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DIT 
IS EEN
INKIJK

EXEMPLAAR



 

Lees dit eerst! 

In dit werkboek, ‘De Tweede Zet’, leer je veel leuke trucjes en hoe je een 
zetje kan uithalen. Tactiek (het uithalen van trucjes) speelt bij dammen 
een grote rol. Door veel trucjes uit te halen, ook wel zetjes of combineren 
genoemd, win je vaak de partij. Ook leer je ook hoe je een sterke dam 
kan vastzetten of vangen.  

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 leer je hoe je de lessen moet gaan maken 
en krijg je 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. Meer damregels 5 
2. Basiskennis 8 
3. Een zetje nemen 11 
4. Prikken 14 
5. Slagkeus 17 
6. Achterlopen 20 
7. Plakker 23 
8. Meerslag 25 
9. Vrije zet 28 
10. Tweegevers 31 
11. Combineren in volle standen 34 
12. Slagjes met de dam 37 
13. Een dam vangen 40 
14. Een dam vastzetten 44 
15. Oefentest 47 

 
 

 

Veel plezier en lees goed de leerstof, tips en opdrachten! 

DIT t t examenexamen maken voor eenmaken vo d

t b d bl d

IS n?n?

aa EENBladzijdeBladzijde

INKIJKnn 144
usus 177
openopen 200
rr 233
agag 255
t 288

EXEMPLAAR1313.. Een dam vangenEen dam vange 40
14. Een dam vastzettenn dam vastze 44
15. Oefentestfentes 47
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Les 1 | Meer damregels 

Je kent vast al veel damregels: slaan is 
verplicht, meerslag gaat voor, je mag met de 
schijf alleen vooruit en met de schijf mag je 
voor- en achteruit slaan. Bij dammen zijn er 
nog een paar damregels die je goed moet 
kennen.  

Wit haalt geen dam! 

In diagram 1 staat wit op tweeslag. Hij gaat 
twee zwarte schijven slaan. Wit krijgt geen 
dam, omdat hij niet op de bovenste (dam)rij 
blijft staan.  

Niet twee keer over dezelfde schijf slaan 

In diagram 2 wil de witte dam eigenlijk alle 
zwarte schijven slaan, maar dat mag niet. 
Bij dammen mag je niet twee keer over 
dezelfde schijf slaan. Ook mag je pas de 
geslagen schijven van het bord pakken na 
het uitvoeren van de hele slag.  

 
Diagram 1 

 

 
Diagram 2 

Onthoud ook de volgende damregels:  

Aanraken is zetten. 
 
Als jouw tegenstander vergeet te slaan, dan mag jij bepalen wat er 
gebeurd: doorspelen of de tegenstander toch laten slaan.  
 
Je mag twee keer over hetzelfde lege vakje komen. 
 
 

DITtweeslag. Hij gaat tweeslag. Hij gaat TTT T TTTTTT
ISover dezelfdover dezelfISl de witte dl de witte d

slaan, maaslaan, maa
g je niet twg je niet tw EEhijf slaanhijf slaaEgenlijk alle genlijk alle 

mag niet.mag niet. 
eer over eer oveEENNNNNNNNNNN

INKIJKDiagDJKJKJJKJKJKKKJKJK
EXEMPLAARAls jouw tegenstander vergeet te slaan, dan mag jij bepalen waAls jouw tegenstander vergeet te slaan, dan mag jij bepalen wat er 

gebeurd: doorspelen of de tegenstander toch laten slaan.gebeurd: doorspelen of de tegenstander toch laten sla

Je mag twee keer over hetzelfde lege vakje komenmag twee keer over hetzelfde lege vakje kom
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Opdracht 1 
Haalt wit een dam? 

 
Diagram 3 

 
 Ja 
 

 Nee 
 

 
Diagram 4 

 
                       Ja 

 
                       Nee 

 

Opdracht 2 
Hoe moet wit volgens de regels slaan? Zet een pijltje bij de juiste slag.  

 
Diagram 5 

 
 

 
Diagram 6 

 
 

DITDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
IS Ja

Nee EEN                                     Jaa

                                   NeeNee

INKIJKININININNNNNNNNININININ IJKIJKIIJKIJKJJJJJJJKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJKIJK
EXEMPLAARDiagram 5Diagram Diagram 6Diagram 6XEMXEMXEMXEMXEMMMMMMMMMMMEEEXEXXXEEEMMMMMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLLLLPLLAAAAAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 3 

Zijn de volgende spelregels goed of fout? 

 Goed Fout 

1.
 
Het bord ligt goed als je linksonder een donker 
veld ziet. 

□ □ 
2.  

 
Je mag met een schijf wel vooruit, maar niet 
achteruit zetten.  

□ □ 
3.

 
Je mag wel vooruit, maar niet achteruit slaan.  □ □ 

4.
 
Met een dam moet je zo ver schuiven als je 
kunt. 

□ □ 
5.  

 
Slaan is niet verplicht. □ □ 

6.
 
Aanraken is zetten. □ □ 

7.
 
Als jouw tegenstander vergeet te slaan, mag 
je een schijf van hem wegpakken. 

□ □ 
8.

 
Meerslag gaat voor. □ □ 

9.
 
Damslag gaat voor. □ □ 

10. 
 
Als een schijf aan de overkant komt, wordt 
deze altijd een dam.  

□ □ 
11. 

 
Wie een dampartij wint, krijgt één punt en wie 
remise (gelijkspel) speelt, krijgt een half punt.  

□ □ 
12. 

 
Je hebt gewonnen als je tegenstander geen 
enkele zet meer kan doen.  

□ □ 

DIT f wel vooruit, maar niet f wel vooruit, maar 

h lh

IS etet verplicht.erplic

s zetten.s zetten. EEN□□
□□

INKIJKaat voor.aat voor. □
aat vooraat voo . □□

EXEMPLAAR11.11. Wie een dampartij wint, krijgt één punt en wie e een dampartij wint, krijgt één punt en
remise (gelijkspel) speelt, krijgt een half punt.remise (gelijkspel) speelt, krijgt een half p

□ □
12.. Je hebt gewonnen als je tegenstander geen Je hebt gewonnen als je tegenstander gee

enkele zet meer kan doen.kele zet meer kan doen.
□□ □□
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Les 2 | Basiskennis 

Voordat we echt aan de slag gaan met het oefenen van zetjes, eerst nog 
even een paar leerzame opdrachten om je basiskennis te versterken.  

Opdracht 1 
Wit aan zet! Probeer uit te rekenen (in de toekomst kijken) wat de uitslag 
gaat worden van de onderstaande twee diagrammen.  

Opdracht 2 
Zie jij hoe wit een zwarte schijf gaat winnen? Zet een pijltje! 

 
Diagram 9 

 
Diagram 10 

 
Diagram 7 

 
A. Wit wint 
B. Zwart wint 
C. Remise 

 
Diagram 8 

 
                  A. Wit wint 
                  B. Zwart wint 
                  C. Remise 

DIT staande twee diagrammenstaande twee diagrammDDDDDDDDDD T T TT T TTTTTT
ISIS ISISISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSISISISIS EENENENEENENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNEENNNENENENEN
INKIJKen zwarte schijf gaat winnen zwarte schijf gaat winnen? Zet een pijltjeen? Zet een pijltj

RemiseRemise                                   C. RemisC. Remis

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXEXEXEEEEEMMMMEEEXEEEEEMMMMXXXEEEMMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPLLLLAAAAAAAAPLLAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 3 
Wit valt een schijf aan, maar zwart kan verdedigen. Zie jij hoe zwart kan 
verdedigen? Zet een pijltje voor zwart bij de beste verdediging.  

 
Diagram 11 

 
Diagram 12 

Opdracht 4 
Wit heeft een sterke dam en kan nog winnen door zwart vast te zetten. 
Zie jij welke zet(ten) wit met de dam moet doen?  

 
Diagram 13 

 
Diagram 14 

DITDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTT
IS gram 11gram 11 EENDiagram Diagram

KIININNNNNININININ IIIJKIJKKKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJKIJK
EXEMPLAARDiagram Diagram 1133 Diagram agram 114XEMXEMXEMXEMXEMMMMMXXXEEEMMMMMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLLAAAAAAPLAAPLAA
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Opdracht 5 
Hoeveel ruiltjes kan wit nemen?  

 
Diagram 15 

 
 1 
 2 

           3 

 
Diagram 16 

 
                       3 
                       4 
                       5 

Opdracht 6 
Wit is aan zet. Wie staat er beter? Wit, zwart of gelijk? 

 
Diagram 17 

 
A. Wit  
B. Zwart  

      C. Gelijk 
 
 

 
Diagram 18 

 
                  A. Wit  
                  B. Zwart  
                  C. Gelijk 

 

DDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
IS 1

2
3 EEN                                       3

                                     4
                                     55

KIININNNNNININININ IIIJKIJKIJIJIJIJIJIJIJIJJJJJJJJJJJJJKKKKIJJKKKIJKIJKIJKIJK
EXEMPLAARDiagram Diagram 1717

A. Wit A
B ZwartB Zwart

Diagram gram 18

                    A. Wit . Wit 
B ZwartBXEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXEEEMMMMMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALAAAAAAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAPLAA
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Les 3 | Een zetje nemen 

Om schijven van de tegenstanders te veroveren, is het nodig om zetjes 
uit te halen. Bij zetjes geef je altijd één of meerdere schijven weg en pak 
je er meer voor terug en/of je krijgt een dam. We gaan leren hoe je een 
zetje moet uithalen. 

      
1. Wit geeft één schijf 

weg.  
2. Zwart moet 
verplicht slaan. 

3. Wit pakt daarna drie 
zwarte schijven, haalt 
dam en wint de partij. 

Nog een voorbeeld van een sterk zetje. 

      
1. Wit geeft één schijf 

weg.  
2. Zwart moet 
verplicht slaan. 

3. Wit pakt daarna 
twee schijven. De 

laatste zwarte schijf 
staat vast en wit wint.  

 Zetjes zijn erg handig en sterk! 

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

 Een ander woord voor een ‘zetje’ is ‘combinatie’. 

DIT DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDD TTTTTTTTDDDDD TTTTDITDITDITDITDITDITD
IS nn schijf hijf EENZwart moet Zwart moet 

plicht slaan.plicht slaan
3. Wit pak3. Wit p
zwartezwarte sc
dam edam en wn

NKIJKNNININIIIIINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIKKKKIIIINNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKI I
EXEMPLAARjstaat vast en wit wint. at vast en wit w

ZetjesZetjes zijn erg handig enn erg handig en stersterk!krrr
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Opdracht 1 
Wit is aan zet en kan een zetje uithalen. Zet een pijltje bij de juiste zet. 

 
Diagram 19 

 
Diagram 20 

 

 
Diagram 21 

 
Diagram 22 

 

 
Diagram 23 

 
Diagram 24 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTT
ISISISIS IS SSSISISISIS EENENENEENENENNNNNNNEENNNNENENENEN
INKIJKgram 21gram 2 Diagram agram ININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKIIJIIIJIJIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMEEEEEEEEMMMMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMX MPLAAPLAAPLAAPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAP AA
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Opdracht 2 
Nu wordt het wat moeilijker. Wit is aan zet aan haalt een zetje uit! 

 
Diagram 25 

 
Diagram 26 

 

 
Diagram 27 

 
Diagram 28 

 

 
Diagram 29 

 
Diagram 30 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTT TTTTTTTTTT
ISISISIS IS SSSSSSISISISIS EENENENEENENNNNNNNEENNNNENENENEN
INKIJKgram 27gram 2 Diagram agram ININININNNNNNNNINININ IJKIJKIIJKIJKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEMMMMMMMEEEEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMX MPLAAPLAAPLAAPLAALALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAPPPP AAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAP AA
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Les 4 | Prikken 

Er zijn veel verschillende soorten zetjes bij het dammen. Prikken is daar 
ook één van. Bij prikken haal je een schijf weg om daarna er meer voor 
terug te krijgen. We bekijken een voorbeeld van hoe de prikker werkt. 

      
1. Wit prikt de 

middelste schijf van 
zwart weg.  

2. Zwart moet 
verplicht slaan waarna 
er een gat ontstaat. 

3. Wit slaat twee 
zwarte schijven en 

wint. De andere zwarte 
schijf staat namelijk 

vast. 

Nog een voorbeeld van de prikzet.  

        
1. De middelste schijf 
wordt door wit eruit 

gehaald.  

2. Zwart slaat en er is 
een gaatje gemaakt in 

de zwarte stand. 

3. Wit slaat over drie 
zwarte schijven naar 

dam en wint de partij.  

 Om te prikken moet je vaak de middelste schijf bij de tegenstander 
weghalen. 

Door te prikken ontstaat er een gaatje.  

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTTTDITDITDITDITDITDITD
IS jf van jf van 
g.g. 

vev
e EENht slaan waarnaht slaan waarna

n gat ontstaat.n gat ontst
zwarte zwarte

wint. De awint. De
schijf staschijf s

v

NKIJKNNININIIIIIIINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKIIIIIIJJJJJJKKKKKKKKKKKKNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAARgegehaald.haald. de zwarte stand.e zwarte stan dam en wintm en de partijde p .

Om te prikken moet je vaak de middelste scOm te prikken moet je vaak de middelste schijf bij de tegenstander ij de tegenstander 
wegweghalen.halen.
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Opdracht 1 
Wit is aan zet en kan prikken. Zet een pijltje bij de juiste zet. 

 
Diagram 31 

 
Diagram 32 

 

 
Diagram 33 

 
Diagram 34 

 

 
Diagram 35 

 
Diagram 36 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTT
ISISISIS IS SSSISISISIS EENENENEENENEEEENNNNENENENEN
INKIJKgram 33gram 3 Diagram agram ININININIIIIIINNNINININ IJKIJKIIJKIJKIIJIIIJIJIIJIIIJIJIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMX MPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLAAAAAAALLLLLALALALAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAP AA
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Opdracht 2 
Nu een paar moeilijke prikkers. Zie jij ze voor wit? 

 
Diagram 37 

 
Diagram 38 

 

 
Diagram 39 

 
Diagram 40 

 

 
Diagram 41 

 
Diagram 42 

DITDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTT T TTTTTTTTTTT
ISISISIS IS SSSSSSSSSSSISISISIS EENENENEENENEENNNNENENENEN
INKIJKggram 39ram 3 Diagram agram ININININIIIIIINNNNNNNNNNINININ IJKIJKIIJKIJKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMXEXEXEXEEEEEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMX MPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAALLLLLALALALAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAP AA
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Les 5 | Slagkeus 

Wat betekent slagkeus? Bij slagkeus kan de tegenstander op twee 
manieren slaan, maar het maakt weinig uit hoe hij slaat want het zetje 
komt er altijd uit. Dit noemen we een slagkeuscombinatie. We bekijken 
hiervan twee leerzame voorbeelden. Daarna kan je zelf aan de slag met 
dit lastige zetje. 

      
1. Wit haalt een 

slagkeuscombinatie 
uit.  

2. Zwart kan kiezen 
hoe hij slaat (voor- of 
achteruit), maar het 
maakt geen verschil.  

3. Wit slaat alle drie de 
schijven van zwart, 
ook als zwart anders 
had geslagen. Zie jij 

dat ook? 

Nog een voorbeeld van een slagkeuscombinatie.  

        
1. Wit speelt een 

sterke zet.  
2. Zwart heeft nu twee 

keuzes om te slaan. 
3. Wit slaat over drie 
zwarte schijven naar 

dam. Als zwart anders 
had geslagen, ging wit 
ook winnen. Gezien? 

 Bij slagkeus heeft de tegenstander wel keuze om te slaan, maar er is 
geen goede keuze mogelijk.   

DIT DITDITDITDITDITDDDDD TTTTDITDITDITDIT
IS eene
binatie binatie hh

a
mISISSISISISSISIS EENart kan kiezen art kan kie

j slaat (voorj slaat (voor- of o
rruitu ), maar het ar
t geen verschilt geen verschil

3. Wit sla3. Wit sl
schijvenchijve
ook als zk als
had geslgeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNN

INKIJKININNININININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJIIIIIIKKKKKKKK JJJJJJJJNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKI II
EXEMPLAAR1.1. Wit speelt eenWit speelt ee

sterke zetsterke zet.. 
2. Zwartwar heeft nu tweeeeft nu twe

keuzes om te slaan.euzes om te slaan.
3. Wit slaat oveWit slaat over drir e
zwarte schijwarte s ven naar ven na

dam. Als zwart andersam. Als zwart and
had geslagenhad geslagen, ging wit , ging wit 
ook winnen Gezien?ook winnen Gezien?XEMXEMXXEMMPLMPLLMPLAAAAAAAA
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Opdracht 1 
Wit is aan zet en kan winnen met slagkeus. Zie jij hoe wit dat kan doen? 

 
Diagram 43 

 
Diagram 44 

 

 
Diagram 45 

 
Diagram 46 

 

 
Diagram 47 

 
Diagram 48 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTT
ISISISIS IS SSSISISISIS EENENENEENENEENNNNENENENEN
INKIJKgram 45gram 4 Diagram agram ININININIIIIIINNNINININ IJKIJKIIJKIJKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMMMMMMMMEEEEMMMMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMX MPLAAPLAAPLAAPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAP AA
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Opdracht 2 
Zwart denkt een slagkeuscombinatie uit te kunnen halen, maar wit kan 
goed slaan. Zie jij hoe wit moet slaan? Zet een pijltje bij de juiste slag. 

 
Diagram 49 

 
Diagram 50 

 

Opdracht 3 
Twee lastige slagkeuscombinaties. Wit aan zet en kan winnen. Zet een 
pijltje bij de juiste zet.  

 
Diagram 51 

 
Diagram 52 

 

DITDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTT
IS gragr m 49m 49ISISISISSSSISIS EENDiagram 5DiagramENENEENENNNNNNNNEENNNNENEN
INKIJKININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKJJJJKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPPPPPPLLLLLLLLLLLLLLALALALALALAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Les 6 | Achterlopen 

Achterlopen is gevaarlijk! Wie achter een schijf loopt, moet heel goed 
kijken of de tegenstander daar gebruik van kan maken. De tegenstander 
heeft namelijk een ‘vrije zet’ om bijvoorbeeld achter meerdere schijven te 
lopen. We leren waarom het gevaarlijk kan zijn als je achter een schijf 
loopt.  

   
1. Zwart loopt achter 
een schijf. Wit maakt 

daar gebruik van.  
 

2. Wit gebruikt zijn 
vrije zet door achter 
twee zwarte schijven 

te lopen.  

3. Zwart slaat één 
witte schijf en wit pakt 
twee zwarte schijven 

en wint de partij. 

Nog een voorbeeld waarom achterlopen gevaarlijk kan zijn: 

   
1. Zwart loopt achter 
een schijf en staat op 

drieslag.   
 

2. Wit bekijkt de 
drieslag goed en weet 
waar de zwarte schijf 
stopt. Wit speelt een 
slimme achterloop. 

3. Zwart slaat er drie, 
maar wit pakt hem 

terug door maar liefst 
vier schijven te slaan! 

 Kijk steeds goed hoe je slim ergens kan achterlopen als de 
tegenstander achter jouw schijf of schijven loopt.

 Denk goed na waar de schijf heen slaat en of je daar gebruik van kan 
maken. Misschien kan jij ergens achter meerdere schijven lopen! 

DIT DITDITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDD TTDDDDDITTTTDITDITDITDITDITD
IS achter achter

maakt maakt 
van. v

v
tISISSISSSIS EENt gebruikt zijn t gebruikt 

zet door achter zet door achter
zwarte schijven zwarte sch
te lopen.te lopen. 

3. 3 Zwaw
witte schiwitte sc
twee zwaee zw

en winn wiEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNN
NKIJKNNININIIIINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNNNKKKKKKKKKKKKKKNNNNKKKKKKIIINNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKNK KKK

EXEMPLAARj pj
driedri slag. slag.  

g g
waar de zwarte schijf ar de zwarte schij
stopt. Wit speelt een opt. Wit speelt een
slimme achterloop.slimme achterloop.

p
terugug door maadoor maar liefstr 
vier schijven te slaan!er schijven te sla

Kijk steeds goed hoe je slimKijk steeds goed hoe je s ergensergens kan achterlopen als dechterlopen als de
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Opdracht 1 
Zwart loopt achter één of meerdere schijven. Welke slimme zet doet wit? 

 
Diagram 53 

 
Diagram 54 

 

 
Diagram 55 

 
Diagram 56 

 

 
Diagram 57 

 
Diagram 58 

DITDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTT
ISISISIS IS SSS SSSSISISISIS EENENENEENENEENNNNENENENEN
INKIJKgram 55gram 5 Diagram agram ININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKJJJJJJJIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMEEEEEEEXEXEXEXEXEXEXEXEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMX MPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLALALALALALAAAAAAAALLLLAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAP AA
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Opdracht 2 
Wit loopt nu achter een schijf. Mag dat? Bekijk goed of zwart een 
tegenactie heeft. Geef aan of het wel of niet mag. Als het niet mag, welke 
zet speelt zwart dan? 

 
Diagram 59 

 
 Mag wel 

 Mag niet 
(Geef met een pijltje aan waarom niet) 

 
Diagram 60 

 
                   Mag wel 
 
                   Mag niet 

(Geef met een pijltje aan waarom niet) 

Opdracht 3 
Twee moeilijke opgaves. Zwart loopt achter een schijf, maar hoe maakt 
wit daar slim gebruik van? Zet een pijltje bij de juiste zet.  

 
Diagram 61 

 
Diagram 62        

DITDDDDDDDDDDDDDDDD TT TT T TTTTTTTT
IS gram 59gram 59ISISISISSSSISISIS EENDiagram 6DiagramENENEENENEENNNNENENEN
INKIJKopgaves. Zwart loopt achter een schijf, maaopgaves. Zwart loopt achter een schijf, 
bruik van? Zet een pijltje bij de juiste zet.bruik van? Zet een pijltje bij de juiste zetINININ IJKIJKIJJIJJIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXEXEXEXEXEXEMMMMMMMMMMMMMMXEXEXEXEEMMMMMMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAM A
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Les 7 | Plakker 

Meerslag gaat voor! Met deze bekende damregel kan je ook leuke zetjes 
maken. Het zetje wat we nu gaan leren is de plakker. De tegenstander 
staat op meerslag waardoor jij achter een schijf kan plakken. Hier volgen 
twee leerzame plakkers.   

      
1. Zwart loopt achter 

een twee witte 
schijven.  

 

2. Wit plakt nu achter 
een enkele schijf. 

Zwart moet meerslag 
nemen.   

3. Wit wint de partij 
door maar liefst drie 
zwarte schijven te 

slaan. 

In het volgende voorbeeld moet je het beste plakkertje uithalen. 

   
1. Zwart loopt achter 
twee witte schijven.   

 

2. Wit gaat plakken 
maar moet wel de 

juiste plakker nemen. 
Linksom is niet goed. 

Gezien? 

3. Wit kiest de goede 
plakker en slaat alle 
zwarte schijven van 

het bord.  

 Als de tegenstander op meerslag staat, kijk dan goed of je een plakker 
kan uithalen.   

Kijk goed wat de beste slag is als je keuze hebt voor meerdere 
plakkers. 

DIT DITDITDITDITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDD TTTTDITDITDITDITDITTIT
IS achter achter 

itte itt
..

2

Z

b ldb
EENplakt nu achter plakt nu achter
enkele schijf.enkele sch
moet meerslag moet meerslag
nemen. n

3. 3 Wit wit 
door madoor m
zwarte zwart

s

NKIJKNNININIIIIIIIIIIINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKIIIIIIKKKKKKKK JJJJNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNK KKKKKIJKI
EXEMPLAARLinksom is niet goed. ksom is niet goed

Gezien?Gezie
het bord.het bord.

Als de tegenstander op meerslag staat, kijk dan goed of je een plakker Als de tegenstander op meerslag staat, kijk dan goed of je een plakker 
kan uithalenkan uithalen
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Opdracht 1 
Zwart loopt achter meerdere schijven. Wit kan winnen met een plakker. 

 
Diagram 63 

 
Diagram 64 

 

 
Diagram 65 

 
Diagram 66 

 

 
Diagram 67 

 
Diagram 68 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTT
ISISISIS IS ISSSSSSSISISISIS EENENENEENENEENNNNENENENEN
INKIJKgram 65gram 6 Diagram agram ININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKKKKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAAAAAAAAAAAAAAALALALALALALALALAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Les 8 | Meerslag 

Bij het dammen moet je, als je verschillende keuzes hebt bij het slaan, 
de slag nemen met de meeste schijven. Meerslag gaat namelijk voor. Met 
deze regels kan je soms een meerslagcombinatie uithalen. Dit idee gaan 
we leren in de volgende twee voorbeelden. 

      
1. Zwart is tussen twee 

schijven gelopen.  
 

2. Wit zet zwart nu op 
meerslag. Zwart mag 

niet enkel slaan.    

3. Zwart slaat de twee 
schijven waarna wit er 

drie terug pakt. 

In het volgende voorbeeld moet je de beste meerslagcombinatie uithalen. 

   
1. Zwart loopt tussen 

twee schijven. 
 

2. Wit gaat zwart op 
meerslag zetten. Zwart 

moet verplicht twee 
slaan.  

3. Wit heeft het nu 
goed voor elkaar. Hij 

slaat vier zwarte 
schijven van het bord.  

 Bij een meerslagcombinatie zet je de tegenstander op meerslag.    

 Het is een lastige combinatie, dus controleer het goed! 

DITDITDITDITDDDDDDD TTTTDDDDD TTTTDITDITDITDITDITDIDIIDDDD
IS en twee en twee 
open. open. 

2
m EENzet zwart nu opzet zwart nu op

lag. Zwart mag lag. Zwart 
enkel slaan. enkel slaan.   

3.3 Zwart ar
schijven wschijven

drie tedrie 

NKIJKNNININIIIIININININININNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKNNNNNNNN IIIINNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIK K
EXEMPLAARmoet verplicht tweeet verplicht twee

slaaan.a
slaat vier zwarte laat vier zwar

schijven van het bord.ijven van het b

Bij een meerslagcombinatie zet je de tegenstander op meerslag. Bij een meerslagcombinatie zet je de tegenstander op meerslag.   
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Opdracht 1 
Wit kan een meerslagcombinatie uithalen. Zie jij hoe? 

 
Diagram 69 

 
Diagram 70 

 

 
Diagram 71 

 
Diagram 72 

 

 
Diagram 73 

 
Diagram 74 

DITDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ISISISIS IS SSSSISISISIS EENENENEENENEENNNNENENENEN
INKIJKgram 71gram 7 Diagram agram ININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKJJJJJJIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMMMMMMMMMMMMMMMEEEEMMMMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAAAAAAAALALALALAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 2 
Hieronder andere soorten van meerslagcombinaties. Wit speelt en wint. 

 
Diagram 75 

 
Diagram 76 

 

 
Diagram 77 

 
Diagram 78 

 

 
Diagram 79 

 
Diagram 80 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTT
ISISISIS IS ISSSSSSSISISISIS EENENENEENENNNNNEEENNNNENENENEN
INKIJKgram 77gram 7 Diagram agram ININININIIIIIIIIIIIINNNINININ IJKIJKIIJKIJKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMXXXXXEXEXEXEEEEEEEMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAPPPPLAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Les 9 | Vrije zet 

Als de tegenstander achter een schijf loopt, heb je een vrije zet (ook wel 
tempo genoemd). Soms kan je door gebruik te maken van de vrije zet, 
leuke zetjes verzinnen. Niet alleen door ‘achterlopen’, maar vaak ook 
door een schijf in de goede richting te plaatsen. We bekijken het idee van 
een vrije zet combinatie. 

      
1. Zwart is achter een 
witte schijf gekropen. 
Wit maakt daar handig 

gebruik van. 
 

2. Wit vangt de aanval 
op. Zwart kan maar 

één schijf slaan.    

3. Wat er over blijft is 
een drieslag voor wit.  

In het volgende voorbeeld pas je weer een vrije zet toe. 

   
1. Zwart staat op 

vierslag. Wit bekijkt 
goed waar hij de 
zwarte schijf wilt 

hebben om naar dam 
te kunnen combineren. 

 
 

2. Wit stopt de vierslag 
en heeft een leuk 

zetje. Zwart moet er 
twee slaan.   

3. Wit kan nu toeslaan 
door drie zwarte 

schijven te veroveren 
met winst.  

 Denk altijd goed na met welke vrije zet je een zetje kan uithalen! 

 

DIT DITDITDITDITDITDDDDDDDD TTTTDDDDD TTTTDITDITDITDITDITD
IS ter eenter ee
kropen.kropen. 

handig h
an.an

2.2
oISISSSISISSIS EENvangt de aanvalvangt de a

wart kan maar wart kan maar
schijf slaan.schijf slaa    

3. 3. Wat erWat 
een drieseen drieEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNN

NKIJKNNINININININININININNKIJNKIJNKIJNKIJKKNNNNKKKKKKKKKKKKNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKN
EXEMPLAARp

vierslag. Wit bekijkt vierslag. Wit bekijkt 
goed waar hij de goed waar hij 
zwarte schijf wilt zwarte schijf w

hebben om naar dam ebben om naar dam
te kunnen combinerente kunnen combineren

p gp
en heeft een leuk n heeft een leuk 

zetje. Zwart moet er etje. Zwart moet er
twee slaan. twee slaan.

door drie zwartedoor drie zwart
schijven te veroveren hijven te verove

met winst.met winst.
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Opdracht 1 
Zwart valt aan, maar wit kan winnen met een sterke vrije zet! 

 
Diagram 81 

 
Diagram 82 

 

 
Diagram 83 

 
Diagram 84 

 

 
Diagram 85 

 
Diagram 86 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTT
ISISISIS IS SSSSSSISISISIS EENENENEENENNNNNNNNNEENNNNENENENEN
INKIJKgram 83gram 8 Diagram agram ININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKKKKKKKKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXEEEEEEEXXXXEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPPPPPPPPPPPPLALALALALALAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 2 
Zie je nu ook een sterke vrije zet voor wit? Ze kunnen best lastig zijn! 

 
Diagram 87 

 
Diagram 88 

 

 
Diagram 89 

 
Diagram 90 

 

 
Diagram 91 

 
Diagram 92 

DITDDDDDDDDDDDDDD TTT T T T TTTTTTTTTTT
ISISISIS IS ISSSISISISIS EENENENEENENENNNNEENNNNENENENEN
INKIJKgram 89gram 8 Diagram agram ININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKJJJJJJKKKKKKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMEEEEEEEEMMMMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPP AAAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Les 10 | Tweegevers 

Zoals je misschien gemerkt hebt, moest je in de vorige lessen vaak één 
witte schijf geven om te combineren. In deze les leer je hoe je door twee 
schijven te geven ook leuke combinaties kan uithalen. We leren eerst de 
hoe dat moet.  

      
1. Wit heeft het zetje 
gezien. Zwart heeft 

namelijk veel gaten in 
zijn stand. 

 

2. Wit geeft er twee 
weg om daarna meer 

terug te kunnen 
pakken.    

3. Wit slaat vier zwarte 
schijven.  

Er zijn verschillende manieren van tweegevers. We leren er nog één. 

   
1. Wit geeft slim twee 

schijven weg. 
 
 

2. Zwart moet nu 
verplicht twee naar 

achteren slaan.   

3. Nu wint wit een 
schijf en de partij. Wit 

slaat drie zwarte 
schijven. De laatste 
schijf van zwart die 

over blijft staat vast. 
  

 Kijk dus niet altijd naar ééngevers, maar bekijk ook altijd of je twee 
schijven kan geven om daar voordeel uit te kunnen halen.  

 

DIT DITDITDITDITDDDD TTTTTTTTDDDDD TTTTDITDITDITDITDITDD
IS et zetjeet zetje

heeftheeft 
aten inaten in 

d.d.

w EENt geeft er twee t geeft er twee 
m daarna meer m daarna meer
ug te kunnenug te kunnen 
pakken.   pakken.   

3. Wit sla3. Wit sl
schs

NKIJKNNINININININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNNNKKKKKKKKKKKKKNNNNNNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKNK
EXEMPLAARachteren slaan.  achteren slaan.  slaat drie zwarte laat drie zwar

schijven. Dechijven. De laatstelaats
schijf vanschijf va zwart diezwart d

over blijft staatover blijft staat vast.vas
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Opdracht 1 
Wit is aan zet en gaat winnen door twee schijven weg te geven.  

 
Diagram 93 

 
Diagram 94 

 

 
Diagram 95 

 
Diagram 96 

 

 
Diagram 97 

 
Diagram 98 

DDDDDDDDDD TTT T TTTTTTT
ISISISIS IS SSSISISISIS EENENENEENENEEEENNNNNNNNEENNNNENENENEN
INKIJKgram 95gram 9 Diagram agram ININININNNNNNNNNNNINININ IJKIJKIIJKIJKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMEEEEEEEXXXXXEEEEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 2 
Wit wint door ergens twee weg te geven, maar kies wel de juiste zet! 

 
Diagram 99 

 
Diagram 100 

 

 
Diagram 101 

 
Diagram 102 

 

 
Diagram 103 

 
Diagram 104 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T T T TTTTTTTTTTTTTTTTTT
ISISISIS IS IIIISSSISISISIS EENENENEENENENNEENNNNENENENEN
INKIJKram 101ram 1 DiagramDiagram 1ININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKJJJJJJKKKKKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMXXXXEEEEEMMMMMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Les 11 | Combineren in volle standen 

Je hebt al een heleboel verschillende zetjes geleerd. De zetjes die je 
geoefend hebt, hadden weinig schijven op het bord staan. Dat maakt het 
wat makkelijker om de oplossing te vinden. We gaan nu combinaties 
zoeken in volle standen met veel meer schijven.  

      
1. Een stand die in de 
opening kan ontstaan. 

Wit geeft één schijf 
weg. 

 

2. Zwart heeft geen 
keuze om te slaan.     

3. Wit slaat er twee 
terug en komt een 

schijf voor. Een goed 
begin! 

Ook nu weer een leerzaam zetje in een volle stand. 

      
1. Wit heeft het zetje 

al gezien. Hij geeft één 
schijf weg. 

 
 

2. Zwart slaat er één 
terug.  

3. En wit breekt door 
naar dam door over 

drie schijven te slaan. 
Wit staat ook twee 

schijven voor. 
  

 Bekijk altijd eerst of de tegenstander gaten heeft in de stand. Zo kan 
je beter inschatten hoe het zetje gaat.  

 In volle standen geef je vaak één van de voorste schijven weg om er 
daarna meerdere terug te kunnen pakken.  

 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDD TTTTDITDITDITDITDITD
IS e in dee in de 

tstaan.tstaan
schijf schijf EENart hart heeft geeneeft geen 

e om te slaan.e om te slaan.   
3. Wit it s
terug eterug 

schijf voschijf v
b

NKIJKNNININIIIIIINNNNNNIIIINNNNINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNNNNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIIIJJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIIIIJJJJNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KK
EXEMPLAARschijf weg.chijf weg. drie schijven te slaan.  schijven te sl

WWit staat ookit staat ook twee tw
schijschijven voor.ven voor.

Bekijk altijd eerst of de tegenstander gaten heeft in de stand. Zo kanBekijk altijd eerst of de tegenstander gaten heeft in de stand. Zo kan
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Opdracht 1 
Wit is aan zet en wint één of meerdere schijven in deze volle standen.  

 
Diagram 105 

 
Diagram 106 

 

 
Diagram 107 

 
Diagram 108 

 

 
Diagram 109 

 
Diagram 110 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTT T TTTTTTTTTTTTTT
ISISISIS IS ISSSSSSSSSSSSSSSSSSISISISIS EENENENEENENENNNNNNNNNNNNNNEENNNNENENENEN
INKIJKram ra 1071 DiagramDiagram 1ININININIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNINININ IJKIJKIIJKIJKJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMXXXXXEEEEEEEEEMMMMMMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLLLLLLLLALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPP AAAAAAAAAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 2 
In de opening moet je altijd goed oppassen hoe je speelt, want de 
tegenstander kan zomaar een zetje uithalen. In deze opdracht speelt 
zwart een zet, maar wit kan daarna een zetje uithalen. Denk goed en 
rustig na, want het is een moeilijke opdracht! 

 
Diagram 111 

 
Diagram 112 

 Voordat je een zet wilt doen, moet je jouw zet altijd goed controleren 
op zetjes. Als je even niet controleert, kan de tegenstander zomaar een 
zetje uithalen.  

Opdracht 3 
In diagram 113 kan wit maar liefst 
drie zetjes uithalen. Zie jij dat ook? 
Zet drie pijltjes in het diagram. 

 

 
Diagram 113 

DIT DDDDDDDDDDDDDDDDDDD T T TT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
IS ram ram 111111ISISISISIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSISISISIS EENDiagramDiagram 1ENENEENENEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEENNNNENENENEN
INKIJK, g, gIJKIJKIJKIJKJJJJKKKKIJJKKIJK

EXEMPLAARPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPLLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Les 12 | Slagjes met de dam 

Een dam is heel sterk. Met een dam heb je veel meer mogelijkheden dan 
een schijf. Ook met een dam kan je hele mooie zetjes uithalen door goed 
samenspel met je schijven. In deze les ga je oefenen hoe je met een dam 
kan combineren.  

      
1. Wit heeft een dam 
en een schijf. Hier zie 
je goed het samenspel 
tussen een dam en een 
schijf. De schijf geeft 

wit weg. 
 

2. Zwart moet slaan.   3. De zwarte schijf 
staat nu in de lijn van 
de witte dam. Wit gaat 

alle drie de zwarte 
schijven slaan.  

Nu een idee dat wit de zwarte stand gaat openbreken om daarna met de 
dam te kunnen combineren.  

      
1. De twee zwarte 
schijven worden uit 

elkaar gehaald. 
 
 

2. Hierdoor krijgt de 
witte dam de kans om 

te slaan.  

3. De witte dam slaat 
alle zwarte schijven 

van het bord. 
  

 Als je een dam hebt, zorg ervoor dat je goed samenwerkt met je 
schijven. Zet je dam achter je schijven om daarna te kunnen 
combineren.  

 

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDD TTTTDITDITDITDITDIT
IS en dam en dam 
Hier zie Hier zie
menspel menspel 
 en een  en een 
f geeft f geeft 

2 EENart moet slaan.   art moet slaan. 3. De zwe 
staat nu staat nu
de witte dde witte

alle driealle dr
schijvschi

INKIJKcombineren. combineren. ININNINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKK
EXEMPLAAR1.. De twee zwarteDe twee zwarte 

schijven worden uit hijven worden uit 
elkaar gehaald.elkaar geh

2. Hierdoor krijgt deHierdoor krijgt de
witte dam de kans omwitte dam de kans om

te slaan.te sla

3. De witte dam sDe witte dam slaat
alle zwarte schijvenalle zwarte schijve

van het bord.van het bord.XEMXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXEEEMXEMXEMMPLMPLMPLMPLMPLMMMMMMMMMMMMMPPPPLMPLMPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Opdracht 1 
Wit is aan zet en wint door een leuk slagje te maken met de dam.  

 
Diagram 114 

 
Diagram 115 

 

 
Diagram 116 

 
Diagram 117 

 

 
Diagram 118 

 
Diagram 119 

DITDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ISISISIS IS  SSSSISISISIS EENENENEENENNNNNEENNNNENENENEN
INKIJKram ra 1161 DiagramDiagram 1ININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXXXXXXXXXXEXEXEXEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPPPPLLLLAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 2 
Nog meer slagjes met de dam! Nu wordt het iets moeilijker.  

 
Diagram 120 

 
Diagram 121 

 

 
Diagram 122 

 
Diagram 123 

 

 
Diagram 124 

 
Diagram 125 

DITDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ISISISIS IS SSS SSSSISISISIS EENENENEENENEENNNNENENENEN
INKIJKram ra 1122 DiagramDiagram 1ININININNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNINININ IJKIJKIIJKIJKJJJJIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXXXXX MMMMMMMXEXEXEXEEEEEEEEEMMMMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAAAAAAALLLLAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Les 13 | Een dam vangen 

Zoals je al begrepen hebt in de vorige les, is een dam erg sterk en het 
kan heel vervelend zijn als jouw tegenstander een dam heeft. Het is 
daarom verstandig om de dam zo snel mogelijk te vangen. Maar hoe 
vang je een dam? Je leert in deze les verschillende vangen.  

      
1. Wit heeft een 

vangstelling 
opgebouwd. Wit wil de 
zwarte dam hebben op 
het veld met de cirkel.  

 

2. Zwart moet 
meerslag nemen.   

3. De zwarte dam 
wordt er nu 
afgeslagen.   

Een ander idee om de dam te vangen.   

      
1. Wit moet nu zelf een 

vang maken.  
 
 

2. De zwarte dam 
moet nu naar het veld 
met de cirkel slaan. Dit 

is de vang van wit.  
  

3. Wit slaat de zwarte 
dam en wint. 

  

 Om een dam te kunnen vangen, heb je een vang nodig. Een vang is 
een poortje waar je de dam van de tegenstander wilt hebben. Probeer 
dus altijd poortjes te maken als de tegenstander een dam heeft. 

 

 

DIT DITDITDITDITDDDDD TTTTDITDITDITDITDITITDI
IS een e
ngng
t wil de t wil de 
bben op bben op 
e cirkel. e cirkel.  EENZwart moetZwart moet

rslag nemen.rslag neme   
3. De zDe

worwo
afgeafg

NKIJKNNINININININININININNKIJNKIJNKIJNKIJNNNNNNNKKKKKKNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK K
EXEMPLAARvang maken.ang maken. moet nu naar het veldet nu naar het vel

met de cirkel slaan. Ditt de cirkel slaan. D
is de vang van wit.s de vang van wit. 

dam en wint.dam en wint.

Om een dam te kunnen vangen heb je een vang nodig Een vang isOm een dam te kunnen vangen heb je een vang nodig Een vang is
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Opdracht 1 
Probeer de zwarte dam te vangen. Wit is aan zet en wint.   

 
Diagram 126 

 
Diagram 127 

 

 
Diagram 128 

 
Diagram 129 

 

 
Diagram 130 

 
Diagram 131 

DITDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ISISISIS IS SSSISISISIS EENENENEENENEENNNNENENENEN
INKIJKram ra 1281 DiagramDiagram 1ININININNNNNNNNNNNINININ IJKIJKIIJKIJKKKKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Vervolg opdracht 1 … 

 
Diagram 132 

 
Diagram 133 

 

 
Diagram 134 

 
Diagram 135 

 

Diagram 136 
 

Diagram 137 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTT
ISISISIS IS SSSISISISIS EENENENEENENNNNNNNNEEEEEEEEENNNNENENENEN
INKIJKram ra 1341 DiagramDiagram 1ININININIIIIIIINNNINININ IJKIJKIIJKIJKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALALALALALALAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 2 
Probeer de zwarte dam te vangen in deze volle standen. Zie jij hoe?   

 
Diagram 138 

 
Diagram 139 

 

 
Diagram 140 

 
Diagram 141 

 

 
Diagram 142 

 
Diagram 143 

DITDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTT
ISISISIS IS ISSSSSSISISISIS EENENENEENENEEEENNNNNNNNNNNNNNNEENNNNENENENEN
INKIJKramra 1401 DiagramDiagram 1ININININIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNINININ IJKIJKIIJKIJKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMEEEEMMMMMMMMMMMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLLALALALALALAPPPP AAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Les 14 | Een dam vastzetten 

Het is niet altijd nodig om in het eindspel een dam te vangen. Door de 
dam van je tegenstander vast te zetten, win je ook de partij. We gaan 
leren hoe je op een slimme manier de dam van je tegenstander zou 
kunnen vastzetten.  

      
1. Zwart gaat met zijn 
dam naar de rand. Dat 

is niet zo slim.   
 

2. Wit gaat zwart 
opsluiten door de 

speellijn van de zwarte 
dam te blokkeren.   

 

3. De zwarte dam kan 
nu geen kant meer op 
en verliest de partij.    

Een ander idee om de dam vast te zetten. 

      
1. Wit gaat de zwarte 
dam bedreigen. De 

zwarte dam kruipt in 
het hoekje.   

 
 

2. De zwarte dam staat 
nu op slag. Wit gaat 

dat slim tegenhouden.  
  

3. En de zwarte dam 
staat vast. Wit wint de 

partij.  
  

 Probeer de dam van je tegenstander naar de rand te brengen. Dan is 
het gemakkelijker om de dam vast te zetten.  

DIT DITDITDITDITDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD TTTTDITDITDITDITDITD
IS met zijn met zijn 
nd. Datnd. Da
im.  im sp EENWit gaatWit gaat zwartwart

uiten door uiten door de
n van de zwarten van de zwart
te blokkeren.  te blokker

3. De zwa3. De zw
nu geen knu geen
enen verliever

NKIJKNNININIIIIIIIINININININININNKIJNKIJNKIJNKIJJJJJJJJNKKKKIJJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJNKIJKKKKKKKKKKKKKKIN
EXEMPLAARzwarte dam kruipt in zwarte dam kruipt in 

het hoekje.  het hoe
dat slim tegenhouden. slim tegenhouden partij.

Probeer de dam van je tegenstander naar de rand te brengen Dan isProbeer de dam van je tegenstander naar de rand te brengen Dan is
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Opdracht 1 
Wit is aan zet. Probeer de zwarte dam vast te zetten.    

 
Diagram 144 

 
Diagram 145 

 

 
Diagram 146 

 
Diagram 147 

 

 
Diagram 148 

 
Diagram 149 

DITDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTT
ISISISIS IS SSSSSSSSSSSSSISISISIS EENENENEENENEENNNNENENENEN
INKIJKram ra 1461 DiD agramagram 1ININININNNNINININ IJKIJKIIJKIJKJJJJJJKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMEEEEEEEEEEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLLALALALALALAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 2 
Vier lastige eindspelen. In twee zetten kan wit de zwarte dam vastzetten. 
Zet twee pijltjes bij wit, en in de goede volgorde door een nummer te 
plaatsen, hoe hij de zwarte dam gaat vastzetten.      

 
Diagram 150 

 
Diagram 151 

 
 
 
 
 
 

 
Diagram 152 

 
Diagram 153 

 
  

DDDDDDDDDDDD TT TT T TTTTTTTT
IS raram 1500ISISISISIIIISSSISISIS EENDiagramDiagram 1ENENEENENNNNNNNNEEEEEEEEENNNNENENEN
INKIJKININININNNNNNININININ IJKIJKIIJKIJKJJJJJJJJJJIJJKKKIJKIJKIJKIJK

EXEMPLAARDiagram Diagram 1521 DiagramDiag 153153XEMXEMXEMXEMXEMXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPLAAAAAAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Les 15 | Oefentest 

Geweldig dat je zo ver bent gekomen! Je hebt al veel geleerd over zetjes 
en andere leerzame trucjes. In deze les word je getest of je alles nog wel 
weet. Na deze les kan je het examen maken voor een damdiploma! 

Opdracht 1 
Wit speelt en wint. Zie jij het zetje? 

 
Diagram 154 

 
Diagram 155 

 
 
 
 
 
 

 
Diagram 156 

 
Diagram 157 

 
  

DIT het zetje?het zetjeDDDDDDDDDD T T TT T TTTTTT
IS 154154ISISISISIIIISSSSSSSSSSSSSSSSISISISIS EENDiDi 1ENENEENENEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNEENNNNENENENEN
INKIJKININININNNNNNNNININ IJKIJKIIJKIJKIJIJIJIJKKKKIJJKKKIJKIJK

EXEMPLAARXEMXEMXEMXEMEXEEEXEXEEXEEEXEXEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAALLLLLLLLALALALALALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 2 
Kan wit hier een zetje nemen? Zo ja, geef het aan met een pijltje. Neem 
de tijd voor deze opdracht en bekijk alle mogelijkheden. 

 
Diagram 158 

 
 Ja 

 Nee 

 
Diagram 159 

 
                       Ja 
 
                       Nee 

 
 

 
Diagram 160 

 
Diagram 161 

 
 Ja 

         Nee 
 

                       Ja 
 
                       Nee 

 

DITDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTTTTTTTTTTTTTT
IS ram ram 158158

JaISISISISIIIISSSISIS EENDiagramDiagram 1

                                         JaJaENENEENENEENNNNENEN
KIININNIIIINNNNNNNNNNNININININ IIIJKIJKKKKKKKKKKIJIJIJIJJJJJKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJKIJK

EXEMPLAARDiagram Dia 160160 Diagramgram 1611XEMXEMXEMXEMXEMEEEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAA
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Opdracht 3 
Wit is aan zet. Wat wordt denk je de uitslag van de partij? 

 
Diagram 162 

 
A. Wit wint 
B. Zwart wint 
C. Remise 

 
Diagram 163 

                   
                  A. Wit wint 
                  B. Zwart wint 
                  C. Remise 

 
                    
 

 
Diagram 164 

 
Diagram 165 

 
A. Wit wint 
B. Zwart wint 
C. Remise 

 

                  A. Wit wint 
                  B. Zwart wint 
                  C. Remise 

 

DITDDDDDDDDDDDD TTT T TTTTTTT
IS ram ram 162162

Wit wintWit wint
Zwart wintZwart wint
RemiseRemiseISISISSSSSIS EENDiDiagramagram 1

                                
                    A. Wit winA. Wit w
              BB. Zwart wwart

C R iC R iENENEENENEENNNNEN
KIININNNNININININ IIIJKIJKIJJKKKIJKIJKIJKIJK

EXEMPLAARDiagram Dia 164164 Diagramgram 1651

A Wit i tA Wit i A Wit i tA Wit i tXEMXEMXEMXEMXEMEEEEEEEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPLAAPLLAAAAAAAPLAAPLAA
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Opdracht 4 
Wit aan zet en kan gemakkelijk winnen. Maar welk plan speel je? Hoe 
heet het plan? Bekijk eerst goed hoe wit gaat winnen en omcirkel dan het 
juiste antwoord. 

 
Diagram 166 

 
A. Een aanval 
B. Vastzetten 
C. Combinatie 
D. Een ruil 

 
Diagram 167 

                   
                  A. Slagkeus 
                  B. Meerslag 
                  C. Prikken 
                  D. Tweegever 

 
                  

 
Diagram 168 

 
Diagram 169 

 
A. Slagkeus 
B. Meerslag 
C. Prikken 
D. Vrije zet 

                  A. Een aanval 
                  B. Vastzetten 
                  C. Een combinatie 
 D. Een ruil 

DITDDDDDDDDDD TTT T T T TTTTTTTTTTT
IS ram 166ram 16

Een aanvalEen aanval
VastzettenVastzettenISISISSIIIISSSIS EENDiagramDiagram 1

                    
                    A.A Slagkelagk

BB. MeerslaeersENENEENENEENNNNEN
INKIJKININININIIIINNNNNNNININININ IJKIJKIIJKIJKIJIJIJIJJJJJKKKKKKKKKKKKKKKKIJJKKKIJKIJKIJKIJK

EXEMPLAARDiagram Dia 168168 Diagramgram 169169XEMXEMXEMXEMXEMEXEEEXEXEEEEXXXEEEMMMMXEMXEMXEMPLAAPLAAPLAAPLAAPLAAAAAAAAAAAAPLLAAAAAAAPLAAPLAAPLAA


