
Basis Slaan Dam
Leg het dambord met het 

donkere veld linksonder en leg 

je damschijven in vier rijen op de 

donkere velden. De speler met 

de witte schijven mag beginnen. 

Een schijf mag per keer één vakje 

schuin vooruit schuiven.

Om zoveel mogelijk schijven 

van je tegenstander af te pakken 

moet je je tegenstander slaan. 

Dat betekent dat je jouw schijf 

over die van je tegenstander 

laat springen. Je mag voor- en 

achteruit slaan. De schijf van je 

tegenstander, waar je overheen 

gesprongen bent, doet niet meer 

mee met het spel; leg ’m daarom 

naast het dambord. 

Komt jouw schijf helemaal aan de 

overkant van het dambord? Dan 

wordt dat een dam! Je plaatst 

dan twee damschijven bovenop 

elkaar. Je mag met je dam voor- 

en achteruit bewegen én over 

meer dan één vakje schuiven!

Wil je meer weten? 
Ga dan naar www.damz.nl 
en leer van Pinky alle regels!

SpelregelsSpelregels

Dammen
Wees slimmer dan je tegenstander

& laat je hersens kraken! 

iets voor jou?
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Jij kunt ook leren dammen!
Wist je dat er in Nederland meer dan 200 dam-

verenigingen zijn? Veel verenigingen hebben 

enthousiaste jeugdleden, die jou graag 

wegwijs maken in het spel én in de club. 

Samen met hen leer je beter dammen en ga je 

wedstrijden spelen. Wie weet word je ooit wel 

clubkampioen!

Bedenk een plan!
Dammen is een spannende sport waarbij je goed moet 

nadenken. Een plan bedenken is heel belangrijk. Hoe 

ga jij de schijven van je tegenstander slaan? Want, als 

je tegenstander geen schijven meer op het bord heeft 

staan, dan heb jij gewonnen! 

Krakende 
hersens
Maar... je tegenstander bedenkt óók 

plannetjes. Je moet dus altijd goed 

blijven opletten. Want anders zijn jóuw 

schijven straks van het bord! Dit maakt 

dammen spannend en leuk om te doen; 

je hersens gaan er bijna door kraken!

Iedere dampartij 
verloopt weer anders, 
want er zijn zó veel 
mogelijkheden om 
je damschijven te 

verzetten! 
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Zin om vaker te dammen? Kom dan eens langs bij EDC!

Wij dammen iedere dinsdagavond van 19.30 tot 23.30 in het gebouw van

de Speeltuinvereniging, Voortsweg 225 in Enschede.

EDC is een grote vereniging met meer dan 35 leden.

We spelen met 1 team (tiental) in de Nationale Competitie in de 1e klasse,

met 1 team (zestal) in de Provinciale Hoofdklasse en met 2 teams

(viertallen) in de Proviciale 2e klasse Oost.

We hebben een onderlinge competitie en nog een tweede competitie.

Daarnaast organiseren we allerlei toernooien.

Voor iedere dammer wat wils, dus ook voor jou!

Wil je meer weten over onze damvereniging?

Neem eens een kijkje op onze website www.enschedesedamclub.nl

Als je zin hebt om een keer langs te komen en mee te dammen,

Bel even naar secretaris Luit Haan, 0049-2562701290 of naar

voorzitter Paul van de Veen, 053-4339332, info@vandeveen.nl

Je bent van harte welkom!


