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Basisscholen van Voorthuizen krijgen de DamZ DamSet!
23-04-2018, 15:37 | Lezersnieuws | Stijn

De Koninklijke Nederlandse Dambond heeft in samenwerking met veel vrijwilligers een promotieactie voor de damsport opgezet met als thema: ‘Dammen in de klas’. Dit initiatief heeft geresulteerd
tot de DamZ DamSet!, een magnetisch dambord bedoeld voor de jeugd. Damvereniging Voorthuizen heeft dit mooie plan financieel ondersteund en dit heeft ertoe geleid dat elke groep 3 tot en met 8
van elke basisschool in Voorthuizen een DamZ DamSet! geschonken krijgt.

 

Distributiedag in Voorthuizen

Op zaterdag 14 april was de DamZ DamSet! distributiedag. Dit grootschalige evenement vond plaats in Voorthuizen. Maar liefst 9000 magnetische damborden werden aan allemaal damjeugdleiders
uitgedeeld met als doel: ‘Geef ieder kind de mogelijkheid om te dammen’. Damvereniging Voorthuizen heeft de beschikking gekregen over 30 DamZ DamSets welk vandaag zijn uitgedeeld op de
basisscholen. De directie was heel erg te spreken over de leuke spontane verrassing. Verschillende invullingen en ideeën over het gebruik van de DamZ DamSet! kwamen meteen op tafel.

 

Damworkshops

Damvereniging Voorthuizen is bereid om damworkshops te geven op de scholen, om zo de kinderen in aanraking te brengen met het dammen. Bij de workshops krijgen de kinderen verschillende ‘tips
en tricks’ over het damspel. Met de DamZ DamSet! zal het jeugddammen in Nederland weer een nieuwe ‘boost’ krijgen.

 

Website

Kinderen kunnen alvast online een potje dammen op de website: www.damz.nl. Naast het online dammen staat op deze website veel informatie over het jeugddammen in Nederland. De DamZ
DamSet! is tevens los te verkrijgen op deze website voor maar €3,00 per stuk.
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