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HET WERELDKAMPIOENSCHAP 
FRIES DAMMEN
In 2018 is het zover, dan zal het oude stadhuis van Leeuwarden een week lang  

het decor zijn van het eerste wereldkampioenschap Fries dammen. De prachtige 

Oranjezaal wordt de speelzaal voor de 16 beste nationale en internationale 

denksporters die zich hebben gekwalificeerd. In de aanloop naar het wereld-

kampioenschap worden de internationale kwalificatiewedstrijden gespeeld,  

die stuk voor stuk bijzondere toernooien zijn. 

Het Fries dammen is een door de internationale damfederatie erkende 

variant en wordt op veel plekken in de wereld gespeeld.  Het belangrijkste 

verschil met andere varianten is dat je rechtdoor, overdwars én schuin mag slaan. 

Dit geeft meer mogelijkheden en is dus moeilijker. Het kan dus zo maar zijn dat 

een Fries die het spel al z’n leven lang speelt het gaat winnen van een wereld-

kampioen denksporter. Dit is uniek voor een wereldkampioenschap. 

Het evenement heeft een uitgebreid jeugdprogramma om de jeugd te 

stimuleren deze oude Friese sport eigen te maken en de mogelijkheid te geven 

om in competitie verband te spelen. Naast de bezoekers in Leeuwarden heeft 

het kampioenschap uitgebreide faciliteiten om alle dampartijen online live mee 

te maken. Zo komt de hele wereld in de Friese hoofdstad virtueel op bezoek. 

PARTNERS:

HOOFDORGANISATIE:

GELIEERDE SPORTORGANISATIES:

Dambond Fries Spel
www.friesdammen.nl

Federation 
Mondiale Jeu des Dames
https://fmjd.org/index.php 

Sport Fryslân 
www.sportfryslan.nl

Koninklijke 
Nederlandse Dambond 

www.kndb.nl

STICHTING WFD 
www.frisiandraughts.com 

info@frisiandraughts.com 

 

CONTACTGEGEVENS 

 Marten Walinga 

Buorren 10  

8845 SG Waaksens 

E-mail: Martenwalinga@hotmail.com  

+31 517 469181 / +31 6 34561133 

 

Liuwe Westra 

Waaksenserwei 2 

8823 SX Lollum 

E-mail: Liuwe.westra@mensa.nl 

+31 517 469245 / +31 6 30837586

 

Facebook: facebook.com/frisiandraughts/ 
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UITGEBREID NEVENPROGRAMMA 

Bij alle toernooien zijn extra activiteiten om het Fries dammen te promoten, zoals clinics, 
toernooien FRYSK!, jeugdprogramma en boeiende simultaanwedstrijden. De toernooien 
voor schoolkinderen wordt voor de beste spelers een opstap naar het groots opgezette 
nevenprogramma:  het WK FRYSK! 

Ook is er aandacht voor andere damvarianten: de unieke combinatie met het NK internationaal dammen  

in Harlingen en teamwedstrijden tijdens het WK in Leeuwarden die gaan strijden in het Italiaans, Tsjechisch,  

Fries en internationale damspel. 

FRIES DAMMEN VOOR BEGINNERS: FRYSK!
Het Friese dammen is een ingewikkeld spel en is daardoor niet makkelijk aan te leren.  In 2009 heeft  

Stichting WFD een nieuwe variant van het spel gelanceerd, het FRYSK!, met slechts 5 schijven per speler  

de strijd aangaan, snelle partijen en in 10 minuten te leren. In het nevenprogramma van de toernooienreeks  

zal dit een belangrijke rol vervullen, om nieuwe groepen spelers en de jeugd bij het spel te betrekken. 
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WERELDKAMPIOENSCHAP IN FRYSLÂN 

Op 3 augustus ’18 zal de strijd losbarsten in het prachtige stadhuis van Leeuwarden.  
Fryslân kan dan internationaal laten zien dat het een eigen denksport heeft, die de status als 
erkende internationale denksport door de wereld dambond FMJD waardig is. Gastvrijheid, 
allure en professionaliteit staan hoog in het vaandel tijdens dit wereld kampioenschap  
Fries dammen. 

Zeven dagen wordt er gespeeld op het scherpst van de snede tussen spelers uit de top van  
de denksport. Uiteindelijk blijven er 2 individuele finalisten over die op vrijdag 10 augustus ’18  
in de ultieme match zullen bepalen wie zich wereldkampioen mag noemen. De huldiging vindt 
aansluitend in het Stadhuis plaats. 

INTERNATIONALE 
KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN 
In het najaar 2017 zijn de kwalificatiewedstrijden in 

Italië en Tsjechië, landen waar fanatiek Fries dammen 

beoefend wordt. In Nederland vindt het belangrijke 

Europees kampioenschap Fries Dammen plaats in 

Amsterdam, de stad waar al sinds 1700 over het spel  

wordt geschreven. Vanaf januari 2018 ver plaatsen  

de kwalificatie wedstrijden zich naar Fryslân, de 

bakermat van deze bijzondere denksport. 

Het Friese kampioenschap (sedert 1932) van  

de Dambond Fries Spel telt mee als kwalificatie, 

de kampioen mag door naar het WK. In Franeker 

wordt eind februari het Fryslân Open gespeeld, een 

internationaal bekend toernooi waar al heel wat 

wereldkampioenen aan hebben meegespeeld.

Daarna volgt in het oude stadhuis van Harlingen het 

Nederlands kampioenschap dammen, zowel volgens 

de internationale standaard als volgens de originele 

Friese standaard. Stichting Wereldkampioenschap Fries 

Dammen neemt beide toernooien als organisatie voor 

haar rekening en kan zo het Fries dammen aan een 

groot publiek bekend maken. 

De twee laatste kwalificaties in Yaoundé en Moskou 

worden met hulp van de FMJD (werelddambond) en 

sterke spelers ver buiten de regio (wereldkampioen 

Alexander Shvartsman en Jean Marc Ndjofang) 

georganiseerd. 

          “  ER ZIJN ZOVEEL MOGELIJKHEDEN 
                        EN JE MOET CONSTANT ATTENT ZIJN. 
             HET IS GEWELDIG OM EEN NIEUW SPEL TE ONTDEKKEN  ”

- Alexander Georgiev, 9-voudig wereldkampioen
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In de voorbereiding is er een nauwe samenwerking met de ontwerper van de apps  

FRYSK! en Fries dammen. Deze apps zijn hét middel om het spel te leren. 

De beste online spelers van deze apps worden uitgenodigd om deel te nemen aan de kwalificatie wedstrijden.  

Ook wordt er momenteel voorbereidingen getroffen om deze apps te integreren op Facebook, hierdoor kunnen  

we sneller een grote groep bereiken. Tijdens de toernooien zal Facebook gebruikt worden voor korte livestreams.

“  TIJDENS DE TOERNOOIEN ZAL FACEBOOK GEBRUIKT WORDEN  
       VOOR KORTE LIVESTREAMS.  “

ONLINE COMMUNITY

Er zullen meer dan 1000 kinderen kennismaken met  
het spel door nauwe samenwerking met Sport Fryslân  
en het basisonderwijs.
In samenwerking met Sport Fryslân en de gemeente Franeker is er 

een pilot om op alle  basisscholen van Franeker clinics te geven met 

een afsluitend toernooi in  sporthal “De Trije”. In Harlingen worden 

door een samenwerking met de damclub Excelsior en de gemeente de 

clinics afgesloten met een simultaan FRYSK! door de wereldkampioen 

Alexander Shvartsman. 

Een nieuwe ontwikkeling is dat de jeugd in 2018 de mogelijkheid krijgt 

door clinics en schooltoernooien door te stromen naar het echte spel 

en de internationale toernooien. Naast de ontwikkeling van de sport 

zelf is dit ook voor de jeugd zelf belangrijk. Recent wetenschappelijk 

onderzoek naar de effecten van denksport op kinderen in ontwikkeling 

heeft aangetoond dat denksport het abstracte denken verbetert en  

dat je er gelukkiger van wordt! 

JEUGD 

 “  FRIES DAMMEN!  
LEUK SPEL, MAAR ERG LASTIG. 
     IK HEB ECHT MEER TIJD 
  NODIG OM HET SPEL TE 
BEGRIJPEN EN ER  
        BETER IN TE WORDEN.  ”

- Macodou N’diaye
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Het Fries dammen is één van de oudste culturele sporten van Fryslân met wereldwijde invloed. Het spel wordt 

hier al meer dan 400 jaar gespeeld en vindt zijn oorsprong in de originele Afrikaanse bordspelen zoals Zamma 

en Kharbaga. Rond 1700 belandde dit spel in Frankrijk waardoor de Fransen massaal overstapten op het 

grote Friese dambord (100 velden in plaats van 64) en ook werd de Friese wijze van slaan (ook horizontaal en 

verticaal) overgenomen. Deze laatste stap met ingewikkelde slagpatronen was te moeilijk voor de meeste 

spelers. De Fransen gingen daarom verder met hun eigen manier van spelen, maar dan wel op het grote  

Friese dambord. Door een anekdote noemden ze dit Pools dammen. 

 

Uiteindelijk blijkt deze vereenvoudigde variant, die uitmondde in het internationaal dammen,  

geen spannende keuze. Het Pools dammen blijkt een remisespel; in het eindspel zijn maar liefst vier  

dammen nodig om er eentje te verslaan. Met het originele Friese damspel is dit niet het geval, een  

eindspel van 2 tegen 1 dam wint! Bovendien zorgen de uitgebreide Friese slagmogelijkheden voor  

fantastische combinaties; VUURWERK OP HET DAMBORD!

HISTORISCHE ACHTERGROND

LEEUWARDEN-FRYSLÂN  
EUROPESE CULTURELE HOOFDSTAD 2018

Het Wereldkampioenschap Fries dammen is een belangrijk onderdeel van het  
ESFAG, European Sport For All Games, het project dat de traditionele Friese sporten 
combineert met cultuur voor Leeuwarden-Fryslân2018.  

Op 3 augustus ’18 zal het Fries dammen tijdens de officiële opening van de ESFAG in Sneek een presentatie 

geven. Er is een mooie verbinding gezocht met de TallShips Race in Harlingen door op 5 augustus ’18 in de Sail 

parade op het tallship Artemis de sponsoravond van het Wereldkampioenschap Fries dammen te houden.

Stichting Wereldkampioenschap Fries Dammen 

is opgericht op 10 maart 2014 met als doelstelling  

het wereldwijd bekend maken van het Fries dammen.  

Dit wordt gedaan door het organiseren van 

internationale wedstrijden, exposities en publicaties. 

Er wordt met een enthousiaste groep van vrijwilligers 

gewerkt om de toernooien uit te voeren. Tevens is er 

een samenwerking met de Italiaanse en Tsjechische 

dambond. De belangrijkste mijlpaal die tot dusver 

is bereikt is de unanieme internationale erkenning 

voor Fries dammen door het bestuur van  

de werelddambond FMJD. 

IN DE VOORBEREIDING NAAR 
HET WERELDKAMPIOENSCHAP 
ZULLEN OOK EEN AANTAL 
INTERNATIONALE DENKSPORT-
TOERNOOIEN WORDEN BEZOCHT 
VOOR SCOUTING EN PROMOTIE. 

Deze bezoeken hebben de afgelopen jaren geleid 

tot deelname van de beste denksporters uit diverse 

denksportdisciplines aan de Fryslân Open toernooien 

in Franeker zoals wereldkampioen checkers,  

Michele Borghetti uit Italië, de wereldkampioen 

snelschaken Vasyl Ivanchuk uit Oekraïne, de sterkste  

Afrikaanse dammers Jean Marc Ndjofang uit Kameroen,  

Macodou Ndiaye uit Senegal en diverse wereld-

kampioenen uit Rusland en Letland (Alexander Georgiev,  

Alexander Shvartsman en Guntis Valneris). 

Fryslân heeft meer in huis dan alleen het spel;  

werelds grootste database van dampartijen is in  

Fryslân ontwikkeld, zowel de applet als de database-

structuur.  Én Fryslân heeft Tresoar met de nationale 

denksport bibliotheek. Dit is te danken aan het feit  

dat Fryslân een eigen denksport heeft. 

Er zijn al plannen dat Tresoar ook het internationale 

schaakarchief van de FIDE onder haar hoede neemt 

en dat het grootste denksportcongres ter wereld in 

2020 in Leeuwarden wordt georganiseerd. 

STICHTING WERELDKAMPIOENSCHAP FRIES DAMMEN 
Stichting WFD zet zich in om het originele damspel weer op de kaart te zetten door de 
sterkste denk sporters ter wereld naar Fryslân te halen. En dat lukt! De wereldkampioen 
snelschaken, Vasyl Ivanchuk, roemt het spel en kan nu al tot onze grootste ambassadeurs 
worden gerekend. Het Franeker Open behoort tot zijn favoriete toernooien.
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DE WERELDTOP BIJ ELKAAR 

Alle spelers van het Wereldkampioenschap moeten zich kwalificeren in één van de  

voorrondes. Veel topspelers hebben al aangegeven dat ze zich heel graag willen meten  

bij het Wereldkampioenschap. Omdat zij behoren tot de beste wereldspelers is het 

waarschijnlijk dat zij zich wel kwalificeren. 

TOPSPELERS EN GASTVRIJHEID 
Voor onderdak zal worden gezocht naar passende accommodatie om de internationale spelers van allure 

onze gastvrijheid te tonen. Ook zullen we voor de beroepsspelers moeten zorgen voor goede secundaire 

voorwaarden. Dit houdt in dat er rekening moet worden gehouden met reiskosten en startgelden. 

Alexander Georgiev 

- Rusland

Alexander Shvartsman 

- Rusland

Jean Marc Ndjofang 

- Kameroen

Guntis Valneris 

- Letland

Vayl Ivanchuk 

- Oekraïne

Michele Borghetti 

- Italië
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TOPSPELERS VAN WERELDNIVEAU

Op de prachtige locatie, het oude stadhuis van Leeuwarden, wordt vrijdag 3 augustus  

tot en met vrijdag 10 augustus 2018 het wereldkampioenschap Fries Dammen gehouden.

De Oranjezaal zal worden omgetoverd tot een sfeervolle toernooizaal waar de zestien  

spelers de eerste drie dagen vijf partijen zullen spelen. De speeltafels worden in een stervorm 

opgesteld zodat de 360 graden livestream voor een optimale kijkers beleving zorgt.  

Het stadhuis is voorzien van de snelst mogelijke dataverbinding zodat online live  

uitzendingen een optimale verbinding hebben.
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OPENING
De officiële openingshandeling zal worden verricht  

op vrijdagochtend door de commissaris van de Koning 

of door de burgemeester van Leeuwarden. Na de 

opening wordt de eerste ronde gespeeld van het 

wereldkampioenschap. Na de eerste ronde wordt de 

pairing voor ronde twee van de volgende speeldag 

bekend gemaakt en is er de eerste persconferentie, 

hierbij zijn de zestien WK-spelers aanwezig.

 ‘s Avonds vindt in Sneek de officiële ESFAG opening 

plaats. Hier zullen de Fries dammers een indruk geven 

van hun damwijze en internationale cachet.

SPEELDAGEN
Op zaterdag en zondag worden vervolgens vier  

partijen gespeeld, de spelers krijgen een tegenstander, 

afhankelijk van hun geleverde prestaties. Op zondag-

avond wordt het eerste deel afgesloten met een 

sponsor en spelersavond op het Tallship Artemis, die 

zal deelnemen aan de Sailparade van Sail Harlingen.

HALVE EN HELE FINALE
Maandag en dinsdag worden door de sterkste acht 

overgebleven spelers vier partijen gespeeld, na deze 

twee zware dagen volgt een barragedag en zijn de 

halve finalisten bekend. 

Op donderdag 9 augustus worden de halve finales 

gespeeld en blijven er uiteindelijk twee spelers over 

die op vrijdag 10 augustus een match van twee 

partijen zullen spelen om de wereldtitel.

Om 18.00 volgt de bekendmaking en huldiging  

van de  Wereldkampioen Fries Dammen door een 

prominent persoon.

HET WERELDKAMPIOENSCHAP FRIES DAMMEN

“  IK DRAAG GRAAG MIJN 
        STEENTJE BIJ OM HET FRIES 
DAMMEN OVERAL BEKEND 
   TE MAKEN.  ”

- Jean Marc Ndjofang



13

LIVEPLAY 
Door een samenwerking met de  

beheerders van Toernooibase van de KNDB is 

haar partijendatabase aangepast voor het Fries 

dammen. Tijdens de toernooien wordt elk speel-

bord uitgebreid met een tablet voor live-notatie.  

Op de KNDB-site en de websites van de 

organisatie en aan verwante organisaties kunnen 

dan de wedstrijden live worden gevolgd en 

eventueel van live commentaar worden voorzien. 

De afgelopen jaren hebben zo al duizenden 

mensen de partijen live gevolgd. 

LIVESTREAM 
Tijdens toernooien worden beelden in HD 

uitgezonden; een overzicht met daarin detail-

opname. Deze worden op YouTube en op de 

website van de organisatie uitgestuurd. 

 

360 LIVE STREAM 
Tijdens het WK zal de adembenemende 

wedstrijdzaal in full HD 360 graden vanuit 

het midden worden gestreamd. Elke virtuele 

bezoeker kan zo vanuit een fantastisch 

perspectief live meekijken in de wedstrijdzaal. 

Het Leeuwarder bedrijf Coolminds is benaderd 

voor ondersteuning, zij hebben de ervaring 

in huis om grote evenementen professioneel 

in beeld te brengen. Tijdens de kwalificatie

toernooien zullen experimentele streams  

in dit format worden opgezet.

TOEGANKELIJKHEID VOOR PUBLIEK

Het is belangrijk dat alle wedstrijden op verschillende manieren live  

te volgen zijn. Zowel het internationale als het nationale publiek zal de 

toernooien grotendeels volgen op tablet, telefoon of desktop. 

Stichting Wereldkampioenschap Fries Dammen heeft de afgelopen jaren  

bereikt dat tijdens een toernooi alle partijen via een applet zijn te volgen en dat 

de videobeelden uit de toernooizaal worden gestreamd. Dit heeft geresulteerd in 

5000 online bezoekers gedurende het laatste grote Fryslân Open 2017 in Franeker. 

Eén van de belangrijkste partijen, tussen de wereldkampioen Alexander Georgiev 

uit Rusland en de Friese kampioen Taeke Kooistra, kreeg meer dan 500 bezoekers  

die online live meekeken. 

Tijdens het Wereldkampioenschap wordt een nieuw medium ingezet:  

het livestreamen van 360 graden beeld.  Kijkers kunnen alle verrichtingen  

volgen en zo op een unieke manier de sterkste denksporters van dichtbij volgen. 

Deze vorm van media in de denksport is voor het eerst ingezet tijdens  

beslissende match om de wereldtitel schaken 2016. 
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 “   HET FRIES DAMMEN IS EEN ERG  
BIJZONDER SPEL. VOORAL OMDAT JE ZOWEL  
SCHUIN, RECHTUIT EN OVERDWARS MAG SLAAN,  
HEEFT HET SPEL EEN COMPLEET UNIEK KARAKTER.  
HET SPEL HEEFT DE OORSPRONKELIJKE 
ELEMENTEN VAN HET DAMMEN, MET ELEMENTEN 
VAN ANDERE SPELEN ZOALS SCHAKEN. OM FRIES 
DAMMEN GOED TE SPELEN IS EEN ANDERE MANIER  
VAN DENKEN NODIG DAN BIJ GEWOON DAMMEN. 
ZONDER MEER EEN INGEWIKKELD  
     EN BOEIEND SPEL.  ”

- Aleksej Domtsjev



COMMUNICATIEPLAN

De doelroepen voor de Wereldkampioenschap Fries dammen zijn verdeeld in de  
groepen internationaal, nationaal, Fryslân en jeugd. Voor elke groep is er een combinatie 
van partners waarmee samengewerkt wordt. Met veel partners is er al een langjarige 
samenwerking, met name op internationaal en nationaal niveau. 
In 2018, het Culturele Hoofdstad jaar, ligt er een nieuw communicatienetwerk waar het  
WK gebruik van maakt. Voor de professionele uitstraling zal het marketingbureau  
BrandDogs de gehele vormgeving doen. 

INTERNATIONAAL
Stichting WFD heeft de contactgegevens van 

denksportbonden in 60 landen, al deze bonden 

krijgen de informatie over het wereldkampioenschap 

Fries dammen. Deze denksportbonden sturen het 

door naar hun achterban. Daarnaast worden de 

bestaande facebookcontacten, contacten via de 

Apps en de reguliere internationale spelerscontacten 

ingezet om het wereldkampioenschap bekend te 

maken. Deze promotie zal een bereik hebben  

van ongeveer 75.000 mensen.

NATIONAAL
De Nederlandse Dambond heeft een ledenbestand  

van circa 4.000 mensen. De Bond is medeorganisator 

van het Nederlands kampioenschap en daarom 

belang hebbende voor een zo groot mogelijk publieks-

bereik. Stichting WFD heeft daarnaast een eigen  

mailinglijst van alles damclubs in Nederland, waar onder  

ook clubs die niet zijn aangesloten. Daarnaast zijn  

er goede contacten binnen de Nederlandse schaak-

wereld waardoor ook in deze kring de denksporters 

kunnen worden bereikt.

FRYSLÂN
Specifiek voor de doelgroep in Fryslân zijn er de 

communicatiekanalen van Leeuwarden-Fryslân2018. 

Zo staat het WK vermeld op de grote algemene 2018 

kalender en de specifieke sportkalender LF2018, door 

Sport Fryslân gecoördineerd. 

ESFAG, European Sport For All Games, waar  

het Fries dammen onderdeel van is, zit in het 

hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân2018.  

Ook met deze invalshoek zal het Wereldkampioenschap 

veel aandacht naar zich toe krijgen. Leeuwarden, 

Harlingen en Franeker, de drie Friese gemeentes waar 

het WK en de kwalificaties plaatsvinden, hebben hun 

eigen regionale informatiekanalen. Deze regionale 

promotie is belangrijk voor het plaatselijke publiek en 

sponsoren. Fryslân heeft veel digitale agenda’s waarin 

je als organisatie zelf je evenement kan plaatsen. 

Voorbeelden zijn de Sportevenementenkalender  

en Vanplan.

JEUGD
Samen met Sport Fryslân zet de Stichting WFD clinics op scholen in Franeker op.  

Bij een geslaagde pilot worden deze clinics in 2019 met behulp van sportcoaches door heel Fryslân 

gegeven. In 2018 zullen minimaal 1000 kinderen in aanraking komen met het Fries dammen. Door aan 

deze clinics school toernooien te koppelen, worden ook de geïnteresseerde ouders en familie bereikt. 

MARKETING STRATEGIE
De algehele vormgeving in een aansprekende huisstijl zal worden ontwikkeld door het marketing en 

reclame bureau BrandDogs uit Leeuwarden. Zij zijn gespecialiseerd in sport, food en kunst & cultuur.  

De verschillende communicatie uitingen worden op de genoemde doelgroepen afgestemd. De online en 

offline communicatie zal de zelfde huisstijl hebben voor een goede herkenbaarheid. Met de ontwerpen  

van BrandDogs krijgt de communicatie een uitstraling die een wereldkampioenschap waardig is

MEDIAPARTNERS
Omrop Fryslân heeft ieder jaar verslag gedaan van het Friesland Open toernooi. Zij zijn er van doordrongen 

welke historische en culturele waarde het Fries dammen heeft. Momenteel is de Stichting WFD in overleg  

op welke manier Omrop Fryslân verslag zal doen van het Wereldkampioenschap. NDC mediagroep is een  

belangrijk communicatiepartner van Leeuwarden-Fryslân2018. Als onderdeel van het ESFAG project, 

deel van het hoofdprogramma Culturele Hoofstad, kan het WK Fries dammen meeprofiteren van de 

centraal gemaakte afspraken. Daarnaast maakt de Stichting WFD met de NDC mediagroep nog concrete 

afspraken over de verslaggeving.

COMMUNICATIECOMMISSIE WDF
Bij het organiseren van de internationale toernooien stelt de stichting WDF een communicatie-

commissie samen. Deze commissie bestaat uit gedreven liefhebbers met veel kennis van Fries dammen 

én communicatie. Zij zullen ook voor het WK deze taken op zich nemen. De websites frisiandraughts.com 

en frysk.info zijn de centrale plek voor alle informatie wat er per dag gebeurt op het WK. Hier zijn onder 

meer de livestreams te zien. Om de website up to date te houden gedurende het wereldkampioenschap 

wordt deze meerdere keren per dag geüpdatet. Tijdens de belangrijkste kwalificatietoernooien en het 

wereldkampioenschap worden programmaboeken gemaakt die ruim worden voorzien van informatie 

over de spelers en het spel. Deze boekwerkjes blijven online beschikbaar.
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SOCIAL MEDIA
Facebook zal als belangrijkste social media ingezet  

worden. Naast regelmatige updates en foto’s heeft 

Facebook de mogelijkheid om korte live streams te plaatsen. 

Waar mogelijk wordt een link gelegd tussen het verslag van 

het WK met de app Fries dammen die dan ook gespeeld 

kan worden op Facebook.  Social media is een belangrijk 

medium om te gebruiken in de communicatie met de  

jeugd die in de aanloop naar het WK in aanraking komt 

met het Fries dammen of FRYSK! We zijn te volgen op 

facebook.com/frisiandraughts.

PERS 
De belangrijke verslaggevers uit de internationale 

damwereld staan klaar voor een doorlopende verslag-

geving van de evenementen binnen de damwereld.  

De Stichting WDF speelt daar goed op in door dagelijks 

een persmailing te versturen naar denksport-journalisten, 

kranten, nieuwswebsites en de gelieerde organisaties.  

Deze zijn voorzien van foto’s van een professionele 

fotograaf. De persberichten voor het buitenland worden 

 vertaald door een native speaker.  

SPONSOR STRATEGIE
Voor het Wereldkampioenschap leggen we contact  

met een aantal hoofdsponsors. Daarnaast werken we met 

regionale sponsoren. Voor ieder type sponsoring bieden we 

een communicatiepakket met passende vorm van promotie 

offline, online en in de speelzalen. Op de website zijn alle 

sponsoren en partners terug te vinden. In de livestream van 

de wedstrijden zullen de sponsoren daar herkenbaar in 

beeld komen. BrandDogs zorgt voor de juiste naams-  

en logovermeldingen op de communicatieuitingen. 

BEREIK LIVE STREAM
In de afgelopen jaren heeft de livestream tijdens de  

Fryslân Open minimaal 5.000 online bezoekers per jaar gehad. 

We verwachten tijdens de kwalificaties in Nederland meer dan 

15.000 online bezoekers. In Nederland is de landelijke dekking 

van hoogwaardig internetverbinding erg goed. In veel andere 

landen is de kwaliteit goed. Daarom is de verwachting dat 

het totaal online bezoek tijdens de buitenlandse kwalificaties 

toernooien een dikke 10.000 kijkers zal zijn.

COMMUNICATIEPLAN

     “  IK HAD NOG NOOIT VAN 
DEZE VORM VAN DAMMEN GEHOORD. 
     HET SPEL HEEFT ME VERRAST,  
    MET ALLE MOGELIJKE COMBINATIES.  ”

- Aleksander Georgiev
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KWALIFICATIES VOOR HET WK

1. AMSTERDAM:  
OPEN EUROPEES KAMPIOENSCHAP 
Synergie tussen schaken en dammen

Het tallship Artemis met als ligplaats het  

bruisende Amsterdam-Noord aan de NDSM-pier 

wordt de accommodatie voor de buitenlandse spelers 

en fungeert  als speelruimte van 19-22 oktober 2017.  

De feestelijke opening op 19 oktober is de welkoms-

avond voor spelers, pers en sponsoren waarbij  

de loting plaatsvindt voor de maximaal 24 spelers.  

Door het open karakter worden ook een aantal spelers  

van buiten de Europese grenzen verwacht.  

De sterkste acht Friese spelers zijn voor deze kwalifi

catie uitgesloten; zij spelen een eigen kwalificatie. 

De kampioen en de reserve-kampioen  

worden de eerste twee spelers die zich op kunnen 

maken voor het WK.  Op dit moment is er serieuze 

interesse getoond door 9-voudig wereldkampioen 

internationaal dammen Alexander Georgiev uit  

St. Petersburg, de wereldkampioen snelschaken  

Vasyl Ivanchuk en Nederlands kampioen  

Hans Jansen uit Amsterdam.

2. PRAAG:  
TSJECHISCH KAMPIOENSCHAP
Internationale samenwerking,  
Tsjechische dambond, diversiteit

Op 11 en 12 November 2017 zal het eerste  

Tsjechisch kampioenschap Fries dammen worden 

gehouden. In Tsjechië worden drie damvarianten 

actief beoefend: Tsjechisch, Internationaal en Fries. 

De Tsjechische grootmeester Václav Křišta en  

tevens voorzitter van de Tsjechische dambond  

(Ceska Federace Damy) staat borg voor een goed 

bezet kwalificatietoernooi. Dit toernooi is alleen  

voor denksporters uit Tsjechië en de winnaar  

krijgt een ticket voor het WK.

3. AOSTA:  
ITALIAANS KAMPIOENSCHAP
Internationale samenwerking,  
Italiaanse dambond, jeugd

Op 28 en 29 december 2017 zal in Aosta het  

eerste Italiaans kampioenschap Fries dammen  

worden gehouden. De organisatie is in handen van  

de Federazione Italiana di Dama. De Italiaanse dambond 

zal worden vertegenwoordigd door de jeugdtrainer 

Paolo Faleo en de arbiter van de Italiaanse dambond 

Alessio Mecca. Paolo Faleo  is erg actief om de beste 

jeugdspelers van Italië in Fries dammen op te leiden.  

De winnaar wordt op het WK verwacht.

4. FRYSLÂN:  
FRIES KAMPIOENSCHAP
Draagvlak en verbinding binnen  
de Dambond Fries Spel

Sedert de oprichting van de Dambond Fries Spel  

wordt het persoonlijk kampioenschap georganiseerd. 

Dit kampioenschap bestaat uit drie klassen van acht 

spelers. De winnaar van de kampioensgroep plaatst zich 

voor het WK. Stichting WFD zal in dit bijzondere jaar een 

toernooiboekwerkje uitgeven en tijdens de wedstrijden 

de techniek en livestream verzorgen zodat ook buiten 

de grenzen van Fryslân de verrichtingen van de sterkste 

Friese dammers internationaal kunnen worden gevolgd.

5. FRANEKER:  
FRYSLÂN OPEN 2018
Internationaal, topsport, draagvlak

Voor de tiende maal wordt in Franeker het 

Grutmastertoernoai gespeeld, en daaraan vooraf-

gaand het Fryslân Open. Het Fryslân Open is een 

uniek concept omdat de sterkste Friese dammers 

het tegen de internationale topdenksporters kunnen 

opnemen, dit geeft een bijzonder spanningsveld. 

Na drie dagen dammen gaan de sterkste vier spelers 

hun eigen ‘Grutmaster toernoai’ spelen in het 

historische stadhuis van Franeker. Deze keer plaatsen  

de acht spelers zich ook voor het WK. 

Het wordt dus hét toernooi, met de meeste 

kwalificatieplaatsen.  We verwachten dan  

ook een grote deelname uit binnen en buitenland. 

Wanneer de grutmasters aan het eind van deze  

damweek met hun toernooi bezig zijn, zal tegelijker-

tijd in de Koornbeurs de laatste kwalificatie FRYSK! 

worden gehouden. Deze damweek eindigt in het 

stadhuis met het derde WK FRYSK!.

6. HARLINGEN:  
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Synergie nationale damsport,  
Fries/Internationaal

Stichting WFD heeft van de Koninklijke  

Nederlandse Dambond (KNDB) akkoord gekregen  

om voor het eerst een combinatietoernooi te organi-

seren, waar zowel het NK Internationaal als wel het  

eerste NK Fries Dammen wordt gespeeld. 

De gemeente Harlingen stelt haar oude stadhuis ter  

beschikking als speellocatie en draagt financieel bij.  

Aan het NK internationaal dammen doen de 12 sterkste  

spelers van Nederland mee die de voorrondes zijn  

doorgekomen. Dezen spelen 11 partijen in het stadhuis.  

De deelnemers aan het nationaal kampioenschap 

Fries dammen starten in de Noorderhaven voor  

het stadhuis op de sfeervolle driemastklipper  

Elizabeth van de tallship company. 

Uiteindelijk zullen de finalisten in het stadhuis  

uit gaan maken wie de eerste Nederlands kampioen 

Fries dammen gaat worden en zich kan verzekeren 

van een plaats op het WK. Door deze unieke combinatie  

van toernooien wordt er landelijk een groot podium 

gegeven aan onze eigen damsport. Een bijzonder 

nevenactiviteit wordt een simultaan FRYSK! voor  

school kinderen die zal worden gegeven door de 

Russische wereldkampioen internationaal  

dammen Alexander Shvartsman. 

7. YAOUNDÉ (KAMEROEN):  
ZONE AFRIKA
Internationale ontwikkeling

Stichting WFD is uitgenodigd door de  

Afrikaans kampioen Jean Marc Ndjofang om in 

Yaoundé de start te geven aan een internationaal 

ontwikkelingsprogramma Fries dammen. Dammen is in  

Kameroen een volkssport, iedereen speelt, op straat en  

in de clubs. De hoofdstad van Kameroen heeft 20 grote  

damclubs en het doel is om door middel van clinics en  

toernooien de mensen op straat en in de clubs warm  

te maken voor het originele damspel. 

Ndjofang is erg positief. Als hij zegt dat deze variant  

de nieuwe standaard is, gaan waarschijnlijk veel spelers 

snel overstag. Dat Afrikanen kunnen dammen is bekend  

en ze staan ook open om een voor hen nieuwe spel-

wijze te leren. In Yaoundé zal uiteindelijk 1 speler  

zich gaan plaatsen voor het WK.

8. MOSKOU:  
ZONE EUROPA/AZIË
Internationale samenwerking FMJD

Nu de internationale erkenning een feit is voor het  

Fries dammen door de FMJD (de werelddambond) 

kan er wereldwijd worden samengewerkt. Met de 

FMJD is contact om voor het eerst in samenwerking 

een toernooi te houden. Wereldkampioen Alexander 

Shvartsman heeft zijn medewerking toegezegd om 

een goede speel locatie te vinden.  

Het deelnemersveld kan wel eens interessant worden: 

Er zijn spelers actief in Moermansk, Sint Petersburg  

(de stad waar 100 jaar geleden het Fries dammen nog  

normaal was), in Wit-Rusland, Oekraïne, Letland en 

Litouwen. Ook voor deze zone geldt dat er één  

WK plaats beschikbaar zal zijn.

“  EEN BIJZONDER NEVENACTIVITEIT WORDT EEN 
  SIMULTAAN FRYSK! VOOR SCHOOL KINDEREN  ”
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NEVENPROGRAMMA - WK FRYSK!

Voor de nieuwe snelle spelvariant FRYSK! wordt in samenwerking met Sport Fryslân als 
binnenschoolse activiteit clinics op basisscholen in Fryslân gegeven. In Franeker wordt eind 
2017 een project opgestart om binnen een kleinere regio meer bekendheid aan deze sport te 
geven. Doel is om alle basisscholen in Franeker te laten deelnemen aan clinics en af te sluiten 
met een groot toernooi in Franeker. In Tsjechië, Italië en Nederland worden al nationale 
kampioenschappen FRYSK! gehouden en vinden er uitwisselingen plaats met jeugdspelers. 
Uiteindelijk zullen minimaal 1000 kinderen het spel FRYSK! gaan spelen.

DE GEPLANDE TOERNOOIEN ZIJN:

KWALIFICATIES FRYSK!:
18 Oktober 2017  in Tsjechië in Deskohrani het Tsjechisch kampioenschap

29 December 2017  in Italië Valle d’Aosta het Italiaans kampioenschap

29 December 2017  te Leeuwarden in de nationale denksportbibliotheek Tresoar Het Nederlands kampioenschap

3 Maart 2018  te Franeker in theater de Koornbeurs een Open kwalificatie toernooi.

SCHOOLTOERNOOIEN EN CLINICS:
23 November 2017 in Leeuwarden in Tresoar het FRYSK!4Schools (individueel en schoolkampioenschap)

In de periode van oktober 2017 tot en met februari 2018 in Franeker clinics en kennismakinglessen op de 

scholen met afsluitend een groot toernooi in de Trije.

CLINICS VOOR VOLWASSENEN EN JEUGD 
Op scholen, bij evenementen en als nevenprogramma bij de kwalificatietoernooien

HET WERELDKAMPIOENSCHAP FRYSK! 
Dit zal worden gehouden in het oude stadhuis van Franeker op 4 maart 2018.

De wereldkampioen snelschaken Vasyl Ivanchuk tegen het Italiaanse jeugdtalent Elia Cantatore tijdens het WK-FRYSK! 2017.

NEVENPROGRAMMA - LANDENTEAM WEDSTRIJDEN

Overal in de wereld wordt gedamd en dan nog het meest op het kleine bord, het schaakbord. 
Veel spelers hebben in hun jeugd kennis gemaakt met een variant op het kleine bord en zijn pas 
later overgestapt naar het internationale spel. Toch is het belangrijk om de culturele waarde 
hiervan in te zien. Stichting Wereldkampioenschap Fries Dammen ondersteunt dan ook de 
instandhouding van deze lokale varianten van het damspel, deze geven kleur aan het spel. 
Door hier open voor te staan is er ook beter draagvlak te verkrijgen voor het Friese damspel.

NEVENPROGRAMMA -  
KWALIFICATIE VOOR HET WK FRYSK! 2019

Op de slotdag van het wereldkampioenschap, vrijdag 10 augustus, wanneer de twee finalisten 

spelen, zal er een extra toernooi plaatsvinden: het eerste kwalificatietoernooi FRYSK! voor het 

wereldkampioenschap FRYSK! van 2019. Dit toernooi is een open toernooi en we hopen hiermee  

veel publiek en spelers in het stadhuis te krijgen.

Tijdens het wereldkampioenschap zullen  

landenteams het tegen elkaar opnemen in elkaars 

damvarianten. Deze teamwedstrijden vinden tegelijk 

plaats in de gewelfde zalen van het stadhuis van 

Leeuwarden. De WK-spelers die uiteindelijk niet zullen 

doordringen tot de halve finale kunnen hun eigen 

team gaan versterken en zo alsnog een succesvol 

toernooi tegemoet zien

Op zaterdag 4 augustus  zal er Fries en Tsjechisch 

worden gespeeld en de daaropvolgende dag Italiaans 

en Internationaal.  Maandag 6 en dinsdag 7 augustus 

worden de teams aangevuld met de afgevallen  

spelers van het WK en volgen weer 4 rondes in  

de verschillende varianten.

  OP 7 AUGUSTUS VOLGT DE BEKENDMAKING 
    EN HULDIGING VAN HET WINNENDE TEAM. 

“  STICHTING WERELDKAMPIOENSCHAP FRIES DAMMEN 
ONDERSTEUNT DE IN STANDHOUDING VAN 
            LOKALE VARIANTEN VAN HET DAMSPEL, 
          DEZE GEVEN KLEUR AAN HET SPEL.  ”
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