
                  

 
 

Gouda, 9 maart 2022 

 

Aan:   Alle basisscholen in de gemeente Gouda  

Betreft:  Schooldamkampioenschap voor 4-tallen op 6 april 2022 

 

Geachte directeuren, 

 

Dammen is een spel met grote diepgang maar met gemakkelijk te onthouden spelregels.  

De Brede School Gouda en de damvereniging DAMLUST organiseren dit jaar in Gouda het  

9e schooldamkampioenschap voor basisschoolteams (viertallen). 

Daarvoor worden de scholen uitgenodigd. Een schooldamteam bestaat uit 4 spelers. 

In elk team is een wisselspeler (5e) toegestaan. 

Er zijn twee leeftijdscategorieën. Elke school kan 1 of 2 teams uit de groepen 5 en 6 en uit de 
groepen 7 en 8 selecteren. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbare 
ruimte kunnen de 2e (reserve) teams van de scholen deelnemen. 
Zo veel als mogelijk hebben de scholen, waar dit jaar damlessen werden verzorgd, voorrang 
wat betreft deelname door 2 teams.  
 
Het toernooi vindt plaats op woensdag, 6 april 2022 in Denksportcentrum “De Hoog”, 
Nieuwe Gouwe OZ 11b in Gouda (gelegen achter Sanidrome Huisman). Tel. 0182-747110. 
Aanvang is 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Einde uiterlijk 17.00 uur.                                                                                              
Voor beide categorieën zijn er 3 prijzen voor de best presterende schoolteam. Deelnemers 
krijgen een consumptie en herinnering aangeboden. 
 
Het nuttigen van meegebrachte etenswaren is in het Denksportcentrum niet toegestaan! 
De beste 3 teams per categorie mogen deelnemen aan het toernooi om het provinciaal 
kampioenschap, dat mogelijk wordt gehouden op een zaterdag in april 2022 in Gouda. 
 
Aanmeldingen tot uiterlijk 31 maart 2022 sturen naar coranja@12move.nl. Deelname is 
gratis. 
 

Als bijlage is een opgave van de belangrijkste spelregels van het dammen bijgevoegd. 
 
Mochten enkele leerlingen zich alsnog meer willen voorbereiden op dit toernooi dan is het 
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advies om gewoon onderling te spelen. Wij verwijzen ook graag naar internet en wel 
www.damz.nl of via google naar ‘Winterswijkse Damvereniging’ (klik op Damcursus) 
 

Deze uitnodiging geeft u de gelegenheid het toernooi en de speeldatum in de klassen aan te 

kondigen, zodat daarmee rekening gehouden kan worden. 

Graag zien wij veel schoolteams op 6 april 2022. 
 

Vriendelijke groet, 

Ayse Candan  (coördinator De Brede School) 

0182 - 527101 

Cor Barelds  (damvereniging Damlust) 

06 - 55125326 

 

http://www.damz.nl/

