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Betreft: Selectiedag/testdag ONLINE op zaterdag 27 februari van 11.30 tot 18.00 uur. 

       

Aan: Jeugdspelers 

Provinciale jeugdleiders 

Jeugdleiders verenigingen  

Trainers topsport en talentontwikkeling 

CT  - KNDB 

HB - KNDB 

 

                                                                                                   Veenendaal, 12 februari 2021 

 

Beste dammer, 

 

De SELECTIEDAG/TESTDAG van de KNDB is sowieso al bijzonder en dit jaar al helemaal: 

27 februari wordt de selectiedag/testdag ONLINE gehouden van 11.30 tot 18.00 uur.  
 

Iedereen snapt waarom en de deelnemers zullen al veel online les gewend zijn.  

Hoe gaan we het aanpakken: 

 

- Volgende week krijg je meer informatie, zoals de deelnemerslijsten. 

- Rik Keurentjes zal de selectiedag voor de CJT doen, Ester van Muijen voor de CAT 

en Alex Mathijsen voor de CPT. 

- Testen zullen per mail worden gestuurd op 27 februari. 

- Er zal worden gewerkt met Skype of JitSi. 

- We verwachten Fair Play. Je hebt niets aan vals spelen. Als je dat eenmaal doet, 

wordt het daarna makkelijker en ga je de verkeerde kant op. Je krijgt vast ook last van 

je schuldgevoel. En je kunt door de mand vallen: pijnlijk! Dus je doet gewoon je best 

op een eerlijke manier. 

 

Het is en blijft een bijzondere dag die gratis is en totaal anders dan andere damactiviteiten.   

Wat ga je allemaal doen: 

 

1. Probeer je te plaatsen voor één van de centrale trainingen van de KNDB in 2021.  

2. Het is een testdag voor je, als je al op de centrale training zat in 2020. 

3. Het is een kans om je te plaatsen voor een hogere groep: dit jaar 2 centrale groepen? 

4. Het is een kans om uit te vinden: wat kan ik goed en wat kan ik nog beter leren? 

5. Het is een kans om je te vergelijken met andere jongens en meisjes uit heel Nederland. 

6. Als je gewoon je best doet is het goed, de dag verplicht je tot helemaal niets. 

 

 

 



Je hebt jezelf niet opgegeven, máár we willen toch erg graag dat je mee gaat doen! Waarom?   

 

1. Je hebt talent en wij zijn nieuwsgierig naar je testresultaat.  

2. Je bent vorig jaar gekomen, het gaat nu vast nog veel beter.  

3. Je wilt in twee centrale groepen gaan trainen in 2021: succes! 

4. Je bent te oud of te goed voor de centrale groep waar je nu al inzit: dus andere groep? 

5. Je wilt deze bijzondere online trainingsdag natuurlijk niet missen, dan krijg je spijt. 

 

Je hebt jezelf gewoon al opgegeven! Helemaal goed!  Iedereen is van harte welkom om mee 

te doen Als je niet mee gaat doen, dan graag je afmelden via bondsbureau@kndb.nl  

  

Programma selectiedag/testdag 
Op 27 februari ga je veel verschillende dingen doen. Je krijgt testen, bijvoorbeeld over 

combinaties en over eindspel. De totale beoordeling wordt opgebouwd uit het resultaat van 

die testen. Maar ook je prestaties in toernooien tellen mee. De dag zal worden afgesloten met 

blitzen op Lidraughts, máár dat zal niet meetellen in het beoordelingsresultaat. Begin maart 

krijgt iedereen bericht. Hoe? Je krijgt de uitslag per onderdeel en vergeleken met de winnaar 

van je groep. Je kunt dan goed zien waar je sterk in bent en waar je op kunt trainen. Daarom is 

27 februari ook een mooie testdag en trainingsdag voor jou!  

 

De selectiedag/testdag is een prachtige damdag, de dag is ook een gratis trainingsdag: doe 

gewoon je best, dan is het altijd goed. Misschien kun je als voorbereiding nog wat extra 

online trainen met je trainer of met je jeugdleider in een KNDB map? 

 

Centrale trainingen 2021 
De selectiedag/testdag is de enige toegang tot de centrale trainingen 2021 van de KNDB. In 

die centrale trainingsgroepen komen plaatsen vrij in 2021. De groepen worden dit jaar waar 

mogelijk en passend met het niveau weer op ongeveer 25 deelnemers per groep gebracht. De 

besten van 27 februari komen in aanmerking om de opengevallen plaatsen in te nemen. De 

centrale trainer zal dat bepalen in overleg met de Commissie Trainingen (CT).  

 

Tot slot 

Bij afmelding voor 27 februari is er geen mogelijkheid tot een herkansing: dan moet je weer 

helemaal wachten op deze bijzondere dag tot volgend jaar.  

 

Ik verwacht dat 27 februari een prachtige ONLINE damdag wordt!  
 

Met vriendelijke groeten, 

ook namens de verschillende centrale trainers,  

en ook namens de Commissie Trainingen (CT), 

Johan Krajenbrink  

Technisch directeur KNDB 

 

Bijlage: informatie over de centrale trainingen van de KNDB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 CENTRALE TRAININGEN KNDB 

 

  Informatie 

 
 

 
 
Wat doe je op een training?  

Veel! Wat dan? Je lost combinaties op, je rekent, je analyseert, je leert van de trainer 
over eindspel en spelvormen en nog veel meer! Daarnaast maak je thuisopdrachten en 
krijg je van elke training een mooi en uitgebreid verslag. 

 
Welke groepen zijn er?  

De KNDB heeft de volgende groepen: CJT (Centrale Junioren Training), CAT (Centrale 
Aspiranten Training), CPT (Centrale Pupillen Training) en CMT (Centrale Meisjes 
Training). Enkele groepen bestaan al veertig jaar, maar de CPT bestaat nog niet zo 
lang en de CMT is de afgelopen jaren gelukkig weer gaan draaien. Deze centrale 
trainingen zijn de basis van de trainingen van de KNDB. Daarbovenop zijn de speciale 
faciliteiten voor grote (inter)nationale damtalenten en topspelers. Zij kunnen nog heel 
veel meer trainen met onze voltijds hoofdcoach Rik Keurentjes (topspelers en 
toptalenten) en parttime trainer/coach Alexander Baliakin (topspelers en toptalenten). 

 
Trainers?  

De trainers van de centrale trainingen zijn ervaren en geven nog veel meer trainingen, 
bijvoorbeeld aan de grootste talenten. Alexander Baliakin is de trainer van de CJT. 
Alex Mathijsen is trainer van zowel de CAT als de CPT. Heike Verheul en Ester van 
Muijen trainen de meisjes op de CMT.  

 
Hoe vaak, wanneer, waar?  

De groepen komen zes keer in een jaar bij elkaar. Drie keer vóór de zomer en drie keer 
na de zomer. Drie keer op zaterdag en drie keer op zondag. De data worden steeds 
aan het begin van een jaar bekend gemaakt. Zie de damkalender. De trainingen zijn in 
het Gelderse Huissen. Een trainingsdag duurt van 11.45 uur tot 18.15 uur. Alleen de 
CMT traint in het clubgebouw van WSDV Wageningen. 

 
Duur?  

Iedere deelnemer betaalt een eigen bijdrage voor de zes trainingen en de uitgebreide 
verslagen. Ieder jaar wordt die eigen bijdrage opnieuw vastgesteld. In 2020 was die  
bijdrage als volgt: CJT 128,50 euro; CAT 93,50 euro; CPT 83,50 euro en de CMT 61 
euro.  

 
Toegelaten?  

De uitslag van de selectiedag hoor je begin maart. Dan volgt ook alle informatie over 
de centrale trainingen in 2021. 

 


