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Tips en trucs   
Van 1 augustus tot en met 8 augustus wordt de tweede ‘Europese Jeugdcup online’ gehouden. Dit 
toernooi wordt georganiseerd door de Europese Dambond (EDC) en vindt plaats op het Estse 
platform www.vint.ee.  
 
Hieronder een aantal tips en trucs om goed voor de dag te komen.  
 
Voor het toernooi 
Het toernooi begint al voordat je 1 zet hebt gespeeld. Je kunt thuis al veel doen: 
 
 Tijdens de Europese Jeugdcup krijg je voor het Blitztoernooi 5 minuten + 5 seconden per zet 

voor de hele partij en voor het Rapidtoernooi krijg je 12 minuten + 5 seconden per zet. Heb jij 
al ooit met deze speeltempo’s gespeeld? Oefen eens online met een damvriendje of 
damvriendinnetje van jouw niveau met deze bedenktijd. 
 

 
 

Oefen bij voorkeur op de toernooiwebsite www.vint.ee. Voor veel Nederlandse dammers is 
dit een nieuwe online omgeving. Neem vast een kijkje op deze website zodat je weet hoe 
deze werkt en wat de mogelijkheden zijn. Zo kom je tijdens de toernooien niet voor 
verrassingen te staan! Van 26 t/m 31 juli kun je elke avond een oefentoernooi spelen op deze 
site. 
 

 
 

Als je meespeelt aan deze Europese Jeugdcup vraagt dat om een professionele 
sportershouding. Probeer als het mogelijk is één of twee dagen van tevoren op dezelfde 
manier te leven als tijdens het Blitztoernooi of het Rapidtoernooi. De meeste toernooien 
beginnen vroeg, je zou thuis al iets kunnen gaan doen waar je je goed voor moet 
concentreren. Want zo vaak speel je niet om 09.00!  
 

 Speel een paar dagen voor het toernooi begint geen hele dagen meer op een online platform. 
Als je het fijn vindt, kun je wel een paar korte partijtjes spelen om het dammen een beetje ‘in 
je vingers’ te houden.  
 

 Wat is je doel tijdens dit toernooi? Heb je daar al over nagedacht? Wat zijn eigenlijk jouw 
sterke en zwakke kanten? 

 
Tijdens het toernooi 
 

 Fair Play! Alle spelers moeten zich houden aan de ‘fairplay-regels’. Dit betekent dat externe 
hulp, op wat voor manier dan ook, strikt verboden is. Door de arbiters wordt hard opgetreden 
als er een vermoeden is dat er niet aan de ‘fairplay-regels’ wordt gehouden. Laat je niet 
verleiden, valsspelen is NOT DONE! 
 

 Zorg voor een goede online omgeving waar jij ongestoord aan dit toernooi kunt deelnemen. 
Denk hierbij aan de volgende punten: 

- Een prettige stoel waar je goed een hele dag op kunt zitten 
- Het juiste klimaat (temperatuur, zuurstof, ventilatie, etc.) 
- Een rustige omgeving: zorg dat je niet wordt afgeleid, op wat voor manier dan ook 
- Zorg voor een goede internetverbinding, bij voorkeur een internetkabel 
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 Bij dit online toernooi zijn arbiters aanwezig. Wanneer zich ernstige problemen voordoen, 
kun je deze arbiters aanspreken via www.vint.ee voor hulp. 

- Johan Demasure (hoofdarbiter) ‘wdcjohand’ demasurejohan@gmail.com  
- Tarmo Tulva (voorzitter van Estse Dambond) ‘laiskloom’ 
- Marten Meikop (technische hulp op www.vint.ee) ‘Meikop’ 
- Krista Pahapill  (Estse Dambond) ‘tikker’ 

 
 Je speelt negen partijen per toernooi. Het gevaar bestaat dat je in de laatste rondes minder 

goed oplet. De kans dat je een blunder maakt is dan groter. Je bent al de hele dag bezig en je 
wordt moe. Let daar op! Maar voor je tegenstander geldt hetzelfde! De kans dat hij of zij 
blundert is ook groter! Let daar dus ook goed op! Denk bij elke zet van je tegenstander: is dit 
de blunder waar ik op hoop?  
 

 
 

Je speelt straks tegen spelers uit heel Europa. Dat worden dus best wel zware partijen, maar 
vast ook hele mooie partijen. Geniet daarvan! 
 

 Ga slim om met toiletbezoek. Bij Blitz start iedere ronde 5 minuten nadat de laatste partij is 
geëindigd. Bij Rapid duurt deze pauze 10 minuten. Ga in deze pauzes naar de WC. Het zou 
zonde zijn als je tijdens je partij tijd verliest door een toiletbezoek.  
 

 Zorg ervoor dat je voldoende drinkt tijdens het Blitztoernooi en het Rapidtoernooi. Ook moet 
je natuurlijk niet met een lege maag aan het toernooi beginnen. Goed eten en drinken is 
belangrijk! 
 

 Je hoeft helemaal niet elke partij te winnen! Speel met plezier! Eerst het plezier en dan pas 
het resultaat. En weet je: remise is ook een mooi resultaat! 
 

 En als het een keertje misgaat: probeer snel te herstellen, er is geen tijd om te huilen, de 
volgende partij heb je een nieuwe kans. Het toernooi is pas afgelopen als je de laatste partij 
hebt gespeeld. Dus als het tegen zit, niet de moed opgeven. Je kunt nog steeds hoog 
eindigen. Zeker met het Zwitsers systeem. 
 

Zeer belangrijk zijn de volgende adviezen: 
 
 Het is helemaal niet erg om zenuwachtig te zijn. Dat is iedereen voor belangrijke wedstrijden. 

Een beetje spanning is gezond en kan er ook voor zorgen dat je goed presteert. Vaak gaat de 
spanning weg als je eenmaal bent begonnen aan je partij. 
 

 Probeer te bedenken hoe jij de toernooien wilt aanpakken. Wat zijn je doelen? Welke 
speltypes ga je spelen, hoe verdeel je je tijd? En houd er rekening mee dat de Europese 
Jeugdcup misschien niet de goede plek is om nieuwe dingen uit te proberen.  
 

 Gebruik altijd het volgende denkschema als je aan zet bent: 
1. Zoek naar een combinatie. Geen combinatie gevonden? Ga door naar stap 2. 
2. Zoek naar de beste zet. Gevonden: ga naar stap 3. 
3. Zoek naar een combinatie voor je tegenstander na deze zet. Geen zetje gevonden? Doe 

dan pas je zet. 
Dus: je kijkt eerst of je een zetje kunt uithalen, dan kijk je welke zet je wil spelen en dan kijk je 
altijd of jouw tegenstander na deze zet geen zetje kan uithalen! 
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 Let op je tegenstander: ook hij of zij wil winnen en bedenkt plannetjes. Probeer erachter te 
komen wat hij of zij van plan is. 
 

 Als jouw tegenstander remise aanbiedt, neem dan rustig de tijd om over het aanbod na te 
denken. Je hoeft niet meteen ´ja´ of ´nee´ te zeggen! Misschien biedt jouw tegenstander wel 
remise aan omdat hij of zij een blunder heeft gemaakt of verloren staat. Dus neem de tijd om 
alles goed te overdenken.  
 

 Gebruik je tijd en speel niet te snel. Niet alleen in de eerste ronde, maar in elke partij. Blijf 
nadenken en rustig spelen als je tegenstander snel gaat spelen. Als je speelt met het Fischer-
systeem, kun je bijna niet op de klok verliezen! 
 

 Als je een zetje uit kunt halen, kijk dan ook even of je niet een nog beter zetje uit kunt halen 
en probeer het zetje goed door te rekenen. Het moment waarop je een zetje uithaalt is vaak 
beslissend voor de partij. Je hebt geen haast, je tegenstander kan immers toch niet meer 
terugzetten. En als het zetje niet goed is, kan het zetje een zet later wel goed zijn. 
 

 Als je ergens ingetrapt bent, neem dan de tijd om bij te komen. Misschien kun je nog een 
redding vinden. 
 

 Je hebt de partij pas gewonnen als je tegenstander opgeeft. Blijf dus opletten tot de laatste 
zet gespeeld is. Neem de tijd om de partij af te maken. 
 

 
Na het toernooi 
 
Als het toernooi is afgelopen, moet je natuurlijk je verhaal kwijt kunnen. Aan je familie en vrienden, 
maar ook aan dammers. Bijvoorbeeld aan je jeugdleider of trainer bij je club.  
 
Natuurlijk blik je na de toernooien terug op je gestelde doelen. Dit kun je samen met je trainer of 
ouders doen. Wat ging er goed? Wat zou je bij een volgend online damtoernooi anders aanpakken? 


