
Geschiedenis van de damsport 
 
Het damspel is een denksport met een zeer 
lange traditie. Omtrent de oorsprong tast men in 
het duister. Het schijnt dat het spel omstreeks 
2000 jaar voor Christus al door de Egyptenaren 
werd beoefend, al staat dat nergens vastgelegd. 
Wat écht vaststaat is dat het in de elfde eeuw in 
Zuid-Frankrijk werd gespeeld. 
 
In de 16e en 17e eeuw werd er uitsluitend op 
een bord met 64 velden gespeeld. Omstreeks 
1723 werd het huidige damspel op honderd 
velden geïntroduceerd door een in Parijs 
woonachtige Pool. 
 
Het oudste bekende Nederlandse damboek 
dateert van 1785 en werd geschreven door 
Ephraim van Embden. 
 
De eerste Nederlandse wereldkampioen, van 
1912 tot 1925, was Herman Hoogland. 
Later volgden Benedictus Springer, 
Piet Roozenburg, Ton Sijbrands, Harm Wiersma 
en Jannes van der Wal. 
 
Dammen is in Nederland een populaire 
denksport. Bijna iedereen heeft weleens 
gedamd. Het is een spel voor jong en oud, dat je 
overal en altijd kunt spelen. Het spel wordt veel 
in verenigingen gespeeld, maar ook op scholen 
en de laatste jaren steeds meer op computers, 
tablets en smartphones. Je hoeft tegenwoordig 
de deur niet meer uit om een tegenstander te 
vinden. Via internet kun je zoveel tegenstanders 
treffen als je maar wilt. Tegelijkertijd is het 
mogelijk om met ze te chatten. 
 
Wel mis je dan de gezellige sociale contacten. 
Het gezamenlijk analyseren, waarbij vanwege de 
snelheid veel fouten worden gemaakt, heeft een 
charme die internet nooit zal bereiken. Het geeft 
een kick als je sterkere dammers kunt wijzen op 
onzorgvuldigheden binnen hun analyses. 

Damclub D’Amateurs 
 

speelt zijn partijen op donderdagavond in: 
 
 
 

Gasterij De Zwaantjes 
Petrus Dondersplein 7 

5271 AA  Sint-Michielsgestel 
Telefoon: (073) 551 75 80 

 
 
 
 
 
 

Meer Informatie? 
Of een bezoek? 

 
 

Neem contact op met: 
 

John Wilsens 
Achterstraat 86 

5268 EE  Helvoirt 
secretaris@damateurs.nl 
http://www.damateurs.nl 

(06) 12 97 20 09 
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Damborden en schijven 
 

Het damspel wordt gespeeld op een bord met 
100 velden. Alleen de donkere velden worden 
gebruikt. Je hebt echte wedstrijdborden. Maar 
ook kun je zelf een bord maken van gevlochten 
karton. Of zoals in Afrika veel wordt gedaan: 
trek wat lijnen op een stuk zand en speel met 
doppen van flessen. Ook kun je het bord veel 
groter maken, zoals op de afbeelding hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelregels 
 

Veel mensen dammen, maar ze zijn niet precies 
op de hoogte van de juiste spelregels. 
Voorbeelden van spelregels die minder goed 
bekend zijn: 

 Slaan is verplicht 

 Je moet altijd zoveel mogelijk stukken slaan 

 Slaan mag zowel vooruit als achteruit 

 Als je niet meer kunt zetten ben je verloren 

 Als je kunt slaan met een dam en met een 
schijf, dan mag je kiezen welke slag je 
neemt 

 

Internet 
 
 
 
 
 
Zoals veel damclubs heeft ook D’Amateurs een 
website. Dat is https://www.damateurs.nl 
Op die website tref je niet alleen veel informatie 
aan over damclub D’Amateurs, maar ook veel 
partijfragmenten en een cursus, veel linken naar 
de dambond, andere damclubs en plekken op 
internet waar je zelf kunt dammen tegen een 
computer of tegen willekeurige spelers uit de hele 
wereld. Voorbeelden daarvan zijn: 
 
 
 http://www.damz.nl 
  

 Een website voor beginnende 
 (school)dammers 
 
  
 
 http://www.jeugddammen.com 
  

 DamXL is een website voor de 
 gevorderde (jeugd)dammer 
 
 
 http://toernooibase.kndb.nl 
 

 Op Toernooibase zijn veel 
 partijen van bekende en minder 

 bekende dammers opgenomen. 
 
 
 http://10x10.dse.nl/veldheer 
 
 Veldheer is een damprogramma 

 voor de beginnende dammer.  
 

 

Geen spelletje maar denksport 
 

Tactiek 
 Als je een partij wilt winnen moet je een plan 

maken oftewel een strategie bedenken. Wil je 
de tegenstander gaan omsingelen? Of wil je 
juist een sterk centrum? Of vertrouw je erop 
dat hij of zij wel “in een zetje zal lopen”? 

 
Combinaties 
 Veel dampartijen worden met een combinatie 

beslist. Soms wordt een dam gehaald met 
een combinatie. Maar het kan ook zijn dat er 
één of meer schijven worden gewonnen. 

 
Positioneel 
 Erg belangrijk zijn de plaatsen waarop je 

schijven staan opgesteld. Dat moet zodanig 
zijn dat ze elkaar versterken. Je staat goed 
als je schijven beter zijn opgesteld dan die 
van je tegenstander. Bijvoorbeeld omdat: 

 Je hebt meer tempi (vrije zetten) 

 Je staat veel dichter bij de damlijn 

 Je kunt je tegenstander vastzetten 
 
Concentratie 
 Blijf opletten tot het spel is afgelopen. Zelfs 

een ogenschijnlijk eenvoudig te winnen stand 
kan moeilijker zijn dan je denkt. Een 
voorbeeld zie je hieronder. Wit heeft veel 
voordeel, maar slechts één van de acht 
mogelijke zetten is winnend. Alle andere 
voortzettingen eindigen in remise. 
En dat zou zonde zijn in een dergelijke stand! 

 


