Nawoord Drentse Damtrainingen 2010-2011 door Zainal Palmans
Laatste training Zaterdag 9 juli was de laatste training van regiogroep Drenthe. We hebben
in totaal acht trainingen maal vier uur getraind. Een zeer mooi aantal. We hebben feestelijk
afgesloten met een patatje en snackje, dat beschikbaar werd gesteld door de Drentse Dambond.
Goed nieuws! Volgend jaar zullen er weer trainingen komen van achtmaal. De Drentse
Dambond is daarmee akkoord gegaan en de deelnemers, ouders, Herm Jan, maar ook ik, zijn
erg enthousiast. We gaan hier zeker mee door. De periode zal weer februari-juli worden.
Minder goed nieuws! Jesse de Boer heeft te kennen gegeven dat hij volgend jaar niet meer
mee kan doen. Als reden gaf hij school en nationaal dammen aan. Natuurlijk teleurstellend.
De overige zes, Vincent Houtjes, Bart Westerveld, Nick Waterink, Ilse Barf, Rik Smit en
Gerco Lubberink zullen wel weer meedoen. Herm Jan en ik zullen kijken of we nieuwe
deelnemers kunnen werven. Ons doel is een uitbreiding naar acht deelnemers.
Evaluatie Ik vond het een geslaagd trainingsperiode. Ik heb elke training weer iets nieuws
gedaan. Het kan zijn een thema (hekstelling, kettingstelling) of gewoon alleen maar
vaardigheden trainen. Ik heb hier en daar zo goed mogelijk gecombineerd. Wel heb ik
structureel vaste onderwerpen, zoals combinaties, eindspel en rekenen/voorstellingsvermogen.
De trainingsgroepje bestond uit drie verschillende niveau’s, A, B en C. Voor A heb ik o.a. de
Springermap gebruikt voor oefeningen. Voor B de Roozenburgmap en C de Sijbrandsmap.
Daarnaast heb ik opdrachten gehaald uit mijn oude trainingsmateriaal, maar ook uit
verschillende damboeken. De demonstratiebord was voor mij wel belangrijk. Ik heb zoveel
mogelijk de deelnemers naar voren gehaald. Daarnaast werd het demonstratiebord gretig
gebruikt voor het naspelen van partijen, waaronder van de deelnemers. Ik heb de deelnemers
bij alle toernooien gevolgd. Tijdens de volgende training heb ik de toernooien besproken. Niet
alleen toernooien van de deelnemers heb ik besproken, maar ook van de senioren, zoals het
NK en het WK. Volgend jaar probeer ik dezelfde structuur te behouden, maar de wensen van
de deelnemers zal ik ook zeker toepassen.
Materiaal Ik ben blij dat ik van KNDB Talentontwikkeling extra materiaal krijg. Dan kan ik
het mooi meenemen voor de volgende trainingsperiode!
Enquête We hebben de spelers ook gevraagd om een enquête in te vullen. Herm Jan had de
volgende vragen gesteld:
Doe je volgend jaar weer mee? Zes van de zeven doen weer mee!
Wat is de beste dag, tijd? Kan vrijdagavond of zondag ook?
Twee deelnemers bleken een voorkeur te hebben voor de zaterdag, twee voor de zondag en
twee vonden beide goed.
Weer 8 keer of nog vaker? Acht keer is precies goed.
Wat was er allemaal goed en mooi aan de trainingen?
Wat kan er verbeterd worden aan de trainingen?
Dat waren twee moeilijke vragen!
Welk cijfer krijgt Zainal? Zainal krijgt een 8½ .
Wat wil je nog meer zeggen?
De patat aan het einde heeft mijn spelpeil flink verbeterd.

