 DiagDiaEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK........................ ........................................................................ ..........................ININNININIIIIINININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIIIIIJJJJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKK

EXEMPLAARDiagramDiagram 119119 DiagramDiagram 120120 Diagramiagram 121121XEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEXXXXXEEEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLLLLLLLMMMMPPPPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 2: Rekenen 
Beantwoord de onderstaande vragen. Maak gebruik van Diagram 122.  

Wit speelt hier ijzersterk 1. 42-38!

A. Wit heeft nu een sterke formatie in het centrum staan. 
Hoe noemen we zo’n formatie? 

O Centrumblok 
O Ruit 
O Piramide 

B. Wit heeft ook nog eens een aanval met schijf 24.  
Wat is de naam van deze aanval? 

O Centrumaanval 
O Flankaanval 
O Hooglandaanval 

C. Hoeveel centrumvelden heeft wit in handen? 

O 1 
O 2 
O 3 

D. Als zwart nu met zijn kroonschijf speelt, 1. ... 3-8 of  
1. ... 3-9, hoe wint wit dan met een zetje? 

.......................................................................... 

  
Diagram 122 

Opdracht 3: Goed opbouwen 
Wit wil gaan opbouwen met één van zijn basisschijven. Wat zou een goede zet zijn? 

 

  
Diagram 123 Diagram 124 Diagram 125

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT aanval met schijf 24.aanval met schijf 24. 
al?al?

IS mvelden heeftmvelden hee EENn handenn hande ? N
INKIJK............................................................................................

d opbouwend opbouwen
wenw met één van zijn met één van zijn basisschijvenbasisschi . Wat zou een gWat zou eeKIJ
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Les 9 | Hielslag 

In deze les leer je wat een Hielslag is en hoe de slag gaat. De Hielslag heeft zijn 
naam te danken aan de vorm en het effect van de slag. Een hiel is het achterste deel 
van de voet. De vorm van een ‘hiel-formatie’ lijkt ook op een voet. Daarnaast maakt 
een Hielslag een terugslag. De ‘hiel-schijf’ zorgt voor een vrij veld die wordt ingevuld 
door de schijf van de tegenstander.  

      
Hielschijf T-formatie Hielslag aan de rand 

In deze stand haalt wit een 
Hielslag uit door de 
hielschijf (32) een 

terugslag te laten maken. 
De vier schijven op 

28/32/38/43 vormen een 
‘voet’. Na de terugslag van 
32 moet zwart 23x32 slaan 
en wit slaat dan over drie 

schijven naar veld 7.   

Wat een Hielslag soms ook 
heeft is een T-formatie. De 
vijf witte schijven vormen 

een ‘T’. Ook met de T-
formatie kan je de Hielslag 

uithalen. De werking is 
hetzelfde als bij het vorige 
voorbeeld. Ook nu komt 

wit op veld 7 uit.  

Ook aan de rand heb je 
mogelijkheden om de 

Hielslag uit te halen. Wit 
lijkt vast te staan, maar de 

Hielslag redt hem. De 
hielschijf (34) moet een 
terugslag maken. Na de 
aangewezen zet slaat wit 
over vier schijven naar 

veld 18.  

Opdracht 1: De Hielslag 
Wit speelt en wint met een Hielslag. Probeer de ‘hiel’ te herkennen in de stand!  

   
Diagram 126 Diagram 127 Diagram 128

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

DIT DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDIIIITTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ff

t wit eent wit ee
or de or de 
eene
maken. m

en open op 

WW
he
viv

fof EENTT--formatieformatie Hielslag Hielsla
HielslagH somsom ook 

een Teen T-formatie. De formatie. D
e schijven e schijv vormenvo
’. Ook’. met de Tt d -
kan je de Hielslag kan je de Hielslag

Ook aan dOok aan
mogelimogelijk

Hielslag uelslag 
lijkt lij vast tevast 

Hielslag lslag

INKIJKeld 7eld .   vv

ielslagielslag
met een Hielslag. Probeer de ‘hiel’ te herkennen inmet een Hielslag. Probeer de ‘hiel’ te herkennen 
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Diagram 129 Diagram 130 Diagram 131

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 132 Diagram 133 Diagram 134

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

   
Diagram 135 Diagram 136 Diagram 137

Moeilijk Moeilijk Moeilijk 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT Diagramagram 130DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDITTTTDITDITDIT
SSSISISIIIIIIIISSISISISISISIS ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK........................ ........................................................................ ........................ININNINININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKNNKKKKIJJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKK

EXEMPLAARDiagramDiagram 135 DiagramDiagram 1361 DiagramDiagram 137137
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Opdracht 2: Andere Hielslag-varianten 
Ook nu haalt wit aan zet een Hielslag uit. Alleen nu zijn de Hielslagen iets anders dan 
in de voorbeelden en wat je hebt opgelost in opdracht 1. Het idee blijft hetzelfde, de 
hielschijf moet een terugslag maken. Succes met puzzelen! 

   
Diagram 138 Diagram 139 Diagram 140

Hielschijf: 33 Hielschijf: 29 Hielschijf: 32 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Opdracht 2: Maak zelf een Hielslag 
In de onderstaande drie diagrammen zie je alleen de zwarte schijven op het bord 
staan. Jij moet de witte schijven zo gaan plaatsen dat, wit aan zet, een winnende 
Hielslag uit kan halen. Noteer ook de oplossing van je zelfbedachte Hielslag!    

   
Diagram 141 Diagram 142 Diagram 143

Plaats 7 witte schijven Plaats 7 witte schijven Plaats 8 witte schijven 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
 

DIT DITDITDITDITIIITTTTTTTDDDDDDDD TTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS 3333

........................ ...

................... ..... EENielschijf: 29ielschijf: 29 HielsHie

................................................. .............................

........................................... .............................

INKIJKen. Noteer ook de oplossing van je zelfbedachte Hen. Noteer ook de oplossing van je zelfbedachte HININNININIIIIINININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNNKKKKIJJNKIJNKIJJKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARDiagramDiagram 141 DiagramDiagram 14214 DiagramDiagram 143143

Plaats 7 witte schijvenPlaats 7 witte schijven Plaats 7 witte schPlaats 7 witt ijvenen Plaats 8 witte Plaats 8 witte schijvenvenXEMXEMXEMXEMXEMXXXXXEEEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMPPPPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Les 10 | Boogzet

De Boogzet is een verrassende en een handige combinatie. Veel dammers zijn wel 
eens een keer in een Boogzetje gelopen. Daarom is het goed om dit typezetje te 
leren. Bij een Boogzet maakt een schijf van de tegenstander een vorm van een 
‘boogje’. Soms krijgt wit bij het uithalen een vrije zet en die moet je goed gebruiken 
voor de eindslag. Hieronder zien we hoe de Boogzet gaat.    

      
Transporteer schijf 18 Breng hem naar 29 Speel de juiste vrije zet 
De eerste stap: bekijk 

welke schijf van 
tegenstander je kan laten 
transporteren. Welke schijf 

heb je nodig voor de 
Boogzet? In deze stand is 

dat de zwarte schijf op 
veld 18. Schijf 18 gaat een 

boogje maken.   

Zwart heeft zojuist de slag 
18x27 gemaakt. We 

gebruiken dezelfde schijf, 
die in het vorige voorbeeld 
op 18 stond, weer om hem 
naar veld 29 te brengen. 
Schijf 18 vormt dan een 
beweging die lijkt op een 

boogje.   

In deze stand zie je dat 
zwart de slag 27x29 heeft 

gemaakt. Doordat zwart op 
slag staat (23x32), heeft 

wit een vrije zet. Hij speelt 
daarom 39-34. Zwart moet 

vervolgens slaan en wit 
slaat met schijf 34 over vijf 

schijven naar dam.   

Opdracht 1: De Boogzet 
Wit speelt en wint met een Boogzet. Probeer de juiste schijf te transporteren!  

   
Diagram 144 Diagram 145 Diagram 146

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

DIT DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDIIIITTTTTTTTDDDDD TTTTDITDITDITDITDITDIT
IS chijf 18chijf 18

bebekijk jk 
vanva
an latenan laten 
lke schijf lke sc

oor deoor de 

ZwZ

geg
died
opo EENg hem naar 29g hem naar 29 Speel deSpeel de j

eeft zojuist de slageeft zojuist d
7 gemaakt. We7 gemaakt. We 
en den deezelfde schijf, zelfde schijf
et vorige voorbeeldet vorige voo
ond, weer om hem ond, weer om hem

In deze stIn deze 
zwart de slzwart de 

gemaakt.gemaakt. D
slag staat g staa

wit w een vrijn v

INKIJKoogzetoogzet
met een Boogzetmet een Boogze . Probeer de juiste schijf te transpProbeer de juiste schijf te tr

EXEMPLAAR
i ii i
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Diagram 147 Diagram 148 Diagram 149

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

   
Diagram 150 Diagram 151 Diagram 152

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

   
Diagram 153 Diagram 154 Diagram 155

Moeilijk Moeilijk Moeilijk 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT Diagramagram 148DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDD TTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDIT
SSSISISIIIIIIIIIIISSISISISISISIS ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK........................ ........................................................................ ........................ININNININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKIIIINNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKK
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Opdracht 2: De Boogzet in de opening 

In de opening kan je ook op een Boogzet spelen. In deze 
opdracht laten we zien hoe je dat kan doen. Beantwoord 
ondertussen ook de vragen die gesteld worden. Pak bij 
deze opdracht eventueel je dambord erbij!  

Laten we beginnen! Wit mag natuurlijk als eerste openen: 

1. 32-28 19-23 
2. 28x19 14x23 
3. 37-32 10-14 
4. 41-37 14-19  
5. 33-28 (Zie Diagram 156) 

A. Zwart wil nu wel sterk opbouwen met 4. ... 05-10?, 
maar deze zet mag niet. Welk zetje haalt wit dan uit?  

.......................................................................... 

B. Wat is de naam van dit zetje? 

O Coup Philippe 
O Boogzet 
O Haarlemmerzet 

De partij gaat verder: 
5. ... 17-21 
6. 31-27 (Zie Diagram 157) 

C. Nu mag zwart weer niet 6. ... 05-10? spelen. Hoe haalt 
wit de Boogzet uit? 

.......................................................................... 

Zwart speelt iets anders: 
6. ... 21-26 
7. 38-33 (Zie Diagram 158) 

D. Ook nu is 6. ... 05-10? geen goede zet. Hoe gaat wit 
de Boogzet uithalen?  

.......................................................................... 

E. Wit heeft na het uithalen van de Boogzet een dam op 
veld 5. Wat is een goed plan om met te dam te doen? 

O De dam laten staan en met je schijven spelen 
O De dam snel achter je schijven verstoppen 

 
Diagram 156 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 157 

 
 
 
 

 
Diagram 158 

DIT 
IS .....................

van dit zetjevan dit EENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJKeer niet eer niet 6. ...6 050 -100?? spelenspe . Hoe haaltHoe haa

...............................................................................................

DiaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARD. D Ook nu is 6. ... 05Ook nu is 6. ... 05--10? geen goede zet. Hoe gaat wit0? geen goede zet. Hoe gaat w

de Boogzet uithalen? Boogzet uitha

.............................................................................................................................................

EE. Wit heeft na het uithalen van de BoogzetWit heeft na het uithalen van de Boogzet een dam op m op AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Les 11 | Coup Royal 

De laatste combinatie die je leert in dit werkboek is de Coup Royal. In Nederland 
wordt dit ook wel de ‘Koningsslag’ of de ‘Koninklijke Slag’ genoemd. Bij de Coup 
Royal sla je altijd heel veel schijven van het bord. Het is een mooie slagzet en deze 
komt regelmatig voor in de partij. Voor het uithalen van de Coup Royal moet je een 
Royal-formatie (ook wel Olympische-formatie) hebben of kunnen opbouwen.   

      
Gat maken op veld 18 Een schijf op 34 krijgen Royal-formatie 
Zwart lijkt hier sterk te 

staan. Zwart heeft 
namelijk geen gaten en 
beschikt ook over een 

piramide. Toch gaat wit 
winnen doordat hij een 
Coup Royal heeft. Wit 

moet eerst een gat maken 
door de zwarte schijf op 
veld 18 weg te halen.  

Zwart heeft zo net 18x27 
geslagen. Nu heeft wit een 

zwarte schijf op veld 34 
nodig. Wit moet in deze 
stand slaan met 32x21. 

Vervolgens moet zwart de 
typische slag 23x34 

maken.      

De omcirkelde schijven 
noemen we de Royal-

formatie. Met deze twee 
schijven haal je de Coup 
Royal uit. Wit slaat met 

schijf 40 over vijf schijven 
naar veld 7. De schijf op 
40 slaat altijd via veld 20 
om extra schijven van het 

bord te slaan!   

Opdracht 1: De Coup Royal 
Wit kan in alle standen de Coup Royal uithalen. Probeer ze allemaal te vinden!  

   
Diagram 159 Diagram 160 Diagram 161

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

DIT DITDITDITDITDITDDDDDDDIIIIIIIITTTTTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDITIDD
IS veld 18veld 18 EeE
sterk te sterk te 
heefthe
aten enate
er er een
aat witaat wit 

Z
ge

z
n
s EENhijf op 34hijf op 3 krijgenkrijgen Royaloy

eeft zo net 18x2eeft zo net 1 7
nn. Nu heeft wit ee. Nu heeft wit een
schijf op veld 34schijf op veld 34
Wit moet in deze Wit moet in 
slaan met 32x21. slaan met 32x21. 

De omcirDe omc
noemen noeme

formatie. rmatie
schijven hijven
Royal uit.al u

INKIJKhalen.ha bordor

oup Royaloup Royal
den de Coup Royal uithalen. Probeer ze allemaal tden de Coup Royal uithalen. Probeer ze allemaa
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Diagram 162 Diagram 163 Diagram 164

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 165 Diagram 166 Diagram 167

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 168 Diagram 169 Diagram 170

Moeilijk Moeilijk Moeilijk 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

...................................... ...................................... ...................................... 
 

DIT Diagramagram 163DITDITDITDITDITDD TTTTTTTTTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDIT
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Opdracht 2: Maak een Royal-formatie 
Wit heeft zijn Royal-formatie niet klaarstaan. Hij heeft een vrije zet nodig om de 
Royal-formatie te kunnen opbouwen. Wit speelt en wint met de Coup Royal! 

   
Diagram 171 Diagram 172 Diagram 173

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

  
Diagram 174 Diagram 175 Diagram 176

Plakker Plakker 
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

   
Diagram 177 Diagram 178 Diagram 179

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
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IS ..................... ....ISISSISISIIIIIIIISSISISISIS  EEN........................................... .............................EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK7474 Diagramiagra 17575 DiagD

PlakkerPlak P
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Les 12 | Zwakke randschijven 

Het hebben van één of meerdere randschijven kan zwak zijn voor je stand. Een 
randschijf heeft namelijk weinig ruimte om te spelen. Daarnaast kan de tegenstander 
jouw randschijf gebruiken om zetjes mee uit te halen. Uiteraard kunnen randschijven 
ook sterk zijn, maar in deze les bekijken we alleen de zwakte van een randschijf en 
hoe je daar goed gebruik van kan maken.    

      
Randschijf 25 Randschijf 35 Randschijf 36 

Randschijf 25 is een 
zwakte voor zwart. Deze 
schijf doet niet actief mee 

aan de strijd om het 
centrum. Een randschijf op 

25 wordt ook wel een 
afzonderlijke (alleen) 

randschijf genoemd. Wit 
wint hier met een Coup 

Philippe. Gezien?  

Nu heeft zwart een 
randschijf op 35. Deze 

schijf is bijna altijd zwak. 
Schijf 35 maakt geen 
contact meer met de 

andere zwarte schijven. 
Wit is aan zet en kan een 
leuke combinatie uithalen 
met de randschijf op 35. 

Kijk maar eens goed!      

De randschijf op 36 doet 
ook niet actief mee. Wit 

staat duidelijk beter, want 
hij heeft het centrum in 

handen. Met randschijf 36 
kan je leuke zetjes in de 
stand vlechten, vooral via 
damgeven. Wit is aan zet 
en haalt een damzetje uit! 

Opdracht 1: Combineren met randschijf 25 
Wit is aan zet en gaat de zwakke randschijf op 25 gebruiken voor een leuke truc.  

   
Diagram 180 Diagram 181 Diagram 182

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
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f 35f 3 maakt geent g
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INKIJKen?en Kijk maar eens goed! Kijk maar eens go   

bineren met randschijf 25bineren met randschi
aat de zwakke randschijf op 25 gebruiken voor eenaat de zwakke randschijf op 25 gebruiken voor e
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Opdracht 2: Combineren met randschijf 35 
Nu heeft wit een zetje door gebruik te maken van de zwarte randschijf op 35.   

   
Diagram 183 Diagram 184 Diagram 185

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Opdracht 3: Combineren met randschijf 36 
Probeer nu de zes zetjes te vinden met een randschijf op veld 36.   

   
Diagram 186 Diagram 187 Diagram 188

 Plakker 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

   
Diagram 189 Diagram 190 Diagram 191

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTDDDD TTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS mbineren metmbineren m

zetjes te vindzetjes te ISISSISISSSSISISIS  EENschijf 36schijf 3
etet een randschijf dschijf op veld veld 36.3EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNN

INKIJK8686 Diagramiagra 18787 DiagD
PININNININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKIIIIIINNNNNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPLLLLMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 4: Een dodelijke dreiging 
In deze opdracht zien we drie leerzame standen. In alle standen kan wit winnen met 
een dodelijke dreiging. Na het spelen van een sterke zet, dreigt wit met een zetje die 
zwart niet meer kan verdedigen. Probeer de juiste zet en de dreiging te vinden!   

Diagram 192 Diagram 193 Diagram 194
Sterke zet van wit: Sterke zet van wit: Sterke zet van wit: 

  
...................................... ...................................... ...................................... 

Wat is de dreiging: Wat is de dreiging: Wat is de dreiging: 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Opdracht 5: Rekenen 

Zwart heeft een zwakte in de stand: randschijf 25. Wit 
gaat daar slim gebruik van maken door te dreigen met 
enkele zetjes. Zie Diagram 195. 

Wit speelt sterk 1. 33-28! 

A. Waar dreigt wit nu mee?  

.......................................................................... 

B. Wat is de naam van dit zetje? 

O Coup Philippe 
O Coup Royal 
O Haarlemmerzet 

Zwart speelt 1. ... 12-17? 

C. Hoe gaat wit nu winnen en welk zetje speelt hierbij een 
rol? Noteer de oplossing en de naam van het zetje! 

.......................................................................... 

  
Diagram 195 

 

DIT DITDITDITDITDDDDDD TTTTTTTTTTTTTTDDDDIIIIIIIITTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ..................... ...
ging:gin

..................... ..... EEN........................................... .............................
is de dreiging:is de dreiging: WaW t is t i

........................................... .............................

INKIJKruik van maken ruik van maken door te dreigenor te dreigen met 
Diagram 195.Diagram 1

3333-28!8

nu mee?nu mee KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARO Coup PhilippeO Coup Philippe

O Coup Royaloup Ro
O Haarlemmerzetarlemmerzet

Zwart speelt Zwart speel 1. ... 11. ... 122-17?7?
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Les 13 | Opsluitingen 

Het opsluiten van de tegenstander kan heel sterk zijn. In het damspel heb je een 
aantal spelvormen om de tegenstander op te sluiten. Dit noemen we dan 
opsluitingsvormen of opsluitingssystemen. In deze les leer je drie soorten 
opsluitingsvormen: een Kettingstelling, een Klaverbladopsluiting en een Hekstelling.  

      
Kettingstelling Klaverbladopsluiting Hekstelling 

Zwart is hier aan zet en 
staat helemaal opgesloten. 

Wit heeft namelijk een 
Kettingstelling. De 

Kettingstelling van wit sluit 
het blokje van zwart aan 

twee kanten op. Wat zwart 
ook speelt, wit slaat altijd 

twee schijven. De 
Kettingstelling kan ook op 
andere plaatsen van het 
dambord voorkomen.    

De drie witte schijven op 
25, 30 en 35 vormen 

samen een formatie: het 
Klaverblad. Zwart staat 

met zijn vier schijven vast 
in een zogeheten 

Klaverbladopsluiting. 
Daarnaast mag 24-29? 

niet vanwege de 1-om-2 
met 30-24! Een 

Klaverbladopsluiting vindt 
altijd aan de rand plaats.    

Wit heeft een vorkformatie 
met de schijven 26, 27, 31 

en 36. De vorkformatie 
houdt de zwarte schijven 

vast. Wat zwart ook speelt, 
wit komt minimaal een 

schijf voor. Als je met een 
vork de tegenstander 

vastzet, dan noemen we 
dat een Hekstelling. Als 

zwart 22-28? speelt, dan 
speelt wit winnend 27-21! 

Opdracht 1: Zetjes in met de Kettingstelling 
Wit heeft zwart opgesloten met een Kettingstelling en gaat via een zetje winnen!  

  
Diagram 196 Diagram 197 Diagram 198

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT DITDITDITDITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS n zet enn zet en 
gesloten.gesloten
ijk eenijk een 

g. De g. 
n wit sluitn w
wart aan wart aan 

D

s
K

mm EENwitte schijven op witte schijven op
0 en 35 vormen 0 en 35 vormen 
een formatie: heteen formatie
blad. Zwart staatblad. Zwart staat
vier schijvenvier schijve vast

een zogeheteneen zogeheten 

Wit heeft eWit heeft 
met de schmet de sc

en 36. Deen 36. D
houdt de zudt de

vast. Wat zvast. Wat
wit komt kom

INKIJKomen. omen.  
p gp g

altijd aatijd aan de rand plaats.n de rand plaats.     speelt wit peelt wit

es in met de Kettingstellinges in met de Kettingstelling
gesloten met eengesloten met ee KKettingstelling en gaatettingstelling en ga viavia een zeen z

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 2: Zetjes met de Klaverbladopsluiting 
Wit heeft een Klaverbladopsluiting en kan in alle standen een leuke slag uithalen.  

  
Diagram 199 Diagram 200 Diagram 201

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Opdracht 3: Zetjes met de Hekstelling 
Probeer nu de zes zetjes te vinden met de Hekstelling.    

  
Diagram 202 Diagram 203 Diagram 204

  

...................................... ...................................... ...................................... 

  
Diagram 205 Diagram 206 Diagram 207

  

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIITTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS es met de Hes met de H

zetjes te vindzetjes te ISISSISSSISS  EENllinglling
etet de Hekstellingde Hekstelling.   EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNN

INKIJK0202 Diagramiagram 20303 DiagDiaININNINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIJJJJJJJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEMMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPLLLLMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 4: Welke opsluiting herken je? 
Wit of zwart staat opgesloten met een van de opsluitingsvormen (Kettingstelling, 
Klaverbladopsluiting of Hekstelling) die je geleerd hebt. Probeer erachter te komen 
om welke opsluiting het gaat. Omcirkel vervolgens het juiste antwoord.  

  
Diagram 208 Diagram 209 Diagram 210

  
A. Hekstelling     A. Hekstelling     A. Hekstelling 
B. Klaverbladopsluiting     B. Klaverbladopsluiting     B. Klaverbladopsluiting 
C. Kettingstelling     C. Kettingstelling     C. Kettingstelling 

Opdracht 5: Neem de opsluiting in 
Wit is aan zet en kan een sterke opsluiting innemen. Welke zet ga jij spelen? Als je 
het goed doet, staat zwart helemaal vast! Omcirkel de juiste zet onder elke diagram.   

  
Diagram 211 Diagram 212 Diagram 213

  
   A. 31-27              A. 34-29              A. 29-23 
   B. 32-27              B. 34-30              B. 32-27 
   C. 32-28              C. 35-30              C. 34-30 

 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTDDDDDDDDDDDDDDDDIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS     
psluitingpsluiting     
gg      EENkstellingkstelling         A.A Hekstek

verbladopsluitingverbladopslu       B.B. Klaveav
ttingstellingttingstelling       CC.. KettinKett

INKIJKININNININNNNNINININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJIIIIJJJJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARDiagramDiagram 211211 DiagramDiagram 212212 Diagramiagram 213213

  A.A. 311--272                   A.A 3434-29                A.A. 2929--232
BB 322--2727 BB 3434-30 B 3232--27XEMXEMXEMXEMXEMEEEEEEXXXXXEEEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLPPPPPPPMMMMPPPPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 6: Bevrijd jezelf! 
Nu sta jezelf opgesloten. Herken de opsluitingsvorm die zwart heeft en probeer eruit 
te komen! Welke zet speel je voor wit? 

  
Diagram 214 Diagram 215 Diagram 216

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Opdracht 7: Spelen met een plan 
Om goed te kunnen dammen, moet je altijd met een plan spelen. In deze opdracht 
zoek je het juiste plan voor wit. Lees de vraag onder elke diagram goed en noteer het 
juiste antwoord.   

  
Diagram 217 Diagram 218 Diagram 219

Hoe krijgt wit een winnende 
kettingstelling na 20-24? 

 
Welk plan speelt wit om een 

winnende stand over te 
houden? 

 
Welke slimme actie moet wit 

spelen om schijf 19 
kwetsbaar te maken?   

  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

...................................... ...................................... ......................................
 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDDDDDIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ...................... ....

en met een en met een
n dammen, mn dammen, 
plan voor witplan voor w EEN........................................... .............................

e altijd met een plan spelen. In de altijd met een plan spelen. In
d d lk did d lk di

NKIJKNNININNNNNNNIIIIIIIIIIIINNNNINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNNNNKKKKKKKKKKKKNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIJJJJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARgg gg g

Hoe krijgt wit een e krijgt wit ee winnendede
kettingstelling na 20tingstelling na 20-24??

Welk plan speelt wit om een k plan speelt wit om ee
winnende stand over tewinnende stand over te 

houden?uden?

Welke slimme actie moet wit ke slimme actie moet wit 
spelen om schijf 19spelen om schijf 19 

kwetsbaar te maken? kwetsbaar te maken?
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Les 14 | Overmachtseindspel  

Kennis over het eindspel is erg handig. Als je goed weet wat je moet doen in het 
eindspel kan het jou helpen aan een overwinning. En als je minder staat in het 
eindspel kan je misschien nog remise halen.  

In deze les leer je de basis over het overmachtseindspel. Overmachtseindspelen zijn 
standen waarin je over minstens vier stukken (dammen/schijven) beschikt. In een 
overmachtseindspel heb je de meerderheid (de speler die voordeel heeft en op winst 
speelt). Vier dammen tegen één dam is bijvoorbeeld een overmachtseindspel. De 
speler die vier dammen heeft kan altijd een winnende vangstelling opbouwen.  

 
Voorbeeld A 

 
Voorbeeld B 

Uitleg
In Voorbeeld A en B zien we 
twee winnende vangstellingen die 
je kan opbouwen als je vier 
dammen hebt. Waar je ook een  
zwarte dam plaatst, wit aan zet 
kan altijd de zwarte dam vangen 
met zijn vier dammen.  
 
Probeer deze twee vangstellingen 
daarom ook goed te onthouden!      

Opdracht 1: Vier dammen tegen één dam 
Wit heeft vier dammen en zwart één dam. Wit is aan zet en gaat de zwarte dam 
vangen met zijn winnende vangstelling. Zie jij hoe? Noteer de winnende zet(ten). 

  

  
Diagram 220 Diagram 221 Diagram 222

  
  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

DIT meerderheid (de speler die voomeerderheid (de speler die
n dam is bijvoorbeeld een overn dam is bijvoorbeeld 

kan altijd een winnende vangstekan altijd een winnende

b
DITTTDITDITTTDIT

IS AA VISISSISISISISISISISISSSSSSSSSSSSS EENeeld Beeld B

kan altijd de zwartkan altijd de zwa
met zijnn vier dammvier dam

Probeer deze r deze tweetwe
daarom m ook o goed tgoedEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

INKIJKmen en zwart één dam. Wit is aan zet en gaat de zmen en zwart één dam. Wit is aan zet en gaat de 
nnende vangstelling. Zie jij hoe? Noteer de winnennnende vangstelling. Zie jij hoe? Noteer de winnININNININIINININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNNKKKKIJJNKIJNKIJKKKKKKKKKKK

EXEMPLAARDiagramDiagram 220 DiagramDiagram 221 DiagramDiagram 222222XEMXEMXEMXEMXEMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLPPPPPPPMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Er zijn ook andere overmachtseindspelen die je goed moet kennen. Hieronder een 
leerzaam voorbeeld die we vaak terugzien in de wedstrijdpraktijk:    

 

 
Voorbeeld C 

Winst 

 
Voorbeeld E 

Winst 

 

 
Voorbeeld D 

Remise 
 

 
Voorbeeld F 

Remise 

Uitleg 
In Voorbeeld C heeft wit een 
overmachtseindspel. Hij heeft een 
winnende vangstelling en gaat 
altijd winnen. Als wit aan zet is, 
dan volgt 1. 15-10 46x05 2. 20-
14 05x30 3. 35x24.  
 
In Voorbeeld D heeft wit geen 
overmachtseindspel. De stand is 
remise doordat wit geen 
vangstelling kan opbouwen zoals 
bij Voorbeeld C.   
 
Wit heeft een overmachtseindspel 
in Voorbeeld E. Hij heeft twee 
sterke dammen en kan de zwarte 
dam vangen, ook al staat er een 
zwarte schijf op 4. Op 1. ... 46-41 
volgt 2. 15-10 04x15 3. 24-30 
15x24 4. 30x46 met winst.  
 
De stand in Voorbeeld F is 
remise. De winnende actie van 
Voorbeeld E is nu niet mogelijk.  

Opdracht 2: Eén dam en drie schijven tegen één dam 
Hoe ga jij de zwarte dam vangen? Noteer de juiste zet(ten).  

    
Diagram 223 Diagram 224 Diagram 225

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

T altijd winnealtijd w
dan volgt da 1
14 05x30 14

InIn Voorbe
overmachtovTTDITDITIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTDDDDDITDITDITDITDITDITDIT

SSSISISIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSIISISISISISISISSSS S SSSSSSSS ENWit heeft een overWit heeft een ove
in Voorbeeld Erbeeld E. . H
sterke dammen ensterke dammen e
dam vangen, ook adam vangen, ook
zwarte schijf op 4.schijf op 4
volgt volg 2. 152. -10 040 0EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

INKIJKRemisemis Voorbeeld Erbeeld is nu nuINNNKIJKdam en drie schijven tegen één damdam en drie schijven tegen één da
e dam vangen? Noteer de juiste zet(ten). e dam vangen? Noteer de juiste zet(ten). 

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEXXXXXEEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 3: Eén dam en drie schijven tegen één dam en één schijf 
Nu heeft zwart een schijf meer. Hoe gaat wit de zwarte dam vangen?  

    
Diagram 226 Diagram 227 Diagram 228

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Opdracht 4: Twee dammen en twee schijven tegen één dam en één schijf 
Wit heeft in de onderstaande diagrammen twee dammen en twee schijven. Zwart 
heeft één dam en één schijf. Wit gaat met een leuke eindspeltruc de partij winnen!  

    
Diagram 229 Diagram 230 Diagram 231

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

Wist je dat? 
Dat je bij een drie-om-één eindspel, waarbij beide spelers beschikken over minimaal 
één dam, maximaal 16 zetten mag doen? Na 16 zetten wordt de partij remise 
verklaard! Een drie-om-één eindspel is geen overmachtseindspel.  

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDD TTTTTTTTTTTTTTDDDDIIIIIIIDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS..................... ....

e dammen ee dammen 
derstaandederstaande did
éé hijf Wiéé hijf

EEN........................................... .............................

ee schijven tegen één dam enee schijven tegen één dam e
menmen twee dammen en twee schtwee dammen en twee sc

t l kk i d lt di d lt d

NKIJKNNININIIIIIIINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAAR................................................................... ................................................................... ......................................................................

..................................................................... ......................................................................... .........................................................................
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Opdracht 5: Meer overmachtseindspelen 
Wit is aan zet en wint het overmachtseindspel! Veel plezier met puzzelen! 

  
Diagram 232 Diagram 233 Diagram 234

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  

  
Diagram 235 Diagram 236 Diagram 237

  
  

...................................... ...................................... ...................................... 
  
  

  
Diagram 238 Diagram 239 Diagram 240

Moeilijk Moeilijk 
  

...................................... ...................................... ...................................... 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIDDDDDITTTTDITDITDITDITDITDIT
IS ISISSISISSSISISISISIS  EENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJK3535 Diagramiagram 23636 DiagDia

...................... ........................................................................... .........................ININNIINININNKIJNKIJNKIJNKINKIJNNKKKKIJJNKIJKKKKKKKKKK
EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEXXXXXXXXXXXXXXXXEEEMXEMXEMXEMXEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMMPPPPPPMMMMMMMMMMPPPPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Les 15 | Oefentest 2 

Je bent alweer bij het laatste hoofdstuk van dit werkboek. Goed gedaan! Jij bent bijna 
klaar voor het examen, maar eerst nog een oefentest over de laatste zes lessen.  

Opdracht 1: Wat is de naam van het zetje? 
Wit haalt een naamcombinatie uit. De oplossingen, alleen de witte zetten, worden al 
gegeven. Maar wat is de naam van het zetje? Kruis het juiste antwoord aan.  

  
Diagram 241 Diagram 242 Diagram 243

  
32-28 33-28, 26-21 en 43-39 37-31, 27-22 en 34-30 

  
O Coup Philippe         O Coup Royal         O Kaatsingszet 
O Boogzet         O Haarlemmerzet         O Coup Philippe 

O Coup Royal         O Coup Philippe         O Hielslag 

  

  
Diagram 244 Diagram 245 Diagram 246

  
47-41 en 48-42 35-30, 33-29, 25-20  

en 28-22 
30-24, 39-33 en 49-44 

  
O Haarlemmerzet         O Haarlemmerzet         O Coup Philippe 

O Hielslag         O Boogzet         O Boogzet 

O Kaatsingszet         O Kaatsingszet         O Coup Royal 

DIT DITDITDITDITDITDDDDIIIIIIIIIIIITTTTDDDDDITTTTDITDITDIT
IS 4141

3ISISSISISSSSSSSSSSSISIS EENiagramiagram 24242 DiagDia

 26 26-2121 en 4343-3939 37-31, 2731, EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJKININNININIIIIININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIIIJJJJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

EXEMPLAARDiagramDiagram 244 DiagramDiagram 24545 DiagramDia 246246

4747--41 en 4841 en 4 -42 3535-30, 3330, 33--29, 2529, -200 
en 28en 28-22

3030--24, 3924, 39-33 en 493 en 49--444XEMXEMXEMXEXEMXXXXXXXXXXXXXEEEEEEEXXXXXEEEMXEMMPLMPLMPLMPMPLPPPPPPPPPPPPMMMMPPPPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 2: Rekenen 
Beantwoord de onderstaande vragen.  

Wit staat in Diagram 247 erg goed en gaat de partij 
winnen door slim gebruik te maken van tactische trucjes.  

A. Wit heeft zwart opgesloten. Hoe heet deze opsluiting? 

O Kettingstelling 
O Hekstelling 
O Klaverbladopsluiting 

B. Zwart heeft nog een zwakte in de stand. Welke? 

.......................................................................... 

Wit speelt hier 1. 42-38! 

C. Met welk zetje dreigt wit nu? En wat is de naam? 

.......................................................................... 

Zwart speelt daarom 1. ... 09-14 en wit 2. 38-33  
(zie Diagram 248) 

D. Alweer dreigt wit met een zetje. Hoe? 

.......................................................................... 

E. Wat is de naam van het zetje bij vraag D? 

O Hielslag 
O Coup Philippe 
O Haarlemmerzet 

Zwart vervolgt de partij met 2. ... 19-23?

F. Wat gebeurt er als zwart 2. ... 19-24 had gedaan? 

.......................................................................... 

G. Hoe gaat wit nu winnen na de partijzet 2. ... 19-23? 

.......................................................................... 

 
Diagram 247 

 
 
 
 

 
Diagram 248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIT in de stand. Welke?in de stand. W

IS dreigt wit nu?dreigt wit nu

.............................

omom 1. ... 099--1 EENat is de naam?at is de naam?

.......................................

witwi 2. 38-3333 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
INKIJKvan het zetje bij vraag D?van het zetje bij vraag D?

EXEMPLAAR....................................................................................................................................................

G. Hoe gaat wit nu winnen na de partijzet 2. ... 19oe gaat wit nu winnen na de partijzet 2. ... 1 -23?3?

.......................................................................................................................................
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Opdracht 3: Winst of remise 
Hieronder zien we drie eindspelen. Is het overmacht (winst) voor wit of is het toch 
een remisestand? Wit is in alle standen aan zet. Omcirkel het juiste antwoord.  

  
Diagram 249 Diagram 250 Diagram 251

  
   A. Winst              A. Winst              A. Winst 
   B. Remise              B. Remise              B. Remise 

Opdracht 4: Algemene damkennis 
Zijn de onderstaande stellingen waar of niet waar?                      Waar     Niet waar 

1. 
 
Wit heeft een Flankaanval als hij veld 24 bezet. □ □ 

2.  
 
Randschijven zijn altijd zwak.   □ □ 

3. 
 
Bij een overmachtseindspel heb je voldoende aan  
drie stukken.   

□ □ 

4. 
 
Een Ruit-formatie bestaat uit negen schijven.  □ □ 

5.  
 
Wit heeft een Centrumaanval als hij veld 22 bezet.  □ □ 

6. 
 
Bij een Kettingstelling word je aan twee kanten 
opgesloten. 

□ □ 

7. 
 
Een Klaverbladopsluiting kan ook in het centrum op  
het bord komen.  

□ □ 

8. 
 
Het is verstandig om de basisschijven de hele partij te 
laten staan.  

□ □

9. 
 
In het damspel heeft een speler de mogelijkheid om 
maximaal drie centrumvelden te bezetten. 

□ □ 

10. 
 
Wit kan met randschijf 25 soms een Coup Philippe of een 
Kaatsingszet uithalen. 

□ □ 
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