
Maatwerkplan Kampen 

door Michel Stempher (Coördinator) 
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1. Huidige situatie 

Het plan is om in Kampen een Pilot op te starten. Kampen is de club van Michel 
Stempher. Echter, Kampen kent geen jeugdspelers en heeft ook geen jeugdclub. 
Het is een mooie uitdaging om daar weer nieuw leven in te blazen. De Pilot is 
een mooie testcase of het jeugdbeleid succesvol kan slagen, ook in Overijssel. 
Om de Pilot goed te kunnen uitvoeren, wordt er een externe ondersteuner 
toegevoegd aan het project. De externe ondersteuner heeft veel ervaring 
opgebouwd om vanuit niets een gezonde jeugdclub te kunnen starten. Het zou 
namelijk zonde zijn als door kennis/kwaliteit de pilot hierdoor mislukt. Vandaar 
deze oplossing in de structuur van de organisatie.

Rolverdeling werkgroep: 

Michel Stempher - Jeugdleider, contact met scholen, lesgeven op scholen, 
    lesgeven op de club, privétraining, schooldammen 
Harm Landman - Contact met scholen, lesgeven op scholen, lesgeven op 
    de club, schooldammen 
Henk Kamminga - Opstellen brieven, privétraining, schooldammen 
Teun van Gelder - Lesgeven op scholen, lesgeven op de club  
Arie Heikoop  - Ondersteuner 
Zainal Palmans - Adviseur, externe ondersteuner 
 
Hiernaast zijn er nog enkele personen, zoals Wim Dekker, Johan Wezenberg en 
Antoine Koster, die hun steentje zullen bijdragen waar mogelijk aan 
evenementen zoals het schooldamtoernooi.  

Aantal jeugdleden 1-4-2016 0

Aantal scholen benaderd voor cursus/workshop 0

Aantal scholen waar les is gegeven 0
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2. Advies 

Kampen heeft behoefte aan het plan om aan de ca. 100 spelers die jaarlijks 
meedoen aan het schooldamtoernooi enkele spelers over te houden. De energie 
die men erin steekt, werkt demotiverend door de slechte doorstromingen. De 
structuur in de vereniging op jeugdgebied dient te worden opgebouwd. Er is een 
actieve werkgroep samengesteld. Elke persoon in de werkgroep heeft vervolgens 
zijn eigen functie/taken die actief moet worden uitgevoerd (hiërarchie). 
Daarnaast is er behoefte aan: het uitbouwen en beter benutten van het 
bestaande scholennetwerk, kader, lesmateriaal, sterk jeugdbeleid, een 
wervingscampagne en een plan om de damclub naar de kinderen te brengen. 
Tevens is het belangrijk dat Kampen zich flexibel opstelt omtrent het organiseren 
van de clubavond/middag, lesgeven, toernooien e.d. Voor het plan van aanpak 
wordt er gebruikt gemaakt van ‘Het concept Hoogeveen: Visie op Jeugddammen, 
door Jan Ekke de Vries en Zainal Palmans.’  
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3. Plan van Aanpak Fase 1 

Periode: april 2016 – juni 2016  
 
3.1 Tijdsplan fase 1  

- Werkgroep samenstellen 
- Netwerk scholen vergroten 
- Afspraken maken met scholen voor damintroducties (voor nieuwe schooljaar)  
- Tijdens het gesprek een goed onderbouwende plan uitleggen  
- Evalueren fase 1: Werkgroep + Regio-coördinator  
- Voorbereiden fase 2: Werkgroep + Regio-coördinator 

3.2 Uitleg fase 1 

De werkgroep is samengesteld. De werkgroep gaat aan de slag met het 
uitvoeren van het plan. Eerst worden de 24 scholen binnen de gemeente Kampen 
aangeschreven over de cursussen die de damclub wil geven aan enkele scholen. 
Na de zomervakantie wordt concreet gemaakt op welke scholen de damclub de 
cursus gaat geven. Ook worden er door de desbetreffende werkgroepleden 
afspraken worden gemaakt om in het nieuwe schoolseizoen les te kunnen geven 
in het kader van ‘Dammen goed voor het kind’.  

Tijdens het gesprek met de scholen moet nadrukkelijk naar voren komen dat de 
vereniging een goed plan heeft om jeugd (zonder dat het tijd en veel geld kost 
voor de school) mee te laten doen aan een cursus/damintroductie van een aantal 
weken. Dit om de enthousiaste scholieren kennis te laten maken van het 
damspel en te enthousiasmeren voor het spel. Daarna worden er teams gemaakt 
om deel te nemen aan het schooldamtoernooi.   

De scholen moeten enthousiast worden en dat kan alleen door zelf enthousiast te 
zijn. Het plan kan duidelijk worden gemaakt met de PowerPoint. De gehele 
werkgroep dient op te hoogte te zijn van het plan. Vervolgens wordt fase 1 
geëvalueerd en fase 2 besproken.   

3.3 Plan  

Stap 1: Contactgegevens zoeken en vooraankondiging sturen naar de 
schooldirecteur/coördinator van alle 24 scholen. (voor zomervakantie) 

Stap 2: Concreet maken welke scholen de cursus krijgen via de schooldirecteur/
coördinator 

Stap 3: Gesprek 

Drijfveren scholen: 

1. Versterking belangrijkste vaardigheden zoals  

• Rekenen 
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• Analyseren 

• Concentratie 

• Doorzettingsvermogen 

• Presteren onder spanning (vergelijk toetsen). 

• Omgaan met tegenslag en succes 

• Sociale ontwikkeling (bijv. veerkracht) 

2. PR voor school (schooldammen) 

3. Elk kind kan schitteren (moeilijker lerende t/m hoogbegaafde kinderen) 

4. Damintroductie/cursus scholen 

• Cursus Van der Wal op school (6 – 10 weken) 

• Vanaf groep 4 worden kinderen gevraagd om deel te nemen 

• Met voldoende animo/planning school: groepen splitsen. 

• Er wordt gewerkt met Niveau 1 Regiowerkboeken 

• Er wordt op het eind examen gedaan voor een Van der Wal Diploma 

• Tijdens de cursus vindt er ook een kleine competitie plaats 

• Er wordt een enquête gehouden voor een vervolgstap: jeugdclub 
starten (Welke dag? Hoe laat? Waar?) 

• De kinderen worden uitgenodigd om voor het Wiersma diploma te gaan 
en lid te worden van de club 

Stap 3: Afspraken maken (begin september vervolggesprek) 

• Vervolggesprek plannen  

• Aangegeven wanneer je in het nieuwe schooljaar de cursus wilt geven 

• Contactgegevens uitwisselen 

• Plannen van de cursus in overleg met de school 

• School mee laten helpen met het werven van kinderen 

3.4 Verduidelijking Plan Kampen 

Er wordt gefocust op alle scholen in de gemeente Kampen. Dat zijn er 24. Het 
idee is dat er op 3 tot 6 scholen les worden gegeven. Afhankelijk van de 
belangstelling en het aantal vrijwilligers. De andere scholen in Kampen die niet 
meedoen aan het damlesprogramma worden wel uitgenodigd voor het 
schooldamtoernooi. Er wordt voorkeur gegeven om in de groepen 4, 5 en 6 

!6



cursus te geven.  
 
Om kinderen geïnteresseerd te raken voor het dammen, moeten ze eerst weten 
wat dammen is. Een 6-10-wekelijkse cursus op school zou dat kunnen stimuleren 
(elke periode kan). Kinderen vanaf groep 4 zouden hieraan mee kunnen doen.  
 
Dit wordt gratis aangeboden aan de scholen; de PODB vergoedt. Vervolgens, als 
kinderen verder willen gaan voor een diploma, moeten ze lid worden van de 
damclub. 

Flexibiliteit is gewenst: vrijdag is namelijk de gunstige dag i.v.m. concurrentie 
van andere sportverenigingen. Een ander optie is om een schooljeugdclub te 
organiseren: na schooltijd kunnen de jeugdleden op school naar de damclub. Een 
enquête geeft hier meer duidelijkheid over.   

Plan: 

1.  Enthousiasmeren van de scholen/directeur met een gesprek 

a.      Meerwaarde van dammen uitleggen: drijfveren waarom  
 dammen goed is voor het kind en daardoor beter presteert op 
 school 

b.      Plan uitleggen: kinderen vanaf groep 4 kunnen meedoen aan 
 de cursus voor een damdiploma (wellicht is het beter om 
 eerst de kinderen per klas enthousiast te maken voor het 
 dammen, sommigen weten niet wat dammen is. Idee om op 
 school een toernooi te organiseren) 

2.  Afspraken maken voor het geven van de workshop: tijd, lokaal etc. 

3.  Geven van de workshop: 6-10 weken training/competitie en afsluiten met een 
examen. Als het minder dan 6 weken is, dan een alternatief programma 
(geen van der Wal cursus), maar een aantal keren het damspel uitleggen, 
kinderen veel laten spelen en enthousiasmeren voor het schooldamtoernooi.  

3.5 Paraplu-structuur 

Het idee is dat Kampen gebruikmaakt van een paraplu-structuur. We brengen het 
dammen en de jeugdclub naar de kinderen in plaats van andersom. Dit betekent 
dat er wellicht meerdere (school)jeugdverenigingen zullen ontstaan op diverse 
dagen/tijden/locaties of in een aantal wijken. Damclub SSS Kampen zal fungeren 
als hoofdclub (administratie/organisatie).  
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3.6 Project Kampen (Door Michel Stempher) 

Met verenigde krachten zal geprobeerd worden om in Kampen het 
schooldammen van de grond te tillen. De insteek hierbij is tevens om t.z.t. te 
komen tot een jeugddamclub in Kampen die dan aansluiting vindt bij de Damclub 
Kampen. 

Bedoeling is dat er in eerste fase 24 scholen benaderd worden door de 
werkgroepleden Harm Landman en Michel Stempher.  

Lijst van basisscholen in Kampen die benaderd worden: 

3.7 Keuze lesprogramma voor scholen 

Table 2

De Wegwijzer (Kampen) De Morgenster (Kampen) Johan van Wendeschool 
(Kampen)

Dr. H. Bouwmanschool 
(Kampen)

Monseigneur Zwijsen-School 
(Kampen)

Rehoboth IJsselmuiden 
(IJsselmuiden)

Marnixschool (Kampen) De Mirt (Kampen) De Trekschuit (IJsselmuiden)

Engelenbergschool (Kampen) Koningin Emmaschool 
(Kampen)

Vizier (IJsselmuiden)

De Fontein (Kampen) Willem van Oranjeschool 
(Kampen)

Eben-Haëzer (IJsselmuiden)

Het Scala (Kampen) Groen van Prinsterer (Kampen) Wonderwijs (IJsselmuiden)

Het Meerrijk (Kampen) Dr. Schaepmanschool 
(Kampen)

Ichthus (IJsselmuiden)

Dirk van Dijkschool (Kampen) Het Stroomdal (Kampen) De Groenling (IJsselmuiden)

Keuze A: Beginnerscursus 

Wat: Kinderen leren de basisbeginselen van het damspel. Er wordt met 
structuur getraind en geoefend. Kinderen werken uit een leerzaam werkboek 
en na de cursus sluiten ze af met een examen en ontvangen een damdiploma. 

Voor wie: Kinderen vanaf groep 4 

Hoe lang: 6 – 10 weken (periode maakt niet uit en afhankelijk van school)

Door: Ten minste twee leden van de werkgroep en/of mensen die worden 
aangestuurd door de werkgroep. De personen die de cursus verzorgen, 
verzorgen het lesprogramma en adviseren tevens in het samenstellen van 
teams voor het schooldamtoernooi. 

Benodigdheden: Regiowerkboeken niveau 1, borden/schijven (evt. 
demonstratiebord, digibord van school of eigen ideeën). 
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3.8 Lesmateriaal Regiowerkboeken 

Zelfontwikkelde werkboeken regioplan  

• Niveau 1: Van der Wal (2,50 euro) (voor beginnerscursus)Niveau 2: 
Wiersma (5 euro) 

• Niveau 3: Sijbrands (5 euro) 

• Niveau 4: Roozenburg (5 euro) 

• Niveau 5: Springer (5 euro) 

Een werkboek kent verschillende onderwerpen om de benodigde wit en zwart 
diploma te halen. Vanaf Wiersma wordt er gewerkt met een notatieplicht (hoe 

Pluspunten: Kinderen in een korte tijd de basistechnieken van het dammen 
aanleren. Daarnaast versterken en leren ze de volgende vaardigheden: 
concentreren, omgaan met verlies, beslissingsvaardigheid, rekenen, 
analyseren etc. Dit bevordert de prestaties op school en versterkt de 
persoonlijke ontwikkeling van het kind. 

Schooldamtoernooi: kinderen zouden, als de school dit ondersteunt, mee 
kunnen doen aan het schooldamtoernooi. Teams moeten dan geselecteerd 
worden. 

Keuze B: Workshop voor schooldamtoernooi

Wat: In 2 – 5 weken een workshop voor kinderen voor het 
schooldamtoernooi. De kinderen maken kennis met het damspel en leren ook 
een paar trucjes en hoe een partij te spelen.  

Voor wie: Kinderen vanaf groep 4

Hoe lang: 2- 5 weken (periode maakt niet uit en afhankelijk van school)

Door: Ten minste twee leden van de werkgroep en/of mensen die worden 
aangestuurd door de werkgroep. De personen die de cursus verzorgen, 
verzorgen het lesprogramma en adviseren tevens in het samenstellen van 
teams voor het schooldamtoernooi.

Benodigdheden: Borden/schijven (evt. demonstratiebord, digibord van 
school of eigen ideeën voor tips & trucs). 

Pluspunten: Kinderen in een korte tijd het damspel aanleren. Daarnaast 
versterken en leren ze de volgende vaardigheden: concentreren, omgaan met 
verlies, beslissingsvaardigheid, rekenen, analyseren etc. Dit bevordert de 
prestaties op school en versterkt de persoonlijke ontwikkeling van het kind. 

Schooldamtoernooi: Kinderen zouden mee kunnen doen aan het 
schooldamtoernooi. Teams moeten dan geselecteerd worden. 
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eerder, hoe beter). De handigste methode is: jeugdleden maken bladzijde voor 
bladzijde en dit wordt door de begeleider nagekeken. Als er fouten worden 
gemaakt, kan dit direct worden gecorrigeerd door de jeugdspeler.  

(Bestellen via de coördinator, Michel Stempher)  
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4. Actiepunten 

1. Afspraken met desbetreffende scholen maken voor nieuwe schoolseizoen 
om damles te geven op scholen en voor het schooldamtoernooi: 
Werkgroep (Henk Kamminga, Michel Stempher, Harm Landman) 

2. Werkgroep versterken en uitbreiden. De volgende personen worden 
gevraagd om mee te helpen: Antoine Koster, Gerlof de Jong, Piet Dijkstra   

3. Uitvoeren van het plan
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