
Plan 1: Plan Dammen Blokken (4 keer). 

- Maximaal 20  
- Eigen bijdrage: 5 euro 
- Dampakket: dammateriaal + dambord (DamZ) 
- Na vier weken krijgen ze allemaal een oorkonde 

Tijd: 1 uur per les 
Inhoud: 30 minuten theorie, 30 minuten competitie 
Theorie: damlessen op Dammentor (PC) en/of klassiekaal met een digitaal bord. 

In een korte tijd de kinderen de basisbeginselen van het dammen bij te brengen. 
Tijdens het moment dat de kinderen een dampartij spelen, is er ruimte voor de 
jeugdleider om hier en daar tips & trucs / gerichte feedback te geven m.b.t. 
opbouw, zetjes e.d.  

 
Plan 2: Structureel les in de klas 
Kinderen enthousiast maken voor het damspel en hun op structurele wijze de 
vaardigheden aan te leren, zowel op damgebied als algemene vaardigheden 
ontwikkelen, denk aan versterken concentratie, denkkracht versterken, leren 
analyseren, belissingsvaardigheid etc. Deze vaardigheden komen ook van pas bij 
schoolprestaties. Daarnaast is structureel les op school handig ter voorbereiding 
voor het schooldammen en scoutten van talenten/gemotiveerde kinderen. 
 
Doelgroep: 4-5-6 (of een selectie ervan). 
Duur: 10-12 weken en 1 uur per week per groep 
Tijd: 45 minuten per les 
Kosten: 25 euro per uur  
Materiaalkosten: 5 euro per leerling  
 
De leerlingen krijgen les van een damtrainer. Ze werken uit in werkboeken om 
vervolgens op het eind van de cursus af te sluiten met een examen voor een 
diploma. De lessen zijn als volgt ingedeeld: 

10 minuten: klassikaal uitleg (digitaal bord) 
25 minuten: werken uit werkboek (theorie) 
10 minuten: dammen in de praktijk (competitie) 

Daarnaast is het ook mogelijk om een extern iemand (damjeugdspeler) te 
vragen die een simultaan wilt geven en dat de damtrainer de leerlingen gaat 
helpen en voorzien van feedback: positiespel, strategische keuzes, beslissingen, 
logica. 

Hier zijn de kosten wat hoger, aangezien het om een flink aantal uren zal gaan 
(wellicht ook meerdere groepen). Dammen wordt hierdoor echt ingezet als ‘vak’.  

 

 

  



Plan 3. Damlespakket voor school (geen kader nodig) 
Aantal weken 8 – 10 weken (kinderen kunnen zelfstandig aan de slag). 

Duur les  30 – 45 minuten. 
Kosten Naar eigen invulling samen te stellen.  

Lesindeling Kinderen kunnen zelfstandig damlesjes maken 
(werkboek/online), een dampartij spelen, bestuderen van 
leermateriaal en aanvullende lesideeën.   

Doel Kinderen kunnen nu samen met de meester/juf zelf 
ontdekken hoe het damspel werkt en op eigen tempo de 
basisbeginselen leren. Tevens wordt er op school/in de klas 
een damcultuur ontwikkeld zonder dat er iemand van een 
club daarvoor nodig is. Spelenderwijs wordt het dammen 
geleerd. Ideaal als er geen club in de buurt is of als er weinig 
kader is om zelf les te geven.   

 
 
 
 

 

 


