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Voorwoord 

 

 

Het is weer eind februari, en het begint weer te kriebelen: de halve finales van 

het kampioenschap van Nederland staan op het programma. We trappen af met de 

halve finales welpen en aspiranten op 1 en 15 maart. We zijn weer enorm blij dat 

we drie verenigingen hebben kunnen vinden die een of meerdere groepen samen 

met ons willen organiseren, en een woord van dank naar PSV Eindhoven, Urk aan 

Zet en de Helderse Damclub is op zijn plaats! 

 

Bij het opgeven heeft iedereen een voorkeursplaats kunnen opgeven. Het is voor 

een groot gedeelte gelukt om alle wensen te honoreren, echter niet voor 100%. 

Om een evenwichtige verdeling qua speelsterkte te krijgen en even grote groepen 

(we willen iedereen een gelijke kans geven om de finale te halen) hebben we wat 

moeten schuiven. Ik vraag uw begrip hiervoor. 

 

Er hebben zich meer jonge damfanaten ingeschreven dan vorig jaar, 39 bij de 

aspiranten (vorig jaar 30) en 42 bij de welpen (vorig jaar 39). Daar zijn wij 

uiteraard heel blij mee, want dammen is een leuke sport en dat willen we met 

zoveel mogelijk damvriendjes en vriendinnetjes samen beleven. 

 

Nieuw is dit jaar is dat er een site is gemaakt (www.jeugddammen.com )waar alle 

jeugdtoernooien van de KNDB, waaronder deze, een plekje hebben gekregen. Ook 

alle informatie over de georganiseerde damsport kunt u hier vinden. Zet de site 

dus bij uw favorieten, zodat u niets mist.  

 

Ik wens alle deelnemers enorm veel succes op 8 en 15 maart aanstaande. Ik hoop 

dat jullie een mooi toernooi zullen meemaken, en veel plezier zullen hebben. 

 

 

Cees de Leeuw 

Coördinator jeugdzaken  KNDB 
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Programma aspiranten (groepen van 9 spelers) 
 
Dag en datum Tijd Activiteit  

   

Zaterdag 8 maart 10.15 uur Opening aspiranten toernooi 

 10.30 uur 1e ronde aspiranten 

 11.40 uur 2e ronde aspiranten 

 12.50 uur 3e ronde aspiranten 

 14.00 uur 4e ronde aspiranten 

 15.10 uur 5e ronde aspiranten 

Zaterdag 15 maart 10.30 uur 6e ronde aspiranten 

 12.50 uur 7e ronde aspiranten 

 14.00 uur 8e ronde aspiranten 

 15.10 uur 9e ronde aspiranten 

 16.30 uur Prijsuitreiking 

 

 

 

 

Programma aspiranten (groep van 8 spelers) 
 
Dag en datum Tijd Activiteit  

   

Zaterdag 8 maart 10.15 uur Opening aspiranten toernooi 

 10.30 uur 1e ronde aspiranten 

 11.40 uur 2e ronde aspiranten 

 12.50 uur 3e ronde aspiranten 

 14.00 uur 4e ronde aspiranten 

Zaterdag 15 maart 10.30 uur 5e ronde aspiranten 

 12.50 uur 6e ronde aspiranten 

 14.00 uur 7e ronde aspiranten 

 16.30 uur Prijsuitreiking 
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Programma welpen 
 
Dag en datum Tijd Activiteit  

   

Zaterdag 15 maart 10.15 uur Opening welpen toernooi 

 10.30 uur 1e ronde 

 11.00 uur 2e ronde 

 11.30 uur 3e ronde 

 12.00 uur 4e ronde 

 12.30 uur 5e ronde 

 13.00 uur 6e ronde 

 13.30 uur 7e ronde 

 14.30 uur 8e ronde 

 15.00 uur 9e ronde 

 15.30 uur 10e ronde 

 16.00 uur 11e ronde 

 16.30 uur Prijsuitreiking 
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Halve finale Kampioenschap van 
Nederland 

Voor welpen en aspiranten: 
 

Organisatieplaats Eindhoven 
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Voorwoord 
 
 

 

Beste deelnemers, ouders en andere betrokkenen, 

 

Als organisatoren van een van de halve finales van Nederland zijn wij blij dat wij 

jullie mogen ontvangen in onze speelzaal de Hoeksteen. Vorig jaar hebben we met 

veel plezier het clubkampioenschap mogen organiseren en dit jaar dus de 

persoonlijke kampioenschappen voor welpen en pupillen. 

 

Ook de jeugd van PSV Dammen ontwikkelt zich de laatste jaren snel. We zijn blij 

dat ook dit jaar bij de welpen plaatselijke toppers meespelen. We hopen natuurlijk 

dat zij in het bijzonder een goede prestatie neerzetten.  Maar eigenlijk wensen 

we alle deelnemers sportieve damdagen, met natuurlijk ook veel gezelligheid en 

damplezier.  

 

Graag tot ziens in Eindhoven. 



 
6

Algemene informatie 

 

 

Speellocatie 

De Hoeksteen 

Gerretsonlaan 1a  

5624 JL Eindhoven  

 
Organisatie en contactpersoon 
PSV Eindhoven 

Hans Greveraars (tel. 0613700505) 

Email  hansgreveraars60@hotmail.nl 

 

Website 
www.psvdammen.nl en www.jeugddammen.com  

 

Arbiter 
Jacques Brouns uitValkenswaard 

Hans Greveraars uit Veldhoven 

 

 

 

 
 
 
Vergeet niet het inschrijfgeld (€10,- bij  de welpen en €20,- bij de aspiranten) te 

voldoen bij de organisatie bij aanmelding op de eerste speeldag.
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 Deelnemers aspiranten Eindhoven 

 

 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 

T. Eijkelenboom    

M. Eijkelenboom    

J. Mentink    

L. Mertens    

A. Middelkoop    

T. Siebelt    

J. Slump    

T. Verboon    

T. Vreugdenhil    

 

 

 
Scoretabel aspiranten Eindhoven: 
 
 

 
 Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

1 T. Siebelt x          

2 T. Verboon   x         

3 M. Eijkelenboom    x        

4 J. Mentink     x       

5 A. Middelkoop     x      

6 L. Mertens      x     

7 T. Vreugdenhil        x    

8 J. Slump         x   

9 T. Eijkelenboom          x  
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Deelnemers welpen groep Eindhoven 

 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 

C. Aleven    

S. Baliakina    

Y. Gilevych    

S. Harmsma    

C. van den Heuvel    

J. Kornilov    

A.Kuijer    

V. Kuijer    

I. Nieling    

D. Shulepova    

A. Vreugdenhil    

 

 

Scoretabel welpen groep Eindhoven: 
 

 
 Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

1 Y. Gilevych            

2 D. Shulepova  x          

3 I. Nieling  x         

4 J. Kornilov    x        

5 C. van den Heuvel    x       

6 S. Harmsma     x      

7 A. Kuijer      x     

8 A. Vreugdenhil        x    

9 V. Kuijer         x   

10 C. Aleven          x  

11 S. Baliakina            
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Halve finale Kampioenschap van 
Nederland 

Voor welpen en aspiranten: 
 

Organisatieplaats Urk: 
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Voorwoord 

 

 

 

Hartelijk welkom op Urk 

 

Wij als damclub  Urk aan Zet kregen de uitnodiging om gastheer te zijn  voor de 

halve finales van het Nederlands  kampioenschap voor aspiranten en welpen . 

Zowel  bij de welpen als bij de aspiranten  doen een paar  eigen talentvolle  

jeugdspelers mee.  Damclub Urk aan Zet  dat na het WK in Emmeloord en Urk is 

gestart met een eigen jeugdafdeling . Op aangeven  van voorzitter  Ysbrand Haven 

van stichting aan zet hebben Teunis Snoek en Jan Snijder er de schouders er 

onder gestoken .  

 

Inmiddels  hebben we een bloeiende jeugdvereniging  met als doel de jeugd 

enthousiast te maken voor het dammen. Verder  hopen we natuurlijk dat onze 

jeugdspelers naar hun kunnen een leuke prestatie neerzetten . Maar het 

allerbelangrijkste is dat het voor iedereen een leuk en spannend toernooi wordt 

waar je na afloop met plezier over praat en terugkijkt. 

 

Met de sportieve medewerking  van iedereen, of je nu speler, arbiter, begeleider 

of gewoon toeschouwer bent ,zal dat vast wel lukken. We wensen jullie ALLEMAAL 

VEEL DAMPLEZIER OP Urk en heel veel succes bij deze eerste stap op weg naar 

het kampioenschap van Nederland. 
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Algemene informatie 

 

 

Speellocatie 

De Rots 

Urkerweg 64, 8322NB Urk 

 

Organisatie en contactpersoon 
Dhr T.Snoek Waaiershoek 22 8321 BG Urk   

email: famsnoek@zonnet.nl   06-22538917 

Dhr J.Snijder Oude Dijk 16   8321 AP  Urk   

email: jansnijder@solcon.nl    0527681245 

 

Website 
www.urkaanzet.nl en www.jeugddammen.com  

 

Arbiter 
Dhr Ton Coenen, uit Marknesse  (coenen@softhome.net) 

Dhr J.Snijder, uit  Urk  (jansnijder@solcon.nl) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Vergeet niet het inschrijfgeld (€10,- bij  de welpen en €20,- bij de aspiranten) te 

voldoen bij de organisatie bij aanmelding op de eerste speeldag. 
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Deelnemers aspiranten groep Urk A: 

 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 

J. de Boer    

R. Datema    

J. Huiting    

H. Kramer    

H. Noppers    

L. Veldhuizen    

B. Westerveld    

W. Wolff    
 
 
 
 
 
 

Deelnemers aspiranten groep Urk B: 
 
 
Naam Geb. datum Woonplaats Lid van 

A. Brouwer    

R. Emmaneel    

V. Houtjes    

A. van der Knaap    

T. Knapen    

T. Post    

R.J. van Steenbergen    

N. Waterink    

G. Wolff    
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Scoretabel aspiranten groep Urk A: 

 Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 L. Veldhuizen x         

2 W. Wolff  x        

3 H. Noppers   x       

4 J. Huiting    x      

5 R. Datema     x     

6 B. Westerveld      x    

7 H. Kramer       x   

8 J. de Boer        x  
 
 
 
 
 

Scoretabel aspiranten groep Urk B: 
 
 Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

1 G. Wolff x          

2 R. Emmaneel  x         

3 A. Brouwer   x        

4 V. Houtjes    x       

5 A. van der Knaap     x      

6 T. Knapen      x     

7 R.J. van Steenbergen       x    

8 N. Waterink        x   

9 T. Post         x  
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Deelnemers welpen Urk A: 

 

 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 

J. van Asseldonk    

M. Doornik    

R. van Halsema    

S. van Lenthe    

R. Oostindjer    

A.H. Snijder    

L. Scholtens    

O. Smits    

W. Sosef    

S. Staal    

 
 
 
 

Scoretabel welpen Urk A: 
  
 Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

1 J. van Asseldonk x          

2 M. Doornik  x         

3 S. van Lenthe    x        

4 A.H. Snijder    x       

5 R. Oostindjer     x      

6 L. Scholtens       x     

7 W. Sosef        x    

8 O. Smits        x   

9 S. Staal          x  

10 R. van Halsema            
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Deelnemers welpen Urk B: 

 

 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 

R. Bakker    

M. Jonkman    

A. Kardos    

J. Keuter    

E. Kramer    

W. Oostindjer    

S. Schep    

L. Smits    

J. van Veen    

I. Waterink    

 
 
 
 

Scoretabel welpen Urk B: 
  
 Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

1 R. Bakker x          

2 M. Jonkman  x         

3 J. Keuter    x        

4 L. Smits    x       

5 E. Kramer     x      

6 W. Oostindjer      x     

7 S. Schep       x    

8 J. van Veen         x   

9 A. Kardos          x  

10 I. Waterink           
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Halve finale Kampioenschap van 
Nederland 

Voor welpen en aspiranten: 
 

Organisatieplaats Den Helder: 
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HELDERSE DAM CLUB 
OPGERICHT 22 september 1910 

 

 

 
Voorwoord 

 

Hallo deelnemers en begeleiders. 

Ik ben blij jullie in Den Helder te mogen verwelkomen voor deze halve finale om 

het persoonlijk kampioenschap. Den Helder is een mooie kustplaats met 7km 

strand, de meeste uren zon per jaar en mooie gebouwen op de oude Rijkswerf 

Willemsoord, de haven van de Koninklijke Marine en forten uit de tijd van 

Napoleon.  

 

Den Helder heeft ook een kleine maar actieve damvereniging, die door de jaren 

heen ook regelmatig voorkomt in de geschiedenis van de Nederlandse damsport.  

Dat begint al met Gerrit Beets, een van de initiatiefnemers bij de oprichting van 

de Helderse Dam Club HDC in 1910, naar hem is de zet van Beets genoemd, een 

lange slagcombinatie, die je op internet kunt terugvinden.  In 1938, was in Den 

Helder een wedstrijd in de tweekamp om het wereldkampioenschap tussen Johan 

Vos en de Fransman Maurice Raichenbach, die door de laatste werd gewonnen.  

HDC organiseerde in de jaren 70 van de vorige eeuw het werelduurrecord dammen 

en in 1990 het Nederlands kampioenschap senioren gelijktijdig met het NK 

pupillen en recent in december 2013 werd het wereldkampioenschap Blitz nog in 

Den Helder gespeeld. In de 80 en 90er jaren van de vorige eeuw was ik zelf vaak 

met door mij begeleide kinderen op diverse toernooien in de strijd om nationale 

titels. Ook mijn eigen kinderen deden aan deze toernooien mee, dus ik weet van 

dichtbij hoe spannend en hoe leuk dit soort wedstrijden kunnen zijn en hoeveel 

plezier je er aan kan beleven. 
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Natuurlijk wil iedereen op die plaatsen eindigen, die recht geven op de finale en 

daarvoor moet je ook tot het uiterste gaan, misschien is dit je enige kans, maar 

vooral moet je van onze mooie sport genieten. Hoe meer je traint, hoe beter je 

wordt en hoe meer de sport je zijn geheimen toont. Hoe langer je damt, hoe meer 

je van deze mooie sport gaat houden. Damtips kan ik jullie niet geven, daarvoor 

ben ik zelf een te weinig goede dammer, maar wat ik jullie wel wil meegeven; 

Dammen is een sport van concentratie, strategie en vooruit denken, pas dat 

tijdens je wedstrijden en in de rest van je leven toe, blijf sportief en heb respect 

voor je tegenstander. De grootste sporter is niet per definitie degene die alles 

wint, maar diegene die ook kan verliezen.  

 

 Ik hoop dat jullie in Den Helder allemaal in de beste vorm zullen verkeren en 

goede en spannende en vooral sportieve partijen op de borden weten te brengen 

waar jijzelf en de omstanders van kunnen genieten. 

Ik wens jullie allemaal erg veel succes en veel spelplezier tijdens dit toernooi. 

 

Namens de Helderse Dam Club 

Wim van Tiel 

Voorzitter en jeugdleider 
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Algemene informatie 

 

Speellocatie 

MFC Boerdeij de Schooten 

Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22 

1785 JP DEN HELDER 

Telefoon 0223-630720 

 

Organisatie en contactpersoon 
Wim van Tiel 

06-22136091 of 0223-618871  

 

Website 
 www.heldersedamclub.nl en www.jeugddammen.com  

 

 

Arbiter 
8 maart; 

E.H.M. Groot (Bertus) 

Lindenlaan 15 

1701 GT  Heerhugowaard 

072-5743731 

  

15 maart 

F.C. Aarts (Frank)  en/of  E.H.M. Groot (Bertus) 

Berkmeerdijk 19     Lindenlaan 15 

1713 KX  Obdam     1701 GT Heerhugowaard 

072-5711200      072-5743731 

 
 

Vergeet niet het inschrijfgeld (€10,- bij  de welpen en €20,- bij de aspiranten) te 

voldoen bij de organisatie bij aanmelding op de eerste speeldag. 
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Deelnemers aspiranten: 

 

 
Naam Geb. datum Woonplaats Lid van 

M. Altena    

B. Cysouw    

J. Cysouw    

D. van Haaster    

M. de Leeuw    

M. Mensinga    

W. Morssink    

J. Top    

D. Vet    

 

 

 

Scoretabel aspiranten: 

 
 Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

1 M. Altena x          

2 W. Morssink  x         

3 D. van Haaster   x        

4 M. de Leeuw    x       

5 B. Cysouw     x      

6 J. Cysouw      x     

7 J. Top       x    

8 M. Mensinga        x   

9 D. Vet         x  
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Deelnemers welpen Den Helder: 

 

 
Naam Geb. datum Woonplaats Lid van 

S. Bakker    

E. van der Bom    

L. Gabbert    

M. Gabbert    

S. de Haan    

J. Jannink    

B. van Leenen    

J. Meijer    

N. Neve    

Q. Nijsen    

I. Smijers    

 

 

 

Scoretabel welpen: 
 Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 totaal 

1 S. Bakker x            

2 B. van Leenen   x           

3 E. van der Bom    x          

4 N. Neve     x         

5 M. Gabbert      x        

6 S. de Haan       x       

7 J. Jannink       x      

8 Q. Nijsen         x     

9 J. Meijer          x    

10 L. Gabbert           x   

11 I. Smijers           x  
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De jeugdcommissie heeft alle informatie over de toernooien die zij 

organiseert onder de vlag van de KNDB ondergebracht op 1 plek: 

www.jeugddammen.com .  

 

U vindt hier alle informatie over de KNDB toernooien, waaronder de 

toernooien die in dit boekje staan. 

 

Alle nieuwe informatie plaatsen wij op deze site, en communiceren 

we via onze Facebook account 

(https://www.facebook.com/#!/kndbjeugdcommissie ) en via ons 

Twitter account:@KNDBjeugd  

 

Volg ons dus en u blijft altijd op de hoogte! 
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Wedstrijdbepalingen 

Wedstrijdbepalingen halve finale NK welpen 15 maart 2014: 
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 + 5 sec per zet per persoon per partij. De klok van de 

witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. 

3. Noteren is niet verplicht. 

4. Er wordt in vier groepen gespeeld. Er worden 9 ronden gespeeld (in de groepen 

van 10 deelnemers) volgens een enkelvoudig rondtoernooi. Er worden 11 ronden 

gespeeld in een groep van 11 deelnemers. 

5. De eindstand wordt bepaald volgens de regels: 

a. het hoogste aantal wedstrijdpunten; 

b. indien dan 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 + 3 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. 

6. De NK finale welpen algemeen wordt gespeeld met 20 spelers. De hoogst 

geplaatste speler van 2013 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet 

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

Gilevych (PSV Eindhoven). De HF welpen algemeen wordt gespeeld in 4 groepen. 

Uit elke groep plaatsen de vier hoogst geplaatste spelers zich. Van de overige 

drie plaatsen gaat er een naar de organisatie, en de overige twee zijn 

keuzeplaatsen (worden ingevuld door de commissie trainingen KNDB)  

7. Tijdens de ronden mag door de spelers, anders dan met de arbiter of de 

wedstrijdleiding, niet worden gesproken. 

8. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te 

luid wordt gesproken. 

9. 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. 

10. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken 

arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 42 

van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, 



 
24

kan tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van 

de KNDB. 

 

Voor organisatieplaatsen en groepen met 10 deelnemers geldt het volgende 

speelschema: 

Ronde 1: 1-10  2-9  3-8  4-7  5-6 

Ronde 2: 10-6  7-5  8-4  9-3  1-2 

Ronde 3: 2-10  3-1  4-9  5-8  6-7 

Ronde 4: 10-7  8-6  9-5  1-4  2-3 

Ronde 5: 3-10  4-2  5-1  6-9  7-8 

Ronde 6: 10-8  9-7  1-6  2-5  3-4 

Ronde 7: 4-10  5-3  6-2  7-1  8-9 

Ronde 8: 10-9  1-8  2-7  3-6  4-5 

Ronde 9: 5-10  6-4  7-3  8-2  9-1 

Voor organisatieplaatsen en groepen met 11 deelnemers geldt het volgende 

speelschema: 

Ronde 1: 1-12  2-11  3-10  4-9  5-8  6-7 

Ronde 2: 12-7  8-6  9-5  10-4  11-3  1-2 

Ronde 3: 2-12  3-1  4-11  5-10  6-9  7-8 

Ronde 4: 12-8  9-7  10-6  11-5  1-4  2-3 

Ronde 5: 3-12  4-2  5-1  6-11  7-10  8-9 

Ronde 6: 12-9  10-8  11-7  1-6  2-5  3-4 

Ronde 7: 4-12  5-3  6-2  7-1  8-11  9-10 

Ronde 8: 12-10  11-9  1-8  2-7  3-6  4-5 

Ronde 9: 5-12  6-4  7-3  8-2  9-1  10-11 

Ronde 10: 12-11  1-10  2-9  3-8  4-7  5-6 

Ronde 11: 6-12  7-5  8-4  9-3  10-2  11-1
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Wedstrijdbepalingen halve finale NK aspiranten 8 en 15 maart 2014 

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

Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 

2. Het speeltempo is circa 35 minuten per speler per partij: er geldt een tempo 

van 25 min + 10 sec per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler 

wordt door de arbiter in werking gesteld. 

3. Noteren is niet verplicht. 

4. Er wordt in vier groepen gespeeld. Er worden zeven of negen ronden gespeeld 

volgens een enkelvoudig rondtoernooi afhankelijk van de groepsgrootte.  

5. De eindstand wordt bepaald: 

a. het hoogste aantal wedstrijdpunten; 

b. 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 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. 

6. De NK finale aspiranten algemeen wordt gespeeld met 10 spelers. De hoogst 

geplaatste speler van 2013 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet 

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

Groenendijk (WSDV). Uit elke groep plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor de 

finale. De overgebleven plaats wordt ingevuld door commissie trainingen door 

middel van een keuzeplaats. 

7. Tijdens de ronden mag door de spelers, anders dan met de arbiter of de 

wedstrijdleiding, niet worden gesproken. 

8. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te 

luid wordt gesproken. 

9. 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. 

10. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken 

arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 42 

van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, 

kan tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van 

de KNDB. 
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Voor alle groepen met negen spelers per groep geldt het volgende speelschema: 

Ronde 1: 1-10  2-9  3-8  4-7  5-6 

Ronde 2: 10-6  7-5  8-4  9-3  1-2 

Ronde 3: 2-10  3-1  4-9  5-8  6-7 

Ronde 4: 10-7  8-6  9-5  1-4  2-3 

Ronde 5: 3-10  4-2  5-1  6-9  7-8 

Ronde 6: 10-8  9-7  1-6  2-5  3-4 

Ronde 7: 4-10  5-3  6-2  7-1  8-9 

Ronde 8: 10-9  1-8  2-7  3-6  4-5 

Ronde 9: 5-10  6-4  7-3  8-2  9-1 

 

 

Voor alle groepen met acht spelers per groep geldt het volgende speelschema: 

Ronde 1: 1-8   2-7   3-6   4-5 

Ronde 2: 8-5   6-4   7-3   1-2 

Ronde 3: 2-8   3-1   4-7   5-6 

Ronde 4: 8-6   7-5   1-4   2-3 

Ronde 5: 3-8   4-2   5-1   6-7 

Ronde 6: 8-7   1-6   2-5   3-4 

Ronde 7: 4-8   5-3   6-2   7-1 

 

 

 

 

 

 

 


