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Voorwoord KNDB 
 

 

Beste deelnemers, ouders en jeugdleiders,  
 
Voor jullie ligt het programmaboekje 
van de halve finales voor pupillen 
2018.   
Traditiegetrouw beginnen we het 
seizoen in maart met de halve finale 
voor pupillen. Ook dit jaar zullen de 
pupillen, verspreid over drie locaties 
in Nederland, strijden voor een plekje 
in de finale van het Nederlands 
Kampioenschap.  
 
Iedereen heeft bij opgave aan kunnen 
geven waar je het liefst wil spelen. 
Daar is bij de indeling van de groepen 
zoveel mogelijk rekening mee 
gehouden. 
 
In dit programmaboekje vind je de 
poule indeling per locatie, het 
wedstrijdprogramma, de speellocatie 
en andere relevante informatie.  
  
 

Achterin het boekje vinden jullie de 
wedstrijdvoorwaarden en wat 
informatie over het Nederlands 
Kampioenschap. Neem dus vooraf aan 
de halve finales alvast een kijkje 
achterin! 
 
Graag gebruik ik dit voorwoord alvast 
om de damverenigingen in Hoogeveen, 
Wageningen en Dongen te bedanken 
voor het organiseren van de halve 
finales. We zijn hartstikke blij dat 
jullie ook dit jaar weer de organisatie 
van een belangrijk toernooi op jullie 
hebben willen nemen, waarvoor veel 
dank! 
 
Dan blijft er voor mij niks anders over 
om iedereen veel succes en plezier te 
wensen!  
 
Heike Verheul 
Jeugdcommissie KNDB 
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Programma  
 
Dag en datum Tijd Activiteit  

 
Zaterdag 10 maart 2018 10.15 uur Opening  
 10.30 uur 1e ronde  
 12.00 uur 2e ronde  
  Pauze 
 14.00 uur 3e ronde  
 15.30 uur 4e ronde  
Zaterdag 24 maart 2018 10.30 uur 5e ronde  
 12.00 uur 6e ronde  
 14.00 uur 7e ronde  
  Prijsuitreiking 
 
De vermelde tijden zijn richttijden. De organisatie kan naar eigen beoordeling van 
deze tijden afwijken of een pauze inplannen 
 
 
 

Vergeet niet om het inschrijfgeld à €20,00 mee te nemen  
op de eerste dag van de halve finale 
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Halve finale Kampioenschap van 
Nederland 

 
Voor pupillen algemeen 

 
Organisatieplaats Hoogeveen 

 Organisatieplaats Wageningen 
Organisatieplaats Dongen
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Voorwoord organisatie Hoogeveen 
Beste jongens en meisjes, 
 
Het begint een traditie te worden dat 
de Hoogeveense Dam Club allerlei 
jeugdwedstrijden organiseert, zo ook 
dit jaar. We gaan de welpenfinale en 
de finale pupillenmeisjes organiseren. 
Maar ook de halve finales voor 
pupillen. Voor deze halve finales 
schrijf ik dit voorwoord. 
 
We maken niet bepaald een glorietijd 
mee voor het jeugddammen. Het 
aantal jeugdleden loopt landelijk 
dramatisch terug. Gelukkig hebben  
wij in het noorden nog geen last van 
de neergang temeer door het 
prachtige regio-plan waarmee vooral 
Zainal Palmans diverse 
damverenigingen afloopt. Als ik zie 
dat het laatste jeugdtoernooi 72 
jeugdspelers trok dan mag je hier 
best tevreden mee zijn. 
 
Jullie hebben je ingeschreven voor de 
halve finales van Nederland. Ik kan 
alleen maar zeggen, slim van jullie 
want je wint altijd, of het toernooi of 
je wordt een ervaring rijker.  

Als alleen maar de toppers inschrijven 
wordt het een saai toernooi. En als je 
de Olympische Spelen volgt, zie je 
steeds weer dat de sport bol staat 
van verrassingen. Ik hoop ook dat 
jullie voor veel verrassingen  gaan 
zorgen. En een verrassing hoeft niet 
persé een gewonnen wedstrijd te zijn, 
het is ook een verrassing als jullie een 
topper geweldig partij geven.  
 
Ik hoop dat jullie een goed gevoel aan 
deze halve finales overhouden en dat 
dit een sterke stimulans is door te 
gaan met dammen. En dat hoeft niet 
op het allerhoogste niveau te zijn. 
Iedereen die op zijn eigen niveau een 
mooie prestatie neerzet, is een 
kanjer. 
 
In ieder geval wens ik jullie heel veel 
plezier. 
 
Gerard Bruins, 
Jeugdleider Hoogeveense Dam Club 
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Algemene informatie 
 
Speellocatie 
Het Knooppunt 
Jan Dekkerstraat 1b 
7902 JG Hoogeveen 
0528-220727 
 
Parkeren 
Hoewel u in de straten rondom het speellokaal overal vrij kunt parkeren, verzoekt 
de organisatie u vriendelijk dit niet te doen maar even door te rijden naar de 
parkeerplaats van de Juliana van Stolbergstraat aan het einde van de Jan 
Dekkerstraat (bij de school). Deze parkeerplaats is nog geen vijf minuten lopen 
vanaf de speellocatie. Op deze manier bezorgen wij de straatbewoners zo weinig 
mogelijk overlast. 
 
Organisatie en contactpersoon 
HDC Hoogeveen 
Gerard Bruins 
Tel: 0528-342544 of 06-20137968 
Email: g.bruins9@kpnplanet.nl 
 
Website 
www.jeugddammen.com 
 
Arbiters 
Gert Bosker, Assen 
Zainal Palmans, Hoogeveen 
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Deelnemers Hoogeveen 
 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 
Sebastiaan Blanken Mateo 26-2-2007 Groningen DG Het Noorden 
Nick Bolks 10-11-2006 Hoogeveen HDC Hoogeveen 
Daniël Boxum 12-4-2007 Emmeloord De Vechtstreek 
Matheo Boxum 25-6-2009 Emmeloord De Vechtstreek 
Max Doornik 19-4-2005 Groningen DG Het Noorden 
Morris Everts 2-5-2007 Hoogeveen HDC Hoogeveen 
Yneke Goerres 24-12-2005 Aldeboarn DC Ontspanning 
Wouter Keitz 6-11-2006 Groningen DG Het Noorden 
Bart Jan Kortleven 18-6-2007 Noordscheschut HDC Hoogeveen 
Siebe Kortleven 13-12-2010 Noordscheschut HDC Hoogeveen 
Gerard Kramer 3-8-2007 Groningen DG Het Noorden 
Roland Kreeft 23-4-2006 Hoogeveen HDC Hoogeveen 
Janick Lanting 10-3-2007 Bad Nieuwschans DC Winschoten 
Renco Oostindjer 27-2-2005 Hoogeveen HDC Hoogeveen 
Sebastiaan Pellikaan 12-10-2005 Groningen DG Het Noorden 
Demi Peters 21-1-2006 Bunde DC Winschoten 
Arthur Schep 1-4-2006 Hoogeveen HDC Hoogeveen 
Lisa Scholtens 17-1-2005 Hoogeveen HDC Hoogeveen 
Mart Slim 14-2-2009 Pesse HDC Hoogeveen 
Sander Staal 22-8-2005 Groningen DG Het Noorden 
Dylano Stoter 11-3-2006 Bad Nieuwschans DC Winschoten 
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Voorwoord organisatie Wageningen 
 
Namens de jeugdcommissie van de 
Wageningse Damvereniging WSDV 
heet ik alle deelnemers van harte 
welkom bij een van de halve finales 
Pupillen. De andere 2 halve finales 
zullen worden gespeeld in Dongen en in 
Hoogeveen. 
 
WSDV Wageningen  
De Wageningse Damvereniging WSDV 
werd opgericht in 1931 en is één van 
de oudste damverenigingen in 
Gelderland. WSDV heeft ongeveer 65 
leden. WSDV speelt vanaf het seizoen 
2011-2012 met maar liefst 4 teams in 
de Nationale competitie. En ongeveer 
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 en 
Matthias de Kruijf geprobeerd wordt 
het damniveau te laten stijgen.  

Organisatie 
De organisatie is in handen van de 
jeugdcommissie van WSDV.  
Jullie zullen over 2 dagen gespreid 7 
wedstrijden spelen volgens het 
Zwitserse systeem. En je natuurlijk 
proberen te plaatsen voor de finale 
die van 30 april tot 5 mei zal worden 
gehouden. 
 
Mochten er vooraf al vragen zijn 
stuur dan een email of bel even op. 
 
Wij wensen een ieder veel succes en 
plezier toe! 
 
Tot ziens op 10 en 24 maart 2018 in 
Wageningen. 
 
Namens de jeugdcommissie van WSDV 
 
Jeugdcoördinator WSDV 
 
Gerard Zijlema

 
 
.  
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Algemene informatie Wageningen 
 
Speellocatie 
WSDV Clubgebouw De Doorbraak 
Grintweg 324a,  
6704 AS Wageningen 
Tel: 0317 415236  
 

 
Organisatie en contactpersoon 
WSDV Wageningen 
Gerard Zijlema, Ede 
Email: gerard@zijlema.eu 
Tel: 06-47917420  
 
Website 
www.jeugddammen.com  
 
Arbiter(s) 
Gerard Zijlema, Ede en/of  
Marcel Monteba, Veenendaal 
 
 
 
 
 
 



 
9 

Deelnemers Wageningen 
 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 
Levien Cysouw 6-11-2006 Barneveld DES Lunteren 
Simen Elskamp 28-6-2005 Gendt Damvereniging VBI 
Jelte Evers 22-10-2007 Huissen Damvereniging VBI 
Marjory Feyt 4-12-2007 Ochten WSDV 
Luise Gabbert 29-10-2005 Bennekom WSDV 
Fernande de Graaf 28-7-2005 Renkum WSDV 
Emre Hageman 22-08-2005 Den Haag DC Den Haag 
Alex Immeker 25-1-2007 Harderwijk DC Harderwijk 
Nina Klomp 29-1-2007 Huissen Damvereniging VBI 
Tigo Kroesbergen 3-7-2007 Baarn DC Baarn Soest 
Fleur Kruysmulder 7-2-2007 Huissen Damvereniging VBI 
Wilmer Oostindjer 24-7-2006 Hoogeveen HDC Hoogeveen 
Jarno Prinsen 14-10-2007 Huissen Damvereniging VBI 
Mila Rijlaarsdam 29-06-2007 Wageningen WSDV 
Harm van Schaik 12-9-2007 Waddinxveen Samen Sterk 
Daniël Smidt 5-12-2007 Wageningen WSDV 
Ivar Smijers 18-5-2005 Wageningen WSDV 
Tim Suierveld 16-7-2006 Harderwijk DC Harderwijk 
Mertcan Yazici 16-3-2006 Bemmel Damvereniging VBI 
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Voorwoord organisatie Dongen 
 
In Dongen bestaat een levendige 
damvereniging, met een jeugdafdeling, 
die al 27 jaar actief is. 
 
In die 27 jaar hebben we al diverse 
keren met veel plezier halve finales 
georganiseerd en het is leuk om te 
constateren, dat veel van die 
deelnemers van destijds nu landelijk 
op hoog niveau presteren. 
 
Als deelnemer kun je al veel ervaring 
hebben. Misschien heb je al veel 
mappen van de KNDB doorgewerkt, 
train je wekelijks op je club, speel je 
mogelijk mee op landelijk niveau, of 
misschien zit je wel bij de CPT/CAT.  
 
 

Hopelijk heb je het plezier in deze 
sport ontdekt en ben je op weg om 
steeds beter te worden. Want dat is 
iets wat je niet kunt ontkennen, hoe 
vaker je het doet hoe beter je wordt.  
 
Een deelname aan een (halve) finale is 
vaak een enorme stap in je 
ontwikkeling, want je ontmoet dan 
andere sterke dammers. Hopelijk 
speel je inspirerende partijen. 
 
We zien je in ieder geval graag op 10 
en 24 maart in Dongen en ik wens je 
mede namens de andere organisatoren 
alvast veel succes! 
 
Ton Sprangers 
Jeugdcoördinator Rompa 
Leder/D.A.M. Dongen 
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Algemene informatie 
 
Speellocatie 
Junior College Cambreur College 
Bolkensteeg 9 
5103AA Dongen 
 
Organisatie en contactpersoon 
DV Rompa Leder/D.A.M. 
Ton Sprangers 
Rijen 
06 23281330 
Ton_sprangers@outlook.com 
 
Website 
Dammendongen.nl 
www.jeugddammen.com 
 
Arbiter  
Simon Rompa 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:Ton_sprangers@outlook.com
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Deelnemers Dongen  
 
Naam Geb. datum Woonplaats Lid van 
Kasper Barentsen 18-4-2005 Dongen Rompa Leder/DAM 
Oleksandra Chumachenko 19-02-2009 Veldhoven Brainsport Eindhoven 
Tanya-Marie Cnossen 19-5-2008 Eindhoven Brainsport Eindhoven 
Casper Derks 27-4-2006 Dongen Rompa Leder/DAM 
Yuri Derks 13-2-2008 Dongen Rompa Leder/DAM 
Mike Eras 17-7-2007 Culemborg Denk en Zet 
Ivar de Glee 30-10-2006 Sint Maarten SNA 
Niels Koorevaar 20-10-2007 Brandwijk De Kroonschijf DEZ 
Egor Kornilov 18-12-2008 Geldrop Brainsport Eindhoven 
Jan Kornilov 12-1-2005 Geldrop Brainsport Eindhoven 
Melvin Koullen 13-2-2007 Heerlen Eureka 
Alijn Kuijer 24-1-2005 Culemborg Denk en Zet  
Jorrit Roest 18-2-2006 Giessenburg DeZ Hardinxveld 
Roald Scheper 24-2-2005 IJsselstein DC Zenderstad 
Daria Shulepova 10-9-2006 Eindhoven Brainsport Eindhoven 
Luca Smit 26-07-2007 Heerhugowaard SNA 
Allek Ubachs 15-9-2008 Eindhoven Brainsport Eindhoven 
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Voortschrijdingstabel  

 
 
 

  

  Naam 1 2 3 4 5 6 7 totaal 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8          
9                
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
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Informatie finale pupillen 
 
Beste pupillen, 
 
Het kan zijn dat jij je met de halve finale gaat plaatsen voor het Nederlands 
Kampioenschap! Misschien heb je al vaker meegespeeld met het Nederlands 
Kampioenschap, maar het kan ook je debuut zijn. Om je daar wat op voor te 
bereiden, beschrijven we hier heel beknopt hoe zo’n kampioenschap eruit ziet.  
 
Het toernooi: 
Het toernooi wordt in de meivakantie van 24-29 april gespeeld in Den Haag, dat 
betekent dus zes dagen achter elkaar dammen. Ongeveer twee weken voor 
aanvang van het toernooi krijg je thuis het programmaboekje. In het 
programmaboekje staan alle adressen, alle deelnemers, maar ook de 
wedstrijdvoorwaarden en natuurlijk het programma.  
 
Overnachten: 
De organisatie kan voor de deelnemers een plaats regelen om te overnachten 
tijdens het kampioenschap. Vaak gebeurt dit in gastgezinnen, soms kan de 
organisatie ook een huisje huren en begeleiding regelen. Ook kun je kiezen om 
bijvoorbeeld samen met je ouders ergens te overnachten en dit zelf te regelen.  
 
Maaltijden: 
De organisatie zal voor alle deelnemers voor de lunch zorgen. Heb jij aangegeven 
dat je tijdens het toernooi blijft overnachten, dan wordt er ook voor ontbijt en 
avondeten gezorgd.  
 
Nevenactiviteiten: 
Het draait tijdens het kampioenschap natuurlijk om de damwedstrijden, maar de 
organisatie zorgt ook voor leuke nevenactiviteiten.  
 
De kosten: 
Aan het kampioenschap zijn kosten verbonden. Elke deelnemer moet 20 euro eigen 
bijdrage betalen. Daarnaast dient een extra vergoeding van 20 euro te worden 
voldaan als je van overnachtingen geregeld door de organisatie gebruik maakt.  
 
Mochten er toch nog onduidelijkheden blijven, kan altijd contact met de 
jeugdcommissie opgenomen worden: annewil_koopman@hotmail.com   
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Wedstrijdbepalingen Halve finale pupillen 
algemeen zaterdag 10 maart en zaterdag 24 

maart 2018 
 
 
1. Voor zover hierna niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het Spel  en 

Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 
2. Het speeltempo bij de pupillen is 30 min + 15 sec per zet per persoon per partij. 

De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De 
aanvangstijd is vermeld in het programma 

3. Er is geen mogelijkheid tot arbitrage. 
4. Noteren is niet verplicht. 
5. Er wordt gespeeld in drie groepen. Bij de pupillen wordt in elk van de groepen 

de paringen vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Bij aanvang wordt door 
loting de eerste ronde vastgesteld. Er worden in alle groepen zeven ronden 
gespeeld. 

6. De eindstand bij de pupillen 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 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. 

e. indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste 
aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat en loting. 

7. Indien onverhoopt het aantal spelers oneven is in de halve finale pupillen 
algemeen wordt een winstpartij toegekend aan de speler die de dummy treft. 
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8. De NK finale pupillen algemeen wordt gespeeld met 18 spelers. De hoogst 
geplaatste speler van 2017 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet 
gepasseerd is, is geplaatst  voor de daarop volgende finale. Dit jaar is dit Simon 
Harmsma (Denk en Zet Culemborg). Uit elke groep plaatsen de vijf hoogst 
geplaatste spelers zich. De overige twee plaatsen zullen worden ingevuld door 
een keuzeplaats aangewezen door CT. 

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. 

 
 

 
 

De jeugdcommissie heeft alle informatie over de toernooien die zij organiseert 
onder de vlag van de KNDB ondergebracht op 1 plek: www.jeugddammen.com . 

 
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! 

 

     

http://www.jeugddammen.com/
https://www.facebook.com/#!/kndbjeugdcommissie
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Nh4edEq8dp0VSM&tbnid=OC7j3eyEmU2vOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.denieuwezweep.nl/nl/kinderspeelparadijs/&ei=3egJU9nTIMil0QWezYD4Dg&bvm=bv.61725948,d.ZWU&psig=AFQjCNE24YNAq_4rL7w-fRlydtJT4YDGKg&ust=1393244739273207
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