
Project DamZProject DamZ--totaaltotaal

Leren dammen / trainenLeren dammen / trainen
•DamMentor (online)
•‘Dammen, ontdek het
zelf’ (lesmateriaal papier)

SpelenSpelen
•Damserver (tegen elkaar)
•Veldheer (tegen computer)

CommmunityCommmunity
•Elkaar kennen

• Nieuwtjes
•Teamgeest

Voor:Voor:
•Jeugd 7-11

jaar
•basisscholen

•damclubs
•speels!



DamZDamZ--site: portaalsite: portaal

StatusStatus

• vernieuwing vormgeving: gereed (Elly de Knikker)

• functionaliteiten website: gereed

ActiesActies

• Jeugdcie levert (via netwerk)

structureel content

• sjabloon maken voor ‘huisstijl’

DamZ-totaal



DamMentor: online trainenDamMentor: online trainen

StatusStatus

• functioneel ontwerp DamMentor 2.0 gereed + wordt
gebouwd (Tim Schroven)

• ontwerp = ‘op de groei’

ActiesActies

• monitoring voortgang (Paul)

• instellen testgroepen

• verwerken feedback testers



ZornZorn--uitgave: lerenuitgave: leren
dammendammen

StatusStatus

• voorraad lesmateriaal Zorn bijna op

• wens: herdrukken (met verwijzingen naar
onderdelen DamZ-totaal!)

ActiesActies

• enquête onder gebruikers (gereed)

• materiaal aanpassen laten drukken

• Zorn benaderen voor hulp bij lancering (adressen!)



Damserver (voor kinderen):Damserver (voor kinderen):
spelen tegen elkaarspelen tegen elkaar

StatusStatus

• systeem in principe klaar (testen en debuggen)

• Damserver voor kinderen onderscheidt zich
- in ‘look-and-feel’

- in aanmelden (login-functionaliteit)

- in extra functionaliteit: online schooldamtoernooien

ActiesActies

• aansluiting op DamZ!-website optimaliseren

• testen en debuggen



Veldheer (voor kinderen):Veldheer (voor kinderen):
spelen tegen de computerspelen tegen de computer

StatusStatus

• Veldheer functioneert

• parameters voor speelsterkte computer moeten
worden ingesteld diverse niveaus

ActiesActies

• kundige en enthousiaste vrijwilliger die weet ‘hoe
kinderen dammen’ heeft programmeurs Veldheer
input gegeven voor instellen parameters

• programmeurs programmeren

• testen



Project DamZProject DamZ--totaaltotaal

Waarom dit?Waarom dit?

• Interesse in dammen bij deze leeftijdscategorie
relatief simpel te wekken (nog geen last van ‘suf
imago’)

• Jeugd als groep te bereiken via scholen (Zorn!)

• Zowel door scholen als door damclubs in te zetten

• “Naar buiten gericht” promotie dammen

• Kansen voor werven jeugd (complex! WG VO?)

• Digitale media = “van deze tijd” dáár zit jeugd



Mooi aan het DamZ!Mooi aan het DamZ!--projectproject……

…modern, eigentijds
karakter

…modern, eigentijds
karakter

…damspel hiermee
gemakkelijker toegankelijk

…damspel hiermee
gemakkelijker toegankelijk

…dat de techniek nu wordt
gebruikt als dam’trainer’

…dat de techniek nu wordt
gebruikt als dam’trainer’

…duidelijke focus, namelijk jeugd van 7 t/m 11 jaar…duidelijke focus, namelijk jeugd van 7 t/m 11 jaar

…totaalpakket van losse componenten,
waardoor de vindbaarheid daarvan verbetert

…totaalpakket van losse componenten,
waardoor de vindbaarheid daarvan verbetert



Maar we moeten wel lettenMaar we moeten wel letten
opop……

… de onderlinge
afstemming

… de onderlinge
afstemming

… de bezoekersaantallen: hoe
kunnen we die stimuleren?

… de bezoekersaantallen: hoe
kunnen we die stimuleren?

… continuïteit in aanleveren
goede content DamZ!-site

… continuïteit in aanleveren
goede content DamZ!-site

… alles vanaf één account
bereikbaar

… alles vanaf één account
bereikbaar
… voorkomen dat het project kwetsbaar wordt, doordat

kennis over het beheer onvoldoende geborgd is

… voorkomen dat het project kwetsbaar wordt, doordat
kennis over het beheer onvoldoende geborgd is



De planningDe planning

maart – april onderdelen testen, aanpassen

mei ‘interne’ lancering JL-congres

september lancering via uitgeverij Zorn


