
Verslag van de Werkgroep Voortbestaan Dammen 

Utrecht   
  

1. Inleiding  

Op woensdag 11 mei 2022 organiseerde het UPDB-bestuur een thema-avond over de 

toekomst van de UPDB. Naar aanleiding hiervan heeft zij de Werkgroep Voortbestaan 

Dammen Utrecht (WVDU) in het leven geroepen, met als opdracht om een plan te 

bedenken om het dammen in onze provincie voort te laten bestaan. De UPDB-leden 

Laura Timmerman, Jaap Langerak, Koos van Amerongen zijn bereid gevonden om lid van 

deze werkgroep te worden.  

  

Er zijn voor de werkgroep geen kaders gesteld; er is nadrukkelijk verzocht om met 

originele ideeën te komen; om ‘out of the box’ te denken. Er is de werkgroep 

meegegeven dat de bij de UPDB aangesloten verenigingen bereid zijn een actieve 

bijdrage te leveren aan mogelijkheden om het dammen in de provincie in stand te 

houden, en dat er (enige) financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering.  

  

Op woensdag 20 juli is de werkgroep samengekomen. Dit document bevat een overzicht 

van ideeën die daar ter tafel zijn gekomen en waar de werkgroep positief over is. We 

beginnen met een beknopte diagnose van de huidige situatie.  

  

2. Diagnose huidige situatie  

Per 25 april 2022 heeft de UPDB 198 leden, waarvan 13 jeugdleden1. Op zowel 

provinciaal (UPDB) als nationaal (KNDB) niveau loopt het ledenaantal al jaren terug. Ook 

bij andere sportverenigingen staat het verenigingsleven al jaren onder druk. Door de 

coronacrisis kwam het verenigingsleven voor een groot deel stil te staan en is de 

ledenterugloop in een stroomversnelling terecht gekomen.   

  

Binnen de damwereld loopt de instroom van nieuwe leden terug, terwijl de uitstroom van 

bestaande leden toeneemt. Een van de oorzaken van de hoge uitstroom is de vergrijzing 

van de leden. Volgens een rapport van de KNDB is ruim de helft van de KNDB-leden 60 

jaar of ouder en slechts 10% 19 jaar of jonger (van Tiel, 2022). Binnen de provincie 

Utrecht hebben de ouderen een nog groter aandeel: ruim 60% is 60 jaar of ouder, en 

slechts een kleine 7% 19 jaar of jonger.   

  

Met de terugloop van het ledenaantal komt ook het kader verder onder druk te staan. 

Dat terwijl kaders en vrijwilligers voor iedere sportvereniging van onschatbare waarde 

zijn. Volgens de KNDB is slechts zo’n 37% van de aangesloten verenigingen 

levensvatbaar (van Tiel, 2022). Hierin wordt een club levensvatbaar genoemd bij 

minimaal 20 leden. Binnen de UPDB geldt een vergelijkbaar percentage.   

  

Geconcludeerd kan worden dat het bestaansrecht van veel verenigingen onder druk 

staat. Veel lokale sportverenigingen kennen meer leden dan de UPDB als geheel. De 

lokale veerkracht is zodoende begrijpelijkerwijs beperkt. Om tot verbetering te komen is 

samenwerking vereist.  

  

 
1 Van Tiel, W. (2022). Dammers, ze blijven jonge Goden, maar raken wel op leeftijd: een onderzoek naar de 

leeftijdsopbouw van dammers. Koninklijke Nederlandse Dambond.  



Een tweede maatschappelijke trend is dat men flexibiliteit steeds belangrijker vindt 

worden. Het aantal vaste deelnemers aan clubavonden en andere activiteiten loopt terug. 

Daarnaast heeft de damsport onder met name de jeugd groeiende concurrentie van 

(computer)spellen.  

  

  

3. Ideeën voor verbetering  

Als werkgroep hebben we verschillende ideeën om ledenwerving en –behoud te 

verbeteren. Deze groeperen we in twee categorieën, naar doelgroep: jeugd en 

volwassenen. Per categorie beschouwen we vier onderdelen: werving, training, 

wedstrijden en sociale cohesie.  

   

3.1 Jeugd  

3.1.1 Werving  

Het werven van jeugd vereist een goede organisatie, wervende vaardigheden en vooral 

veel energie. Voor de meeste verenigingen blijkt deze combinatie lastig te zijn. Daardoor 

komen veel kinderen nu niet met dammen in aanraking. En wie niet begint, zal niet 

blijven plakken.  

  

IDEE 1: Organiseer (een keer per jaar) een zeer groot provinciaal 

schooldamevenement  

a. Op een aansprekende, ruime locatie, waar honderden kinderen terecht 

kunnen.  

b. Benader alle basisscholen uit de provincie actief (follow-up). Organiseer dit 

centraal.  

c. Heb niet alleen aandacht voor de jeugd, maar ook hun omgeving (ouders, 

scholen).  

d. Vertel hun omgeving niet alleen over de meerwaarde van dammen voor het 

kind, maar ook voor hen!  

e. Verzorg bijvoorbeeld een workshop door Erik Scherder over de gezonde 

werking.  

f. Mogelijk dat gemeentes/provincie kan helpen met financiën en organisatie. 

Ontdek.  

g. Stem dit initiatief af met verenigingen die eigen wervingsactiviteiten 

organiseren.  

  

➔ Gevraagde actie: stel iemand aan voor het maken van een plan (draaiboek) en het 

leiding geven aan de uitvoering van deze dag.  

  

IDEE 2: Zorg voor duidelijke, doelgerichte informatievoorziening en 

zichtbaarheid  

a. Ontwikkel (digitaal) informatiemateriaal per doelgroep: jeugd, ouders (evt. ook 

bruikbaar voor opa’s en oma’s), scholen (evt. ook bruikbaar voor naschoolse 

opvang).  

b. Stel het informatiemiddel af op de doelgroep. Filmpjes voor de jeugd. Maak 

gebruik van social media en de Utrechtse Sportkrant. Lever zelf input aan 

kranten/social media bij speciale gebeurtenissen. Als zij ons niet weten te 

vinden, moeten we zelf zorgen dat ze weten dat we er zijn.  



c. Door vrijwilligers onder leden of betaalde kracht. Mogelijk subsidie beschikbaar 

vanuit de KNDB. Mogelijk hulp beschikbaar vanuit de provincie/gemeentes.  

d. Zorg voor een starterspakket voor kinderen en scholen. Met DamZ! DamSets, 

en algemeen (tijdsonafhankelijk) promotiemateriaal. Verwijs naar de UPDB-

site voor actuele informatie (clubs, contactpersonen, kalender, etc.). Hier kun 

je best wat geld voor vragen. De meeste hobby’s zijn veel duurder dan 

dammen; gratis is waardeloos.  

e. Moderniseer de UPDB-website. Maak een onderscheid naar doelgroep (jeugd, 

ouders, volwassenen, scholen). Stel informatiemateriaal ook hier beschikbaar. 

Biedt de mogelijkheid om een starterspakket te bestellen. Distributie via 

Andrew?  

f. Verspreid informatiemateriaal tijdens (UPDB) toernooien met zichtbaarheid 

(Hilversum Open, Café Damdrive, Droomdamster toernooien, simultaans, 

etc.).  

  

➔ Gevraagde actie: geef opdracht voor de ontwikkeling van nieuw (digitaal en 

doelgroep specifiek) informatiemateriaal.  

➔ Gevraagde actie: geef opdracht tot de modernisering van de UPDB-website.  

  

  

  

  

IDEE 3: Zorg voor een centraal aanspreekpunt en centrale opvolging  

a. Zoek na een wervingsevenement actief contact met deelnemers (ouders, 

scholen).  

b. Zorg voor een centraal aanspreekpunt vanuit de UPDB, die klaar staat om alle 

doelgroepen te helpen met het verschaffen van gevraagde informatie. Dit 

voorkomt afhankelijkheid van (het gebrek aan) lokale zichtbaarheid en 

opvolging.  

c. Wanneer een contact wordt doorverwezen naar een contactpersoon van een 

club, kan het centrale aanspreekpunt sturen op de opvolging.  

d. Vermeld de contactgegevens van het centrale aanspreekpunt op het (digitale) 

informatiemateriaal.  

  

➔ Gevraagde actie: wijs/stel een centraal aanspreekpunt aan, wiens taak het is om leads 

gevraagd en ongevraagd van informatie te zien.  

  

Wat ons betreft zijn dit drie samenhangende ideeën: zonder duidelijke en doelgerichte 

informatievoorziening en centrale opvolging, heeft het geen zin een groot evenement te 

organiseren.  

  

3.1.2. Training  

Het geven van een goede training vereist vaardigheden die niet alle dammers bezitten. 

Enkele verenigingen beschikken over kundige vrijwilligers.  

  

IDEE 4: Organiseer centrale, professionele jeugdtrainingen  

a. Zorg voor professionele (betaalde) jeugddamtraining, op verschillende 

niveaus. Bijvoorbeeld door Ester van Muijen, Robert-Jan van den Akker of Bert 

Habets.  



b. Organiseer deze trainingen centraal, bv. 1x per maand op een bereikbare 

locatie.  

c. Leg de verantwoordelijkheid voor het opleiden van de jeugd niet meer bij de 

verenigingen neer.  

d. Verwijs naar beschikbare online middelen, zoals DamMentor.  

  

➔ Gevraagde actie: maak met Ester en de lokale jeugdleiders een plan.  

  

IDEE 5: Biedt scholen de mogelijkheid om damtrainingen af te nemen  

a. Afname bij de UPDB via centrale aanspreekpunt.  

b. Training bv. door Ester van Muijen, Robert-Jan van den Akker of Bert Habets.  

c. Promotie via informatiemateriaal (incl. UPDB-site) en wervingsactiviteiten.  

d. In het bijzonder interessant voor plusklassen.  

e. Tarief: stevig tarief. Scholen hebben hier voldoende geld voor over.  

  

3.1.3. Wedstrijden  

Waar de meeste verenigingen goed in zijn, is het spelen van wedstrijden. Laat 

jeugdspelers zo veel en snel mogelijk meespelen in de interne competitie. Hanteer 

daarvoor een verkort speeltempo en begin op tijd. In Hilversum wordt er op een 

clubavond (19:00-21:00) één partij van 30 minuten plus 30 seconden per zet gespeeld.  

  

IDEE 6: Maak gebruik van de mogelijkheden om online te spelen  

a. Verwijs actief naar de diverse mogelijkheden om online te spelen.  

b. Organiseer eventueel als UPDB een (wekelijkse?) clubavond voor provinciale 

jeugd en maak daar een competitie van (incl. prijzen).  

c. Onderzoek of online damsites als wervingskanaal kunnen dienen.  

  

IDEE 7: Centraliseer de informatievoorziening rondom de jeugddamagenda   

a. Haal de verantwoordelijkheid voor het communiceren van de jeugddamagenda 

(wedstrijden, trainingen, selectiedagen) weg bij de jeugdleiders van de 

verenigingen en organiseer dit centraal.   

b. Zorg voor accurate informatie op de UPDB-website.  

c. Informeer ook over andere toernooien, bv. EK jeugd en WK jeugd, maar ook 

over belangrijke seniorentoernooien (NK, EK, Amersfoort Open, …). Inspireer!  

d. Inschrijvingen en logistiek mogelijk ook centraal?  

  

IDEE 8: Organiseer een provinciale jeugdcup  

a. Toernooitjes verspreid over de provincie (bv. 1x per jaar per club).  

b. Ranking per toernooi, maar ook over toernooien heen.  

c. Eventueel gecombineerd met online toernooien?  

  

3.1.4. Sociale cohesie  

Om jeugdleden te behouden is het belangrijk dat ze het naar hun zin hebben, ook buiten 

het dambord. Dammende vriendjes/vriendinnetjes zijn minstens zo belangrijk als het 

spel zelf.   

  

IDEE 9: Organiseer centraal geregelde uitjes  

a. Houdt de groep jeugd bij elkaar door teambuilding.   



b. Biedt iets anders dan dammen (waarbij ook gekletst kan worden).   

c. Paar keer per jaar, centraal geregeld, in combinatie met trainingen (idee 4).  

d. Organiseer een ouderdag, bijv. een ouder-kind toernooi, of alle jeugd speelt 

simultaan tegen alle ouders.   

e. Biedt naast serieuze training ook af en toe ludieke vormen van dammen aan  

(torentjes dammen, quatre mains, Fries dammen, weggevertje, etc.)    

  

3.2 Senioren  

3.2.1 Werving  

Hier hebben we nog weinig aandacht aan besteed. In vergelijking met de jeugd is dit een 

kleine doelgroep, die een andere structuur vereist. We raden aan op de jeugd te 

focussen.  

  

IDEE 10: Organiseer damtrainingen op universitaire sportcentra.  

a. Probeer een betaalde damtraining in het aanbod van een sportcentrum te 

krijgen.  

b. Besteedt hierbij aandacht aan de intellectuele kant van het spel.  

c. Gefocust op studenten en medewerkers van (universitaire) onderwijsinstituten.  

d. In een aantal studentensteden hebben schaakverenigingen dit weten te 

regelen.  

  

IDEE 11: Enthousiasmeer ouders van bereikte jeugd om zelf te gaan dammen  

a. Historisch tal van voorbeelden van ouders die óók zijn gaan dammen.  

b. Focus op healthy aging zoals het HANNN-project Fitter Brein dat doet.  

c. Komt met logistieke en didactische voordelen voor het kind.  

d. Houdt hier in het wervingsmateriaal voor de jeugd al rekening mee.  

e. Probeer bij wervingsevenementen voor de jeugd ook ouders te werven.  

IDEE 12: Voorzie spelletjescafés van damborden  

a. Dit is dé plek waar spelletjesfanaten zich melden.  

  

  

IDEE 13: Organiseer evenementen voor bedrijven  

a. Biedt (tegen betaling) workshops / lezingen aan.  

b. Organiseer een provinciaal bedrijventoernooi.  

c. Centrale coördinatie, bijvoorbeeld door Ester van Muijen.  

d. Beschouw bedrijven als aparte doelgroep in je informatiemateriaal (zie idee 2).  

  

3.2.2 Training  

Hier hebben we geen aandacht aan besteed. Uit eerdere initiatieven, zoals de training 

van Andrew Tjon a Ong (rating <1100) blijkt dat er onder senioren weinig animo is voor 

training.  

  

3.2.3 Wedstrijden  

Er is op dit moment een groot aanbod van toernooien vanuit de provincie. De populariteit 

van enkele van deze toernooien neemt af, zowel onder organisatoren als deelnemers.  

  



IDEE 14: Herzie het aanbod van provinciale wedstrijden volledig  

a. Het is niet duidelijk voor welke bestaande toernooien animo is en waarom.  

b. Mogelijk dat er formats op de agenda ontbreken die meer in de smaak vallen.  

c. Breng in kaart welke toernooien er in de provincie plaatsvinden.  

d. Houdt een enquête onder leden om de behoefte te inventariseren.  

  

➔ Gevraagde actie: geef opdracht tot de ontwikkeling van een enquête, met als doel te 

pijlen wat de dammers van bij de UPDB aangesloten verenigingen leuk vinden aan 

dammen en vinden van de provinciale damagenda. Zet de enquête uit bij leden.  

  

3.2.4 Sociale cohesie  

Gezelligheid op de club is minstens zo belangrijk als het spel zelf. Clubs organiseren zelf 

natuurlijk het e.e.a., maar voor meer binding met de UPDB zou een jaarlijkse UPDB-

activiteit voor dammers en hun partners wellicht een idee zijn.    

  

3.3 Overig  

IDEE 15: introduceer een opzegformulier  

a. We hebben nu geen grip op waarom leden hun lidmaatschap opzeggen en 

kunnen daar zodoende niet/lastig lering uit trekken.  

b. Introduceer een opzegformulier voor leden van UPDB-verenigingen, waarin 

wordt uitgevraagd waarom ze stoppen met dammen.  

c. Maak dit eventueel bij iedere uitschrijving verplicht.  

  

4. Samenvatting  

→ Centraliseer je kader, ontlast de verenigingen.  

→ Zorg voor een goede organisatiestructuur, vooraf.  


