
Voorwoord KNDB 

 

Beste meiden, ouders en jeugdleiders, 

 

Voor u ligt het programmaboekje voor het Nederlands kampioenschap 

voor welpen meisjes. Een officieel kampioenschap van Nederland met 

plaatsingsrechten voor het Europees kampioenschap, maar ook een 

supergezellige damdag. 
 

Het toernooi mag al voor het 15e jaar georganiseerd worden en in de 

kampioenengalerij staan diverse bekende namen van jullie voorgangers. 
Meiden die in de jaren daarna nog veel vaker het plezier en de spanning 

op de meisjeskampioenschappen hebben beleefd. Ook nu zie ik bij de 

deelneemsters bekende namen, waaronder de kampioene die haar titel 

mag verdedigen. Maar gelukkig zijn er ook nieuwe gezichten. Met 20 

deelnemers zijn we als KNDB jeugdcommissie heel tevreden. 

 

We wensen jullie een enorm mooie dag en ik ben ervan verzekerd dat de 

organisatie bij WSDV in goede handen is. Met een ervaren team, een 

mooi gebouw kan de dag niet meer stuk. Ieder die zich inzet wil ik via 
deze weg bedanken. Rest mij niets anders dan jullie een mooie dag toe 

te wensen. 

 
 

Heel veel succes en een vriendelijke damgroet, 

Mariska Groenendijk 

Jeugdcommissie KNDB 
  



 
 

Voorwoord namens WSDV 
 

De NK finale Welpenmeisjes in Wageningen 

Namens de jeugdcommissie van de Wageningse Damvereniging WSDV 

heten we alle deelnemers van harte welkom bij de NK Finale 

Welpenmeisjes. Het is erg leuk en leerzaam om aan deze finale mee te 

doen. Het belooft een mooi toernooi te worden. Zo doen er van de top 
vijf van vorig jaar maar liefst 4 speelsters mee en ook de complete top 

3 van het NK Benjamins meisjes van 2013 is vertegenwoordigd. 

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe namen onder de deelnemers. We 
hopen dan ook op een spannende strijd waarbij de beste speelster met 

de titel naar huis gaat. 

 

WSDV Wageningen 

De Wageningse Damvereniging WSDV werd opgericht in 1931 en is één 

van de oudste damverenigingen in Gelderland. WSDV heeft ongeveer 70 

leden. WSDV speelt met maar liefst 3 teams in de Nationale 

competitie. En de helft van de spelers bestaat uit jeugdleden. Een groot 

aantal van de WSDV-jeugdleden neemt deel aan de lessen van de 
Damschool Zuid-West-Veluwe, waar onder leiding van Johan 

Krajenbrink, Alex Mathijsen, Ester van Muijen en Matthias de Kruijf 

geprobeerd wordt het damniveau te laten stijgen. 
 



Algemene informatie 

 

Organisatie 
De organisatie van dit NK is in handen van de jeugdcommissie van 

WSDV. En ziet er als volgt uit 

 

Toernooileider: Ester van Muijen 

Adres: Aan de Rijn 12 

Postcode en plaats: 6701 PB Wageningen 

Telefoonnummer: 06-20809490  

E-mailadres: estervm@live.nl 

 

Arbiter: Gerard Zijlema 

Adres: Larixlaan 2A 

Postcode en plaats: 6711NL Ede 

Telefoonnummer: 06-47917420 

E-mailadres: gerard@wsdv.nl 

 

Computer met Zwitsers systeem Gerrit Roeterdink 

Adres: Elsmaat 13 

Postcode en plaats: 7245 BB  Laren 

Telefoonnummer: 06-51932850 

E-mailadres: webmaster@geldersedambond.nl 

Mochten er vooraf al vragen zijn stuur dan een email of bel even op. 

Wij wensen een ieder veel succes en plezier! 

 

Tot ziens op 3 mei 2014 

Namens de jeugdcommissie van WSDV 

Ester van Muijen 
 



Algemene informatie 
Speellocatie in WSDV Clubgebouw De Doorbraak 

Grintweg 324a,  

6704 AS Wageningen 

Tel. 0317 415236 

 

Routebeschrijving bij eigen vervoer:  
Vanaf A12; afrit 24 (Ede, Bennekom, Wageningen); aan het einde van de 

afrit richting Wageningen (ca 5 km).Weg door blijven rijden tot in 

Wageningen. Na passeren bord “bebouwde kom” bij de stoplichten 
linksaf (Aan linkerkant ligt restaurant Het Gesprek). Na ca. 100m. 

rechts is de speellocatie van WSDV (Tegelpad inlopen en dan na 100 

meter rechts). 

 

Vanaf A50; afrit 19 (Oosterbeek, Renkum, Wageningen); aan het eind 

van de afrit richting Wageningen (ca. 7 km).Na passeren bord 

“bebouwde kom” bij stoplicht rechtsaf richting Bennekom, bij twee 

rotondes telkens rechtdoor en bij volgende stoplicht rechtsaf. Na ca 

100 m rechts is de speellocatie van WSDV (Tegelpad inlopen en dan na 
100 meter rechts).  

 

Routebeschrijving bij Openbaar Vervoer: 

Van Station Ede-Wageningen naar het clublokaal van WSDV aan de 

Grintweg 324a te Wageningen zijn er twee mogelijkheden:  

Mogelijkheid 1: De snelbus (nr. 52) via Bennekom naar 

Wageningen/Arnhem. Deze bus staat aan de Noordkant van station 

Ede-Wageningen en rijdt maximaal tweemaal per uur. Uitstappen halte 

Mansholtlaan of Hoevestein. Vanaf deze haltes is het nog ca. 5 minuten 

lopen. 

Mogelijkheid 2: Aan de Zuidkant van station Ede-Wageningen staat de 

Valleilijnbus (nr. 88). Deze luxe bus rijdt vier tot zes keer per uur 
richting Wageningen. Uitstappen bij de halte Hoevestein. Het is dan nog 

ca. 5 minuten lopen.  



Van het busstation in Wageningen naar het clublokaal van WSDV aan de 

Grintweg 324a te Wageningen zijn er eveneens twee mogelijkheden:  

Mogelijkheid 1: De snelbus (nr. 52) via Bennekom naar station Ede-

Wageningen. Deze bus rijdt ca. tweemaal per uur. Uitstappen halte 

Hoevestein. Het is dan nog ca. 5 minuten lopen  
Mogelijkheid 2: De Valleilijn (nr. 88) naar station Ede-Wageningen. 

Deze luxe bus rijdt vier tot zes keer per uur richting Ede. Uitstappen 

halte Hoevestein; het is dan nog ca. 5 minuten lopen. 

Website 

 

Website: 

Op de foto een overzicht van het WSDV-clublokaal. En als jullie meer 

willen weten kijk dan op onze website. Deze kunnen jullie vinden als je 

www.wsdv.nl intikt. 

 

  
 

 

 

Vergeet niet het inschrijfgeld mee te nemen: 
Voor welpen meisjes 10 euro 

  

WSDV heeft een jeugdafdeling die ca. 
30 jeugdleden groot is.  

 

De NK finale Welpenmeisjes wordt 
gehouden in het volledig 
gerenoveerde clublokaal van WSDV.  

 



Programma  
Zaterdag 3 mei 2014 

10:30 Opening en aansluitende 1e ronde 

11: 15 ronde 2 

12:00 ronde 3 

12:45 ronde 4 

13:30 ronde 5 

14:15  ronde 6 
15:00 ronde 7 

15:45 ronde 8 

16:30 ronde 9 
17:15  Prijsuitreiking 

De welpen meisjes zullen achtereenvolgend 9 ronden spelen. Er zal met 

de volgende ronde worden gestart na een korte pauze (circa 5 minuten) 

na het einde van de voorgaande ronde. De weergegeven tijden zijn 

indicatie tijden, hier kan door de organisatie van af geweken worden. 

 
 

  



Deelneemsters 

Naam  Geb. 
datum 

Woonplaats Lid van 

Stefanya Baliakina  Arnhem  

Marielle van den Brink  Lunteren  

Thira van den Broek  Lunteren  

Luise Gabbert  Bennekom  

Marie Gabbert  Bennekom  

Sabine de Haan  IJsselstein  

Rosannah van Halsema  Wageningen  

Rianne Houwen  Heiligerlee  

Merel Jans  Beek  

Sara van Lenthe  Laren  

Elisabeth Kramer  Groningen  

Chava Messelink  Wageningen  

Indy Nieling  Huissen  

Tyra Pater  Heerhugowaard  

Lisa Scholtens  Hoogeveen  

Emilie Schop  Dordrecht  

Lotte Smits  IJsselstein  

Berdina van den Top  Lunteren  

Lieke Vreugdenhil  Culemborg  

Isis Waterink  Zuidwolde  

  



Scoretabel NK welpen meisjes 

Voortschrijding 
 
  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Stefanya Baliakina           

2 Marielle van den Brink           

3 Thira van den Broek          

4 Luise Gabbert           

5 Marie Gabbert           

6 Sabine de Haan           

7 Rosannah van Halsema           

8 Rianne Houwen          

9 Merel Jans           

10 Sara van Lenthe                  

11 Elisabeth Kramer          

12 Chava Messelink          

13 Indy Nieling          

14 Tyra Pater          

15 Lisa Scholtens          

16 Emilie Schop          

17 Lotte Smits          

18 Berdina van den Top          

19 Lieke Vreugdenhil          

20 Isis Waterink          



Wedstrijdbepalingen NK welpen 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 is circa twintig minuten per speler per partij: er 

geldt een tempo van 10 min + 10 sec per zet per persoon per partij. 

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

3. Er is geen arbitrage.  

4. Noteren is niet verplicht. 
5. Er worden 9 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De 

eerste ronde wordt door middel van loting vastgesteld. 

6. De eindstand wordt bepaald door achtereenvolgens: 

a. het hoogste aantal wedstrijdpunten; 

b. indien dan nog 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 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 (spelen met bovengenoemde 
bedenktijd tot een beslissing is verkregen). 

c. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: 

eerst het hoogste aantal weerstandspunten (de som van 

scores van de tegenstanders), daarna het hoogste aantal 

Sonnenborn Berger punten (tweemaal de scores van de 

spelers van wie is gewonnen plus eenmaal de scores van de 

spelers tegen wie remise is gespeeld). 

7. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK meisjes welpen 

2014 in Wit-Rusland, van 1 tot en met 7 augustus 2014. Deelname 

is alleen mogelijk binnen Team KNDB. 

8. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde NT 

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



met vooral talentcoach Rik Keurentjes. Dus de nummers 1 en 2 en 

3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en 

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

totale (!) kosten is op dit moment E.800. De KNDB is actief met 

het zoeken van sponsoring om dit bedrag van E.800 naar beneden 
te krijgen. Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf 

voor Team KNDB, voor de reis en voor de coaches tijdens het hele 

toernooi in Wit-Rusland. 

9. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het WjK meisjes 

welpen 2014 in Estland, van 26 oktober tot en met 1 november 

2014. Deelname is alleen mogelijk binnen Team KNDB. 

10. Talentontwikkeling kan ook nu alleen betalen voor NT. Dus de 

nummers 1 en 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, 

inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen. De realistische 

schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.600. 

Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf voor Team 

KNDB, voor de reis en voor de coaches tijdens het hele toernooi in 

Estland. 

11.  Tijdens de ronden mag door de spelers, anders dan met de 

arbiter of de wedstrijdleiding, niet worden gesproken. 

12. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken 

van de KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en 
registreert en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de 

wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt 

vastgesteld door de wedstrijdleiding. 

13. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de 

betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het 

geschil volgens artikel 59 van het spel- en wedstrijdreglement van 

de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing 

geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB. 

 
 

 



Overzicht kampioenen 
 

Jaar  Welpen meisjes 

2000  Marjolein de Bruijn 

2001  Susanne Hoksbergen 

2002  Susanne Stapper 

2003  Heike Verheul 

2004  Karlijn Overes 

2005  Lotte Aleven 
2006  Gerlinda Schaafsma 

2007  Gerlinda Schaafsma 

2008  Melanie Voskuil 
2009  Melanie Voskuil 

2010  Ilse Barf 

2011  Lotte Meijer 

2012  Kirsty Wahjuwibowo 

2013  Marie Gabbert 

2014  ? 

 

 


