
 
 

Betreft: online dammen gedragsregels jeugd     Kampen, 20 juli 2020 

 

Steeds meer jeugdspelers beginnen het online dammen, zoals op Lidraughts, onder de knie te krijgen. We 

zijn hier heel erg blij mee en we zien ook dat het zo goed als altijd hartstikke fijn eraan toegaat. Zowel het 

dammen als het chatten met elkaar.  

 

Het komt helaas ook een enkele keer voor dat het niet helemaal gaat, zoals het hoort te gaan. Hieronder 

volgen enkele gedragsregels voor de jeugd. Het zou fijn zijn als de jeugdleiders door het hele land deze 

delen met hun jeugd. Op deze manier weten de kinderen wat er van hen wordt verwacht als ze leuk een 

potje willen dammen tegen elkaar.  

 

• Iedereen speelt netjes zijn of haar partij. Als je zeker weet dat je verliest (omdat je 

bijvoorbeeld vijf schijven minder hebt), wees dan ook zo sportief en blijf gewoon netjes op 

jouw normale tempo de zetten spelen. Wat ook kan, is dat je de partij opgeeft. Dit geldt 

uiteraard ook voor standen die altijd gelijkspel zullen worden.   

• We gaan op geen enkele manier zetten voorzeggen aan elkaar. Net zoals in een echte partij, 

damt iedereen helemaal voor zichzelf.  

• Er is vaak de mogelijkheid om te chatten met elkaar. Dit is allemaal heel erg leuk, zolang 

iedereen maar op een positieve manier met elkaar omgaat. We gaan dus niet elkaar 

uitschelden, en we gaan elkaar ook niet uitlachen om een verliespartij.   

• Het is absoluut niet toegestaan om tijdens een wedstrijd gebruik te maken van een 

analyseprogramma. Je hebt dus alleen jouw dampartij openstaan en eventueel het 

chatscherm met de andere kinderen. Wil je toch weten of de zetten die jij en jouw 

tegenstander spelen goed zijn volgens de computer? Dan kun je dit na afloop van de partij 

heel gemakkelijk bekijken. Als je in het echt damt, kun je ook niet tijdens de partij de 

computer inzetten.  

• Het is voor heel jonge kinderen beter om in de instellingen de spelmodus te kiezen, 

waarmee alle chatberichten op Lidraughts worden uitgezet. Wij gaan ervan uit dat iedereen 

gewoon netjes is, maar het kan altijd voorkomen dat er toch een naar bericht wordt 

neergezet door iemand.  

• Iedereen speelt partijen op zijn of haar eigen account. Het is dus niet de bedoeling dat je de 

rating van een vriend of vriendin probeert omhoog (of omlaag om te plagen) te halen door 

op dat account te spelen. Ook mag je een account niet delen met een ander. 

• Als je merkt dat jouw tegenstander of iemand in de chat zich niet netjes gedraagt, meldt dit 

dan bij jouw jeugdleider of rechtstreeks bij Michel Stempher via Lidraughts. Ga hem of haar 

dus niet openbaar zwartmaken. Op deze manier blijft het voor iedereen leuk.   

• Belangrijk: speel lekker jouw partij en laat je niet afleiden door vervelend gedrag van 

anderen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Michel Stempher 

KNDB-bestuurslid Jeugdzaken 

jeugdzaken@kndb.nl / 06-17744331 
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