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Voorwoord jeugdcommissie 
 

 

Beste spelers, ouders, jeugdleiders en andere geïnteresseerden, 

 

Voor jullie ligt het 

programmaboekje van het NK 

aspiranten en NK junioren 

meisjes die in  Groningen 

gespeeld gaan worden. In de 

zomer zal het startsein weer 

gegeven worden, de laatste van 

dit seizoen. Opnieuw zal niet 

alleen om het kampioenschap 

gestreden worden, ook nu zijn 

er weer plekken voor het EK in 

Estland en WK in Nederland te 

verdelen.  

 

De strijd bij de aspiranten 

belooft een spannende te 

worden. Meerdere deelnemers 

hebben niet alleen mee gedaan 

aan het NK junioren, ze zijn 

daar ook op het podium beland. 

Wouter Wolff en Jitse Slump 

waren nummer 1 en 2, zouden ze 

dat truukje kunnen herhalen in 

een leeftijdscategorie lager?  

Maar ook de andere deelnemers 

zijn geen onbekende bij de 

kampioenschappen, reden om ze 

goed in te gaten te houden.  

 

Bij de junioren meisjes zijn 

helaas maar vier 

deelneemsters, maar dit 

betekent niet dat de strijd al is 

gestreden. Alle vier de meiden 

deden vorig jaar ook mee en 

weten dus wat het is om een 

kampioenschap te spelen. Ze 

zullen de laatste drie dagen 

laten zien wat ze kunnen. 

 

Ik wil jullie allemaal veel succes 

wensen, maak er mooie dagen 

van. 

 

Anne-Wil Koopman 

KNDB jeugdcommissie 
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Voorwoord organisatie 
  

 

“Ergens veel 

moeite voor 

doen, zonder 

dat het iets 

oplevert. 

Zaaien op 

onvruchtbare 

grond, waardoor de kost 

verloren gaat.” 

  

Dat is kort gezegd de uitleg van 

de naam Kostverloren, de wijk 

in stad Groningen waar half juli 

het NK aspiranten en het NK 

meisjes junioren gespeeld zal 

worden. Speelzaal: het 

Kostverloren Kwartier.  

 

Ik ben er namens 

Damgenootschap Het Noorden 

trots op de aspiranten en de 

junioren meisjes te mogen 

verwelkomen.  

Op Kostverlorense bodem waar 

elke vrijdagavond de jeugd van 

Groningen samenkomt om te 

dammen.  

 

Op de Groningse grond ook, die 

toch zo vruchtbaar bleek dat 

het toppers als Martin Dolfing 

en Roel Boomstra voortbracht. 

En nu dan Wouter Wolff, als 

lokale favoriet voor de titel bij 

de aspiranten. 

 

Dat er veel moeite in het 

toernooi gestoken wordt, is nu 

al zichtbaar. De organisatie is 

er druk mee. Maar dat het wel 

degelijk iets zal opleveren is 

ook duidelijk. Voor de toppers 

een strijd om de punten. Voor 

iedereen, de toppers incluis, 

een fantastische 

damvakantieweek in het 

vruchtbare Groningen. 

 

Voor die ene week in juli, 13-

18e, zou de wijk dus eenmalig 

omgedoopt moeten worden tot 

Kostgewonnen! 

 

Michiel Kroesbergen 

Voorzitter Damgenootschap 

Het Noorden 
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Jeugdclub DG Het Noorden 

 

Damgenootschap Het Noorden 

behoort tot de oudste clubs van 

Nederland. Het werd opgericht 

in 1905 en viert dit jaar dus 

haar 110-jarig bestaan! Hoewel 

we op papier oud zijn, voelen we 

ons nog jong. We hebben altijd 

veel gedaan aan jeugdopleiding 

en daarin waren we in het 

verleden best succesvol. 

Bekende dammers die bij ons 

de jeugd hebben doorlopen zijn 

bijvoorbeeld Martin Dolfing, 

Heike Verheul en Roel 

Boomstra. 

 

Zoals bij elke club zijn er ups 

en downs. In 2008 zijn we om 

verschillende redenen gestopt 

met de jeugdclub. Maar in 2009 

hebben we de handschoen toch 

maar weer opgepakt. Eerst met 

een clubje van vier, waaronder 

Wouter en Gerald Wolff en 

Suzanne Staal.  Later kwam 

daar een groep van vier bij en 

beetje bij beetje groeide de 

club. Nu hebben we een leuke 

jeugdclub met tussen 15 en 20 

jeugdleden.  

We zijn ook blij met de 

persoonlijke successen die 

worden geboekt. Wouter Wolff 

werd dit jaar al Nederlands 

kampioen bij de junioren en 

Suzanne Staal werd Nederlands 

kampioen bij de pupillen 

meisjes.  

 

Sinds een paar jaar heeft de 

jeugdclub een sponsor: “De 

Bovenkamer van Nederland”. 

Een prachtige naam, met 

associaties naar het 

denken/dammen en naar 

Groningen.  Deze  sponsoring  

stelt ons in staat om veel extra 

dingen te doen, zoals aanschaf 

van clubshirts en dammateriaal. 

Daar zijn we als club erg blij 

mee. 

 

Het werk is nooit klaar en als je 

niets meer doet, ga je 

achteruit. We verwelkomen dan 

ook het regioplan, dat vanuit 

Hoogeveen/Hijken is 

geïnitieerd. Door de krachten 

te bundelen hopen we het 

dammen in Noord-Nederland 

een grote impuls te geven. 
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Als je aan veel toernooien 

meedoet, moet je er zelf af en 

toe ook één organiseren. 

Vandaar dat we dit jaar de 

organisatie van het NK 

Aspiranten en NK Junioren 

meisjes op ons hebben genomen. 

Wij hebben er in ieder geval 

heel veel zin in en hopen dat de 

deelnemers dat ook hebben! 

 

Danny Staal 

Jeugdleider DG Het Noorden 
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Algemene informatie 
 

 

 

Speellocatie 

Kostverloren Kwartier 

Jacob van Ruysdaelstraat 73 

9718 SC Groningen 

050 311 8119 

Zie website voor locatie 

informatie over 

parkeermogelijkheden 

 
Organisatie en 
contactpersoon 

Damgenootschap Het Noorden 

Danny Staal 

R. van Rijnstraat 9d 

9718 PH Groningen 

06-10703838 

danny.staal@home.nl 

 

Organisatie 

Gertie Wolff-Van Pouderoyen 

Danny Staal 

Martijn de Jong 

 

Website 
www.jeugddammen.com 

 

Arbiter 
Johan Rademaker 
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Programma 
 

Programma NK Aspiranten 
 
Dag en datum Tijd Activiteit 

Maandag 13 juli 12:30 uur Ontvangst deelnemers 

 13:00 uur Opening + aansluitend de 1e  ronde 

Dinsdag 14 juli 09.00 uur 2e ronde 

 14.30 uur 3e ronde 

Woensdag 15 juli 09:00 uur 4e ronde 

 14:30 uur 5e ronde 

Donderdag 16 juli 09:00 uur 6e ronde 

 14:30 uur 7e ronde 

Vrijdag 17 juli 10:00 uur 8e ronde 

 15:00 uur Nevenactiviteit 

Zaterdag 18 juli 10:00 uur 9e ronde + aansluitend de 

prijsuitreiking 

 

Programma NK Junioren Meisjes 
 
Dag en datum Tijd Activiteit 

Donderdag 16 juli 14:00 uur Opening 

 14:30 uur 1e ronde 

Vrijdag 17 juli 10:00 uur 2e ronde 

 15:00 uur Nevenactiviteit 

Zaterdag 18 juli 10:00 uur 3e ronde + aansluitend de 

prijsuitreiking 

 

De tijden zijn indicatief en kunnen licht afwijken.  

 

-Vergeet op de eerste wedstrijddag niet 20 euro inschrijfgeld mee 

te nemen en te betalen! - 
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Deelnemers NK aspiranten algemeen 

Wouter Wolff is de plaatselijke favoriet. Hij 

veroverde in Westerhaar al de nationale 

juniorentitel en zal ook graag de titel bij de 

aspiranten willen pakken. In de nationale competitie 

kwam hij uit voor DG Het Noorden en volgend jaar 

gaat hij ereklasse spelen bij Hijken DTC. Wouter is 

in vorm, want in het toernooi van Salou wist hij twee 

GMI’s te verschalken, waaronder oud-wereld-

kampioen Gantwarg. Kan hij die vorm vasthouden tot op het NK?  

 

Berke Yigitturk is de benjamin van het toernooi. Hij 

kan vrijuit spelen, want hij heeft al een titel op zak. 

In zijn stad Den Haag werd hij Nederlands kampioen 

bij de pupillen. In 2013 werd hij ook al Nederlands 

kampioen, namelijk bij de welpen. Met zijn mooie 

aanvallende stijl en combinatieve vermogen kan hij 

het iedereen moeilijk maken.  

 

Jitse Slump is ook één van de topfavorieten voor de 

titel. Hij hoefde geen halve finales te spelen, dankzij 

zijn tweede plaats van vorig jaar. Bij het NK junioren 

kwam hij een plusje te kort voor de gedeelde eerste 

plaats. Bij de welpen wist hij al twee keer 

Nederlands kampioen te worden. Hij zal daar graag 

een aspirantentitel aan toe willen voegen.  

 

Dirk Vet heeft al heel wat mooie resultaten achter 

zijn naam staan. In 2011 werd hij Nederlands 

kampioen bij de welpen en in 2014 kampioen bij de 

pupillen. Hij heeft al op meerdere EK’s en WK’s  

gespeeld, met als beste resultaat een 6e plaats op 

het WK pupillen in 2014. Dirk speelt in de nationale 

competitie voor het roemruchte VAD Amsterdam. 
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Marco de Leeuw kreeg een keuzeplaats voor deze 

finale. In de halve finale eindigde hij nipt achter 

Berke en Thijs. Hij loopt al een poosje mee en heeft 

al EK’s en WK’s gespeeld. Zijn mooiste resultaat is 

misschien wel de 4e plaats op het WK Pupillen in 

2013. Al zal hij ook trots zijn op zijn 3e plaats bij het 

NK welpen in 2010. Marco speelt in de nationale 

competitie voor RDC Rijnsburg. 

 

Wouter Morssink won overtuigend de halve finale in 

Hazerswoude. Hij heeft iets met vierde plaatsen. In 

2009 werd hij 4e bij de welpen, in 2012 4e bij de 

pupillen en in 2014 4e bij de aspiranten. Als het aan 

hem ligt, wordt het nu eens tijd voor het ereschavot. 

Daar heeft hij overigens al eens op gestaan, want in 

2014 werd hij Nederlands Kampioen sneldammen bij 

de aspiranten.  

 

Vincent Houtjes wist zich te plaatsen voor de finale 

door in een spannend duel van “onze” Floris Tol te 

winnen. In zijn eerste aspirantenjaar plaatst hij zich 

dus meteen voor de finale. In 2010 werd hij 

Nederlands kampioen bij de welpen en een jaar later 

tweede. Ook Vincent heeft al de nodige ervaring op 

het internationale niveau. In de nationale competitie 

komt hij uit voor het jeugdteam van Hoogeveen. 

 

Jeroen van den Brink is misschien wel de grote 

verrassing in deze finale. In de HF in Laren wist hij 

beslag te leggen op de tweede plaats en dwong 

daarmee plaatsing af. Bij de pupillen haalde hij wel 

telkens de finale, maar een hoge klassering bleef uit. 

Gaat hij ons in deze finale weer verrassen? In de 

nationale competitie komt hij uit voor het derde 

team van DES Lunteren. 
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Thijs Verboon heeft al heel wat mooie resultaten op 

zijn erelijst staan. In 2008 behaalde hij een 3e plaats 

op het NK welpen en in 2012 een 3e plaats bij het NK 

pupillen. Hij zal graag die lijn willen doortrekken en 

dit jaar het podium bereiken bij de aspiranten. Hij 

heeft ook de nodige internationale ervaring met 

deelname aan EK’s en WK’s. In de nationale 

competitie komt hij uit voor Rivieren Dammers, 

waarmee hij promoveerde naar de hoofdklasse. 

 

Nick Waterink won overtuigend de halve finale in 

Laren. Tot dusverre heeft hij in alle 

leeftijdscategorieën een keer op het podium gestaan. 

In 2009 werd hij 2e bij het NK welpen en drie jaar 

later Nederlands kampioen bij de pupillen. We zijn 

weer drie jaar verder, dus wordt het weer een 

podiumplaats? Bij het WK pupillen in 2012 behaalde 

hij een mooie 3e plaats.  In de nationale competitie 

komt hij uit voor het eerste team van MTB Hoogeveen. 
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Deelnemers NK junioren meisjes 
 

Mara Langeveld was in 2013 dicht bij de titel bij de 

junioren meisjes. Ze eindigde in punten gelijk met 

Denise van Dam, maar die bleef haar net een plusje 

voor. Een jaar later liep het wat stroever en 

eindigde ze als 6e. Dat zal ze dit jaar zeker 

proberen recht te zetten. In de nationale competitie 

speelt ze voor WSDV Wageningen. 

 

Mariska Veer moet tot dusverre nog even wachten 

op een podiumplaats. In 2013 eindigde ze als 6e bij 

de aspiranten meisjes en vorig jaar werd ze gedeeld 

4e bij de junioren meisjes. Die podiumplaats lijkt 

echter een kwestie van tijd, want ze is in vorm! In 

de nationale competitie haalde ze dit seizoen een 

verpletterende +5 score voor haar team DEZ 

Reeuwijk/Zegveld. 

 

Marieke Altena staat bekend om haar aanvallende 

speelstijl. Het spelen van de flankaanval is haar 

handelskenmerk. Hopelijk laat ze dat ook zien op dit 

NK. Vorig jaar eindigde ze als tweede op het NK 

Aspiranten meisjes. Ze acteerde vervolgens op het 

EK in Pinsk en het WK in Dabki. In de nationale 

competitie speelt ze voor SDC Sneek in de tweede 

klasse A. Ze werd zowaar topscorer van haar team! 

 

Stella van Buuren heeft een abonnement op de 

derde plaats. In 2012 eindigde ze als 3e bij de 

aspiranten meisjes en in 2013 als 3e bij de junioren 

meisjes. Ook vorig jaar was dat haar eindstation. Ze 

zal dit jaar vast één of twee treetjes hoger willen 

staan. In de nationale competitie komt ze uit voor 

DC IJmuiden, kampioen van de eerste klasse B. 
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Wedstrijdschema NK aspiranten  
Ronde 1  

Berke Yigitturk   - Marco de Leeuw    - 

Wouter Morssink  - Jeroen van den Brink   - 

Vincent Houtjes   -  Nick Waterink    - 

Jitse Slump   - Thijs Verboon    - 

Dirk Vet    - Wouter Wolff    - 

 

Ronde 2 

Marco de Leeuw   - Wouter Wolff    - 

Thijs Verboon   - Dirk Vet     - 

Nick Waterink   -  Jitse Slump    - 

Jeroen van den Brink  - Vincent Houtjes    - 

Berke Yigitturk   - Wouter Morssink   - 

 

Ronde 3 

Wouter Morssink  -  Marco de Leeuw    - 

Vincent Houtjes   - Berke Yigitturk    - 

Jitse Slump   - Jeroen van den Brink   - 

Dirk Vet    - Nick Waterink    - 

Wouter Wolff   - Thijs Verboon    - 

 

Ronde 4 

Marco de Leeuw   -  Thijs Verboon    - 

Nick Waterink   -  Wouter Wolff    - 

Jeroen van den Brink  - Dirk Vet     - 

Berke Yigitturk   -  Jitse Slump    -

Wouter Morssink  -  Vincent Houtjes    -

  

Ronde 5 

Vincent Houtjes   -  Marco de Leeuw    - 

Jitse Slump   -  Wouter Morssink   - 

Dirk Vet    - Berke Yigitturk    - 

Wouter Wolff   - Jeroen van den Brink   - 

Thijs Verboon   -  Nick Waterink    - 
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Ronde 6 

Marco de Leeuw   -  Nick Waterink    - 

Jeroen van den Brink  -  Thijs Verboon    - 

Berke Yigitturk   - Wouter Wolff    - 

Wouter Morssink  - Dirk Vet     - 

Vincent Houtjes   -  Jitse Slump    -

  

Ronde 7 

Jitse Slump   -  Marco de Leeuw    - 

Dirk Vet    - Vincent Houtjes    - 

Wouter Wolff   -  Wouter Morssink   - 

Thijs Verboon   - Berke Yigitturk    - 

Nick Waterink   -  Jeroen van den Brink   -

  

Ronde 8 

Marco de Leeuw   -  Jeroen van den Brink   - 

Berke Yigitturk   - Nick Waterink    - 

Wouter Morssink  - Thijs Verboon    - 

Vincent Houtjes   -  Wouter Wolff    - 

Jitse Slump   -  Dirk Vet     - 

 

Ronde 9 

Dirk Vet    -  Marco de Leeuw   - 

Wouter Wolff   - Jitse Slump    - 

Thijs Verboon   -  Vincent Houtjes    -  

Nick Waterink   -  Wouter Morssink   - 

Jeroen van den Brink  -  Berke Yigitturk    -
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Wedstrijdschema NK junioren meisjes 
 
Ronde 1  

Mariska Veer   - Mara Langeveld    - 

Stella van Buuren  - Marieke Altena    -

  

Ronde 2 

Stella van Buuren  - Mariska Veer    - 

Marieke Altena   - Mara Langeveld    -

  

Ronde 3 

Mara Langeveld   -  Stella van Buuren   - 

Marieke Altena   - Mariska Veer    - 
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Scoretabellen aspiranten algemeen 
 

 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal 

1. Berke Yigitturk x           

2. Wouter Morssink  x          

3. Vincent Houtjes   x         

4. Jitse Slump    x        

5. Dirk Vet     x       

6. Wouter Wolff      x      

7. Thijs Verboon       x     

8. Nick Waterink        x    

9. Jeroen vd Brink         x   

10. Marco de Leeuw          x  

 

 

 

Voortschrijdingstabel 
 

 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal plaats 

1. Berke Yigitturk           

2. Wouter Morssink           

3. Vincent Houtjes           

4. Jitse Slump           

5. Dirk Vet           

6. Wouter Wolff           

7. Thijs Verboon           

8. Nick Waterink           

9. Jeroen vd Brink           

10. Marco de Leeuw           
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Scoretabellen junioren meisjes 
 

 Naam 1 2 3 4 totaal 

1. Mariska Veer x     

2. Mara Langeveld  x    

3. Marieke Altena   x   

4. Stella van Buuren    x  

 

 

 
Voortschrijdingstabel 
 

 Naam 1 2 3 totaal plaats 

1. Mariska Veer      

2. Mara Langeveld      

3. Marieke Altena      

4. Stella van Buuren      



 
16 

Wedstrijdbepalingen NK finale 
aspiranten algemeen 2015 

 

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van 

het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 

2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per 

partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking 

gesteld.  

3. Indien een speler een uur na aanvang van de partij nog niet 

aanwezig is, wordt de partij voor hem verloren verklaard. 

4. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet 

door elke speler, voorzien van uitslag en met vermelding van de 

gebruikte speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven 

worden. 

5. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er 

worden 9 ronden gespeeld. 

6. Aan de speler die de partij wint worden twee punten toegekend. 

Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden 

geen punten toegekend. Bij een ‘plus-min’ remise wordt de uitslag 

1+ - 1-. Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een 

duurzame voorsprong van tenminste 3 schijven, waarbij een dam 

voor 2 schijven telt, tenzij de stand een directe winstgang bevat. 

In een stand van 1 dam tegen 3 stukken, waaronder 1 dam, kunnen 

wederzijds nog 16 zetten worden gespeeld. Als de partij daarna 

nog niet is beëindigd, is het remise, tenzij de spelers daarvoor een 

plus- en minremise zijn overeengekomen. 

7. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat 

wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers 

verloren verklaard. 

8. De eindstand wordt bepaald door: 

a. het aantal wedstrijdpunten; 

b. het saldo van de behaalde plus- en minremises. 

c. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er 

rechten aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een 

barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon 
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per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of 

meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 

2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing 

verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-

death”principe. 

d. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: 

het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge 

resultaat en loting. 

9. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt 

gerookt of te luid wordt gesproken. 
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Wedstrijdbepalingen NK finale junioren 
meisjes 
 

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van 

het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 

2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per 

partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking 

gesteld. 

3. Indien een speler een uur na aanvang van de partij nog niet 

aanwezig is, wordt de partij voor hem verloren verklaard. 

4. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet 

door elke speler, voorzien van uitslag en met vermelding van de 

gebruikte speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven 

worden. 

5. Er wordt volgens een enkel rondtoernooi gespeeld. Er worden 3 

ronden gespeeld. 

6. Aan de speler die de partij wint worden twee punten toegekend. 

Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden 

geen punten toegekend. Bij een ‘plus-min’ remise wordt de uitslag 

1+ - 1-. Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een 

duurzame voorsprong van tenminste 3 schijven, waarbij een dam 

voor 2 schijven telt, tenzij de stand een directe winstgang bevat. 

In een stand van 1 dam tegen 3 stukken, waaronder 1 dam, kunnen 

wederzijds nog 16 zetten worden gespeeld. Als de partij daarna 

nog niet is beëindigd, is het remise, tenzij de spelers daarvoor een 

plus- en minremise zijn overeengekomen. 

7. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat 

wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers 

verloren verklaard. 

8. De eindstand wordt bepaald door: 

a. het aantal wedstrijdpunten; 

b. het saldo van de behaalde plus- en minremises. 

c. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er 

rechten aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een 

barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon 
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per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of 

meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 

2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing 

verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-

death”principe. 

d. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: 

het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge 

resultaat en loting. 

9. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt 

gerookt of te luid wordt gesproken. 
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Plaatsingsrechten EK en WK  
NK aspiranten algemeen 2015 
 
− De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK algemeen 

aspiranten 2015 in Estland, van 1 tot en met 7 augustus 2015.  

− Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. 

Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf voor Team 

KNDB, voor de reis als Team KNDB samen, en voor de coaches 

tijdens het hele toernooi in Estland. 

− Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde NT 

(nationaal talent). NT krijgen een trainings- en coachprogramma 

met vooral talentcoach Rik Keurentjes. De nummers 1, 2 en 3 

zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en 

coachkosten moeten betalen. De realistische schatting (!) van de 

totale (!) kosten is op dit moment E.700.  

− Het Kellerfonds krijgt dit jaar een nieuwe start en we hopen dat 

we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten. Je 

kunt bij dit fonds een aanvraag indienen.  

− De nummers 1, 2, 3 en 4 (organisatieplaats) plaatsen zich voor het 

WjK algemeen aspiranten 2015 in ons eigen land, van 1 tot en met 

7 november 2015. Er is ook een 5e sponsorplaats die de 

plaatselijke organisatie kan invullen. Indien zij dat niet doen in 

deze categorie, gaat die plaats naar de nummer 5 van dit NK 

2015. Er is misschien een 6e plaats om het deelnemersveld “even” 

te maken, en die eventuele 6e plaats is voor de nummer 6 van dit 

NK 2015.  

− Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. 

Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf voor Team 

KNDB en voor de coaches tijdens het hele toernooi in Nederland. 

− Talentontwikkeling kan ook nu alleen betalen voor NT. Dus alle 

mogelijke deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als 

ze geen NT zijn. De realistische schatting (!) van de totale (!) 

kosten is op dit moment E.500.  
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− Voor EjK en WjK zijn de genoemde plaatsingsrechten gekoppeld 

aan de genoemde klasseringen. Commissie Training zal beslissen of 

uitzending naar EjK of WjK zin heeft voor iemand die lager is 

geëindigd (mocht er iemand niet kunnen meedoen), want veel 

verliezen is niet goed voor de speler en niet goed voor Team 

KNDB.    

− Berke Yigitturk zal spelen het EjK 2015 pupillen en het WjK 2015 

pupillen. Zijn eventuele plaatsingsrechten bij de aspiranten 

schuiven daarom door naar de speler direct achter hem in het 

klassement.      
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Plaatsingsrechten EK en WK  
NK junioren meisjes 2015 
 

− Voor het EjK junioren meisjes 2015 in Estland, van 1 tot en met 7 

augustus 2015, is de vanwege de voorbereidingen van de KNDB bij 

de junioren meisjes nagegaan wie de mogelijkheid heeft om mee 

te doen.  Hieruit bleek dat alleen Marieke Altena en Mara 

Langeveld mee kunnen gaan, zij zullen namens de KNDB deelnemen 

aan het EK junioren meisjes.   

− De nummers 1, 2, 3 en 4 (organisatieplaats) plaatsen zich voor het 

WjK meisjes junioren 2015 in ons eigen land, van 1 tot en met 7 

november 2015. Er is ook een 5e sponsorplaats die de plaatselijke 

organisatie kan invullen. Indien zij dat niet doen in deze 

categorie, gaat die plaats naar de nummer 5 van dit NK 2015. Er is 

misschien een 6e plaats om het deelnemersveld “even” te maken, 

en die eventuele 6e plaats is voor de nummer 6 van dit NK 2015.  

−   Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. 

Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf voor Team 

KNDB en voor de coaches tijdens het hele toernooi in Nederland. 

−  Talentontwikkeling kan ook nu alleen betalen voor NT. Dus alle 

mogelijke deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als 

ze geen NT zijn. De realistische schatting (!) van de totale (!) 

kosten is op dit moment E.500.  

−  Voor EjK en WjK zijn de genoemde plaatsingsrechten gekoppeld 

aan de genoemde klasseringen. Commissie Training zal beslissen of 

uitzending naar EjK of WjK zin heeft voor iemand die lager is 

geëindigd (mocht er iemand niet kunnen meedoen), want veel 

verliezen is niet goed voor de speler en niet goed voor Team 

KNDB.    
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Kampioenengalerij NK aspiranten  

1974 Gerrit Wassink 1994 Jan Peter Patist 

1975 Henk Hosper 1995 Jeroen van den Akker 

1976 Peter de Jong 1996 Dirk van Schaik 

1977 Eran Binenbaum 1997 Erwin Heunen 

1978 Gerard Jansen 1998 Michiel Kloosterziel 

1979 Hendrik van der Zee 1999 Bas Messemaker 

1980 Erik Brunsman 2000 Jasper Lemmen 

1981 Hendrik van der Zee 2001 Rik Keurentjes 

1982 Willie van der Braak 2002 Danny Slotboom 

1983 Johan Smits 2003 Pim Meurs 

1984 Arjan van Leeuwen 2004 Pim Meurs 

1985 Jappie Smink 2005 Pieter Steijlen 

1986 Mark Deurloo 2006 Roel Boomstra 

1987 Carlo van den Hurk 2007 Roel Boomstra 

1988 Joost de Heer 2008 Michel Stempher 

1989 Matthijs Robbens 2009 Thijs van den Broek 

1990 Toby Hage  2010 Martijn van IJzendoorn 

1991 Mark Kemperman  2011 Martijn van IJzendoorn 

1992 Laurens Fijn van Draat  2012 Martijn van IJzendoorn 

1993 Mark Hoogakker  2013 Alex Ketelaars 

   2014 Jan Groenendijk 

  2015 ????? 

   

 

 

  

 



 
24 

Kampioenengalerij NK junioren meisjes  

1990 Lianne Jansen 

1991 Delia Verhoef 

1992 Anja Bouwman 

1993 Nicole Kokx 

1994 Nicole Kokx 

1995 Tamara Wattez (B) 

1996 Jorien Alink 

1997 Linda Schnieders 

1998 Jorien Alink 

1999 Cora Koopman 

2000 Linda Schnieders 

2001 Astrid van der Stelt 

2002 Roelinda Lunenborg 

2003 Saskia Veltman 

2004 Saskia Veltman 

2005 Saskia Veltman 

2006 Ingrid de Kok 

2007 Laura Andriessen 

2008 Mei-Jhi Wu 

2009 Mei-Jhi Wu 

2010 Karlijn Overes 

2011 Karlijn Overes 

2012 Heike Verheul 

2013 Denise van Dam 

2014 Denise van Dam 

2015 ????? 

  


