
Voorwoord KNDB 

 

Beste deelnemers, ouders en jeugdleiders,  

 

Op 13 en 27 maart zullen de halve 

finales pupillen weer plaatsvinden, 

na een jaar overgeslagen te 

hebben vanwege het coronavirus.  

 

Helaas kunnen we ook dit jaar nog 

geen fysieke halve finales 

organiseren vanwege de 

coronamaatregelen, maar gelukkig 

is dat geen reden om helemaal niet 

te dammen.  

 

Dankzij lidraugths en toernooibase 

kunnen de halve finales namelijk 

online plaatsvinden! Dit heeft ook 

zo zijn voordelen. Niemand heeft 

reistijd, toeschouwers kunnen 

vanaf de hele wereld meekijken en 

het is nog tot 8 maart mogelijk om 

je aan te melden voor het toernooi.  

 

Dus als je nog pupillen kent die nog 

niet op de deelnemerslijst staan, 

kun je deze nog uitnodigen om mee 

te doen!  

 

 

 

Het zal voor iedereen even wennen 

zijn om online halve finales te 

spelen, zowel voor de spelers als 

voor de KNDB. Gelukkig hebben de 

meeste van jullie al wel ervaring 

met het dammen op lidraughts. 

Mocht je daar nog geen ervaring 

mee hebben, is dat ook niet erg. 

Verderop in dit document hebben 

we ons best gedaan om zo goed 

mogelijk uit te leggen hoe het 

online dammen via toernooibase en 

lidraughts werkt.  

 

Verder is Michel Stempher vooraf 

en op de wedstrijddagen 

bereikbaar voor het geval jullie nog 

vragen hebben. We hebben er als 

jeugdcommissie van de KNDB dan 

ook het volste vertrouwen in dat 

het een mooi toernooi wordt, vol 

spanning en strijdlust.  

 

Bij deze wens ik iedereen veel 

succes en vooral ook veel plezier! 

 

Laura Timmerman 

Jeugdcommissie KNDB 

 
 

 

 
 
 



Belangrijke informatie 
 
Lidraughts 

De halve finale wordt online gespeeld op: www.lidraughts.org 

Verderop wordt uitgelegd hoe je een account aanmaakt. 
 

Belangrijk: Geef je gebruikersnaam voor 8 maart per e-mail door aan het 

bondsbureau! Schrijf in je bericht ook je echte naam en dat je deelnemer 

bent aan de halve finale van het NK pupillen. 

 
Deelnemerslijst 

De halve finale wordt gespeeld in één groep. De deelnemerslijst is te vinden 

op Toernooibase: Halve finale NK pupillen 2021. Directe link: 

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=27&Id=10723&

jr=21&afko=27&r= 
 

Verderop wordt uitgelegd hoe je via Toernooibase een partij start op 

Lidraughts. 

 
Contactpersoon 

Michel Stempher 

Telefoon en WhatsApp: 06-17744331   

E-mail: jeugdzaken@kndb.nl 
 

Bij problemen tijdens het toernooi met Lidraughts en de koppeling via 

Toernooibase kun je met hem contact opnemen. 

 
Inschrijfgeld 

Voor deelname geldt een inschrijfgeld à € 10,-  

We verzoeken jullie vriendelijk dit bedrag voor de eerste speeldag over  

te maken aan de KNDB in Veenendaal. 

Banknummer: NL21 RABO 0161 1615 88 

Onder vermelding van: HF pupillen 2021 
 

Tevens willen we je vragen je betaling per e-mail te bevestigen aan het 

bondsbureau. 

 
Website 
www.jeugddammen.com 
 

Ook hier kun je alle informatie vinden over dit toernooi. 

 

http://www.lidraughts.org/
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=27&Id=10723&jr=21&afko=27&r=
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=27&Id=10723&jr=21&afko=27&r=
http://www.jeugddammen.com/


Programma  
 
Dag en datum  Tijd  Activiteit  

 

Zaterdag 13 maart 2021  10.15 uur  Log in op Lidraughts  

Ga naar de link in Toernooibase 

  10.30 uur  1e ronde 

  11.45 uur  2e ronde  

  13.00 uur  3e ronde  

    Pauze 

  14.30 uur  4e ronde  

  15.45 uur  5e ronde 

     

Zaterdag 27 maart 2021  10.15 uur  Log in op Lidraughts 

Ga naar de link in Toernooibase 

  10.30 uur  6e ronde  

  11.45 uur  7e ronde  

Pauze 

  13.15 uur  8e ronde 

  14.30 uur  9e ronde 

 
 
 

  

 
 
 

 



Uitleg online dammen 

Zoals bekend wordt de halve finale van het Nederlands Kampioenschap 

pupillen dit jaar online gespeeld.  

Hoe werkt dat eigenlijk?  

Belangrijke extra bijlage: 

- Online dammen gedragsregels jeugd 

Lidraughts 

Er wordt gedamd op www.lidraughts.org.  

Fair play 

Heel belangrijk nu het online is: we spelen allemaal eerlijk! Het systeem 

heeft verschillende methodes om te detecteren dat iemand gebruikmaakt 

van een analyseprogramma tijdens het damprogramma. Hiernaast is er een 

onafhankelijke en anonieme jury van bekwame (top)dammers die waar nodig 

de partijen zullen bekijken. Om alle regels over het fair play te lezen kun je 

kijken bij de bijlage ‘Online dammen gedragsregels jeugd'. Doe dit ook 

goed zodat deze wedstrijden voor iedereen leuk blijven. Een algemene tip: 

gebruik een tablet of laptop en doe maar 1 tabblad open op volledige 

schermgrootte: namelijk dat van jouw dampartij op Lidraughts. Leg 

telefoons en andere apparaten weg zodat je niet kunt worden afgeleid door 

andere dingen. Het is tenslotte een echte halve finale dus je wilt zo goed 

mogelijk je best doen!  

Aanmaken account 

Stap 1: Ga naar www.lidraughts.org 

Stap 2: Klik rechtsboven op de knop ‘Aanmelden’ (in Engels: ‘Sign in’) 

Stap 3: Klik linksonder op ‘Registreer’ (in Engels ‘Register’) 

Stap 4: Kies een leuke gebruikersnaam en voor jou goed te onthouden 

wachtwoord 

Stap 5: Bevestig jouw aanmelding in de e-mail die je krijgt 

Stap 6. Log nu in op www.lidraughts.org via de knop ‘Aanmelden’ en dan met 

de gebruikersnaam die je net hebt aangemaakt. 

 

http://www.lidraughts.org/
http://www.lidraughts.org/
http://www.lidraughts.org/


Een wedstrijd starten 

Stap 1: Log in op Lidraughts 

Stap 2: Ga in Toernooibase naar het toernooi Halve Finale NK pupillen 2021. 

De klasse heet Pupillen. De directe link: 

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=27&Id=10723&

jr=21&afko=27&r= 

Stap 2: Klik op ‘Alle Uitslagen' 

Stap 3: Klik op de link ‘Speel Partij' die achter jouw wedstrijd te zien is. Je 

wordt nu automatisch gestuurd naar het juiste scherm op Lidraughts. Als 

beide spelers op deze manier meedoen aan de wedstrijd, start de wedstrijd 

vanzelf.  

Belangrijke afspraak 

We spreken af dat iedereen vanaf uiterlijk 15 minuten voordat de eerste 

wedstrijd start aanwezig is op Lidraughts. De organisatie kan dan namelijk 

makkelijk zien of iedereen online is.   

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=27&Id=10723&jr=21&afko=27&r=
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=27&Id=10723&jr=21&afko=27&r=


Wedstrijdbepalingen online halve finale 
pupillen algemeen zaterdag 13 maart en 

zaterdag 27 maart 2021 

 

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

Spel  en Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 

2. De halve finale wordt op 2 wedstrijddagen gespeeld: 13 maart en 27 

maart. Alle spelers worden geacht beide wedstrijddagen aanwezig te 

zijn. 

3. De halve finale wordt online gespeeld op Lidraughts. 

4. Het speeltempo bij de pupillen is 15 minuten + 10 seconden per zet per 

persoon per partij. De aanvangstijd is vermeld in het programma. 

5. Er wordt gespeeld in één groep. De paringen worden vastgesteld volgens 

het Zwitsers systeem. Bij aanvang wordt door loting de eerste ronde 

vastgesteld. Er worden negen ronden gespeeld. 

6. Indien onverhoopt het aantal spelers oneven is wordt een winstpartij 

toegekend aan de speler die de dummy treft. 

7. De eindstand wordt bepaald volgens de regels van het Zwitsers systeem: 

a. het hoogste aantal wedstrijdpunten; 

b. het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de 

tegenstanders); 

c. het hoogste aantal SB-punten; 

d. indien dan nog geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er 

rechten aan zijn verbonden, 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. 

e. indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het 

grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, de 

hoogste score in volgorde van de ranglijst en loting. 

8. De NK finale pupillen algemeen wordt gespeeld met 18 spelers. De hoogst 

geplaatste speler van 2019 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet 

gepasseerd is, is geplaatst voor de daarop volgende finale. Dit jaar is dat 

Matheo Boxum (De Vechtstreek). Uit de halve finale plaatsen de 17 

hoogst geplaatste spelers zich.  



9. De halve finale is een plaatsingswedstrijd voor de NK finale. Alle 

geplaatste spelers worden geacht deel te nemen aan deze finale. 

Opengevallen plaatsen worden ingevuld door de Commissie Trainingen. 

10. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de 

KNDB. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, 

alsmede over eventuele geschillen, beslist de wedstrijdleiding.  

11. Indien een geschil volgens artikel 42 van het spel- en 

wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan 

tegen een beslissing van de wedstrijdleiding geprotesteerd worden bij 

de protestcommissie van de KNDB. 

12. Bij online wedstrijden gelden de regels van fair play. Het is verboden 

gebruik te maken van een damprogramma. Zie ook het document in de 

bijlage: Online dammen gedragsregels jeugd. 

13. Na het toernooi zal een commissie de partijen controleren op eerlijk 

spel. Bij overtreding van de regels volgt diskwalificatie en worden alle 

partijen van de desbetreffende speler verloren verklaard. 

 

 

 

 

  

 
De jeugdcommissie heeft alle toernooien die zij organiseert onder de vlag 

van de KNDB ondergebracht op 1 plek:  

www.jeugddammen.com 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.jeugddammen.com/

