Damschool Zuid-West Veluwe
WAT IS EEN DAMSCHOOL?
Een damschool is een samenwerkingsverband tussen verschillende damverenigingen, die de handen in
elkaar geslagen hebben om met name voor jeugdleden een gedegen opleidingsprogramma te kunnen
bieden. Een programma dat duidelijk meer biedt dan de individuele vereniging kan bieden, zowel wat
structuur als niveau betreft.

TRAININGSMATERIAAL
Er wordt gebruik gemaakt van het vernieuwde trainingsmateriaal, de verschillende opleidingen: van
der Wal, Wiersma, Sijbrands, Roozenburg, Springer en Hoogland, welke zeer verzorgd worden geleverd
in fraai uitgevoerde mappen. Tussendoor kunnen de zgn. “werkboek-opleidingen” worden gevolgd. De
damschool start op niveau 3, de Sijbrands-opleiding. Afhankelijk van het bereikte niveau kan een
leerling doorstromen naar het volgende niveau of naar het werkboek. Een cursus omvat 40 lessen.

TRAINERS
De damschool maakt gebruik van professionele en gediplomeerde trainers. Er zijn een viertal trainers
verbonden aan de Damschool Zuid-West-Veluwe, nl. Johan Krajenbrink, Alex Mathijsen, Matthias de
Kruijf en Ester van Muijen.

LOCATIES EN TIJDSTIPPEN
De damschool Zuid-West-Veluwe kent twee locaties, Lunteren en Wageningen. De damschool
activiteiten vinden plaats op vrijdagavond. De 40 lessen worden verdeeld over 16 avonden. Elke cursus
omvat een deeltoets halverwege en wordt afgesloten met een examen- en toetsavond, waarbij alle
leerlingen van elk niveau bij elkaar worden gebracht. Tevens worden er dan diverse activiteiten
georganiseerd voor ouders en belangstellenden. Het geheel wordt afgesloten met een feestelijke
uitreiking van de diploma’s aan de geslaagden.

WANNEER
De damschool Zuid-West-Veluwe start in de tweede helft van september en loopt door tot medio april.

KOSTEN
De deelname aan de damschool is niet kosteloos. Er moeten de nodige kosten gemaakt worden om de
damschool draaiende te houden. De kosten voor 16 lessen van 2 tot 2 1/2 uur per keer zijn ca. €65,-voor een heel seizoen. Bij WSDV is dit bedrag in de contributie geïntegreerd.

INTERESSE
Mocht je interesse hebben of mocht je meer informatie willen vraag het aan je eigen jeugdleider of als
die het niet weet met de voorzitter van de damschool Zuid-West Veluwe de heer Jaap Heij – telefoon
06-22130773.

