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Schoolkampioenschap dammen voor alle basisscholieren van de gemeente Sluis gespeeld in MFC De Windmaker. © Boaz
Timmermans

Tachtig kinderen dammen fanatiek op
eerste Sluise damkampioenschap
OOSTBURG  Dammen, is dat nog iets van deze tijd? Absoluut, laat Damclub Zeeuws
Vlaanderen zien. Aan het eerste WestZeeuwsVlaamse schooldamkampioenschap deden
woensdag tachtig bloedfanatieke kinderen mee.
Sophie Stockman 151118, 07:30
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Op hun vrije woensdagmiddag staan tachtig kinderen uit heel de gemeente Sluis in
multifunctioneel centrum De Windmaker in Oostburg te trappelen om te beginnen. De opgestelde
damborden lonken én natuurlijk de drie bekers voor de winnende teams en een medaille voor
iedereen.

Damclub ZeeuwsVlaanderen wil de kinderen uit groep 7 en 8 warm maken voor de damsport. Op
acht deelnemende scholen uit heel WestZeeuwsVlaanderen zijn de afgelopen weken drie lessen
gegeven
door
leden van de club. De basisregels zijn uitgelegd. ,,En ze kregen een magnetisch
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dambord cadeau", vertelt voorzitter Leo van den Broeke. Ze konden zich daarna inschrijven voor
het toernooi . De club hoopte op veertig deelnemers. ,,We zijn ontzettend blij met tachtig kinderen.
Dit kun je alleen doen als de scholen en ouders meewerken. Dat is gelukt.”
De club bestaat sinds 2014 en doet actief mee aan toernooien en het promoten van de damsport.
,,Maar een jeugdgroep hebben we nog niet.”

Dammen is spannend en strategisch, je moet inzien
wat je tegenstander gaat doen
 Leo van den Broeke, Voorzitter Damclub ZeeuwsVlaanderen

Fanatiek
Terwijl het een spannend spel is, zegt Van den Broeke. ,,En het is strategisch, je moet inzien wat je
tegenstander gaat doen.” De deelnemers hebben in elk geval het damvirus al te pakken. Daan de
Puijt (11) van basisschool de Berenburcht uit Oostburg heeft er zin in. ,,Ik was gisteren ziek, maar
vandaag gelukkig niet meer!” De broers Yasser (10) en Osama (9) Aljati van dezelfde school zijn al
net zo fanatiek en oefenen thuis veel. Yasser: ,,Wij dammen zes keer per dag.” Als iedereen zijn
plek gevonden heeft, spelen er twintig teams van vier spelers tegen elkaar. In vijf rondes van 25
minuten.

InloggenRegioAlgemeenSportVideo
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,,Eerst nadenken en rustig spelen", geeft Jan van Hoeve van de damclub nog mee aan Yasser en
Osama. Ze knikken, dat hebben ze van hem geleerd. Als het startsein klinkt, is het meteen
muisstil.
Een paar uur later maakt wethouder François Babijn de winnaars bekend. Basisschool Sint Bavo
uit Oostburg wordt kampioen van het damtoernooi. Op Dreef uit Aardenburg gaat er met de
tweede prijs vandoor en Schuttershoek uit IJzendijke met de derde.
De damclub hoopt dat damtalentjes zich na het toernooi aanmelden om mee te doen aan het
Zeeuws Kampioenschap Schooldammen. Dat wordt in februari 2019 gehouden, voorafgaand aan
het Nederlands kampioenschap Schooldammen. Dat wordt tijd, zegt Leo. ,,Want Zeeuws
Vlaanderen heeft nog nooit meegedaan.”
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