
 

 
 

Voorwoord KNDB 
 
Beste spelers, ouders, jeugdleiders en andere belangstellenden, 
 
Voor jullie ligt het programmaboekje 
van het NK pupillen meisjes en NK 
welpen. Normaalgesproken zou het NK 
welpen uit een algemene en een 
meisjes categorie bestaan, maar dit 
jaar zijn deze samengevoegd vanwege 
het lage deelnemers aantal. Dit komt 
ongetwijfeld doordat er niet gedamd 
kon worden op scholen de afgelopen 
twee seizoenen wegens het 
coronavirus. Hopelijk komt daar 
komend seizoen weer verandering in!  
 
Dat er bij de welpen even wat minder 
deelnemers zijn dan we gewend zijn, 
neemt natuurlijk niet weg dat het wel 
heel fijn is dat deze finale fysiek door 
kan gaan! Het zal misschien wel even 
wennen zijn om weer lange partijen te 
spelen tegen live tegenstanders, al 
hebben jullie dat misschien al wel 
weer geoefend op de damclub. Het 
zullen hoe dan ook twee spannende 
toernooien worden!  
 
De organisatie van dit dubbel NK 
jeugd is in de handen van stichting 
The Hague Open.  
 
 
 
 

Zij hebben al veel ervaring in het 
organiseren van (jeugd)toernooien, zo 
hebben ze al 5x het NK pupillen 
algemeen georganiseerd!  
Waar ze echter nog geen ervaring 
mee hebben, is het NK pupillen 
meisjes en NK welpen. Gelukkig voor 
hen blijft het principe hetzelfde, al 
kwamen er dit jaar wel extra corona-
gerelateerde uitdagingen bij. De 
jeugdcommissie van de KNDB is dan 
ook heel blij dat het gelukt is om alle 
voorbereidingen te treffen en heeft 
er dan ook alle vertrouwen in dat de 
deelnemers een mooi toernooi 
tegemoet zullen gaan in Den Haag!  
 
Tijdens het toernooi zullen foto’s 
gemaakt worden en op de site 
geplaatst worden. Mocht je liever niet 
op de foto willen, geeft dit dan aan bij 
de organisatie. 
 
Tot slot wens ik iedereen veel succes, 
spannende partijen en heel veel 
plezier, maak er iets moois van!  
 
Laura Timmerman 
Jeugdcommissie KNDB 
 
 
 



 

 
 

Voorwoord organisatie 
 
Welkom in Den Haag! 
 

 
 

Eindelijk mogen we weer ‘gewoon’ 
dammen. Niet als surrogaat digitaal op 
afstand maar fysiek face-to-face achter 
de borden. Heerlijk!  
Na als stichting The Hague Open vijf 
keer het NK pupillen algemeen te hebben 
georganiseerd (we hebben ook vijftien 
keer de organisatie van een groot 
internationaal zomertoernooi en het WK 
junioren op onze naam staan) vonden wij 
het tijd worden voor eens wat anders. 
Het is dus het NK pupillen meisjes en het 
NK welpen algemeen te worden.  
 
Zes meiden mogen wij verwelkomen en zij 
zullen elkaar drie dagen lang het leven 
zuur maken. Alleen op het dambord 
uiteraard, want in hun vrije tijd zullen 
wij hen met een gevarieerd randgebeuren 
het leven hopelijk juist zoet maken. 
  
Wie er met de titel vandoor zal gaan? 
Het Brabantse duo Tanya-Marie Cnossen 
en Oleksandra Chumachenko zal 
ongetwijfeld hoge ogen gooien. Maar wat 
te denken van Yulia Bintsarovska voor 
het wie na het NK aspiranten en het NK 
pupillen haar derde nationaal 
kampioenschap in anderhalve maand tijd 
wordt! Wat gaan Emy van den Berg en 
Sophie Blenkers in dit veld presteren? En 
zal Marlijn Moene verrassen en na Luise 
Gabbert en Marjory Feyt de derde 
WSDV-ster op rij worden die er met de 
titel vandaar gaat?  

Op zaterdag komen ook de welpen er bij. 
Wellicht toch onder invloed van corona 
en/of vakanties niet in zo groten getale 
als voorheen. Bij hen rijst de vraag wie 
de opvolger van het toptalent Matheo 
Boxum zal worden. 
 
Plaats van handeling is dit keer niet 
OntmoetingsCentrum Morgenstond maar 
De Kameleon waar het eveneens goed 
toeven is. De meiden spelen op digitale 
borden zodat hun partijen live te volgen 
zijn.  
Mede dankzij de financiële support van 
de gemeente Den Haag en een aantal 
sponsors zijn alle voorwaarden aanwezig 
om iedereen een mooie tijd te bezorgen 
in deze ‘mooie stad achter de duinen’. Van 
harte welkom in Den Haag, héél veel 
succes en véél plezier allemaal! 
 
Fred Ivens, voorzitter The Hague Open 

  
  



 

 
 

Voorwoord gemeente Den Haag  
  
Winst en verlies 
 
Wit begint en zwart wint. Het is een van 
de gevleugelde uitspraken die je 
tegenkomt bij een partijtje dammen. 
Wat ervan waar is? Ach, daar is nog 
altijd niemand achter. Behalve dat de 
speler met de witte stukken begint. De 
damsport lijkt op het oog simpel, maar is 
vele malen complexer dan de meeste 
mensen denken. De mogelijkheden zijn 
bijna eindeloos, en de slimme strategieën 
om je tegenspeler tien stappen voor te 
zijn ook. 
 
Ik wil alle deelnemers, ouders en 
begeleiders van harte welkom heten in 
onze mooie stad Den Haag! Het is 
geweldig om te zien dat de Stichting The 
Hague Open na een jaar afwezigheid 
wederom een mooi damevenement in Den 
Haag organiseert. Het eerste toernooi 
werd gespeeld in 1996. Sinds dat jaar is 
de Stichting The Hague Open actief in 
de organisatie van damevenementen in 
onze stad. Daar zijn we trots op en daar 
ben ik de organisatie zeer erkentelijk 
voor. 
 
Den Haag vindt sporten, in alle vormen 
denkbaar, belangrijk. Sport en bewegen 
is essentieel voor een gezond en vitaal 
leven. Zeker in verenigingsverband 
ontmoet je mensen, heb je het gezellig 
met elkaar en word je steeds beter in de 
sport die je beoefent. Daarom vinden we 
het belangrijk dat mensen zich mengen in 
het verenigingsleven. 
 

De damsport heeft een rijke historie in 
Den Haag met meerdere 
wereldkampioenschappen en knappe 
internationale prestaties van Haagse 
dammers. Dit jaar wordt het NK Dammen 
voor meisjes pupillen en welpen algemeen 
georganiseerd. Door de coronacrisis zijn 
er dit jaar helaas minder deelnemers dan 
voorgaande jaren, maar ik hoop vurig dat 
dit evenement ervoor kan zorgen dat er 
in de toekomst weer meer enthousiaste 
dammers een partijtje komen spelen. 
Uiteraard omdat het een leuke sport is, 
maar óók om te winnen! En als dat niet 
lukt, is remise ook geen slecht resultaat. 
 
Ik wens alle deelnemers heel veel succes 
met hun wedstrijden en geniet 
tussendoor ook van al het moois dat Den 
Haag te bieden heeft! 
 
Hilbert Bredemeijer 
Wethouder Sport 
 

 
 
  



 

 
 

Algemene informatie 

 
Speellocatie 
ISV De Kameleon 
Veldzicht 20 
2543 RT  Den Haag 
 
Organisatie en contactpersoon 
Stichting The Hague Open  
Jan Kok  
Tel: 06-14033757  
email: jan.kok@casema.nl of 
tho@damweb.nl 
 
Website 
www.jeugddammen.com 
Webmaster: Alex Kruyshoop 
email: alexkruyshoop@gmail.com 
 
Perschef 
Fred Ivens 
Tel: 06-10204996 
 
Arbiters 
Pupillen meisjes: Frans de Jonge, Alex Kruyshoop 
Welpen algemeen: Richard van Diggele 
 
E-boards 
Dick van IJzendoorn 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Programma NK Pupillen Meisjes 
  
Dag en datum Tijd Activiteit  
Donderdag 19 augustus 10:00 uur Ontvangst deelnemers 
 10:45 uur Opening  
 11:00 uur 1e ronde  
 13.30 uur 2e ronde 
Vrijdag 20 augustus 10:00 uur 3e ronde  
 12:30 uur 4e ronde  
Zaterdag 21 augustus 11:00 uur 5e ronde  
 15:00 uur Prijsuitreiking (zo mogelijk samen met 

de welpen) 
 
 

Nevenactiviteiten 
Donderdag 19 augustus ± 17.15 uur: goochelaar en barbecue 
Vrijdag 20 augustus 15.30 uur: sneldamtoernooi met familieleden 
 
Op alle dagen worden ook andere damtoernooien georganiseerd 
- Donderdag 19 augustus 13.00 uur: huisdamtoernooi 
- Vrijdag 20 augustus 10.30 uur: vrouwentoernooi DroomDamsters            

Arbiter: Jeremy Pauwels 
- Zaterdag 21 augustus 10.30 uur: openlucht sneldamtoernooi                   

Arbiter: Guido van den Berg 
 
 

  

Vergeet niet het inschrijfgeld mee te nemen: 
voor pupillen meisjes €20,00  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Deelnemers NK Pupillen Meisjes 

 

 
 

 Emy van den Berg 
Emy is elf jaar en komt uit Den Haag. Vanaf groep 4 heeft 
ze meegedaan aan het schooldammen. Dat vond ze erg leuk 
dus is ze een kijkje gaan nemen bij Damclub Den Haag. Ze 
was acht jaar toen ze lid werd. Ze heeft diverse keren 
meegedaan aan toernooien, waaronder het provinciaal 
kampioenschap welpen waar ze tweede werd en ook aan 
het NK welpen meisjes. Dit is de eerste keer dat Emy 
meedoet aan het NK pupillen meisjes.  
Behalve dammen houdt Emy van gamen, YouTube kijken en 
steppen. 
 
 

 

 Yulia Bintsarovska 
Ik ben Yulia, ben twaalf jaar oud en dam sinds mijn 9e bij 
SSS Kampen. Na de zomervakantie ga ik naar het SG 
Pieter Zandt te Kampen (gymnasium).  
Naast dammen zijn mijn hobby's: zwemmen, voorlezen, 
bakken en verhalen schrijven. Ik heb een keer mee gedaan 
aan het EK en ook een keer aan het WK meisjes. Ik heb 
heel veel zin in het NK dit jaar!   
 
 
 

 

 Sophie Blenkers 
Sophie is dertien jaar en komt uit Hoogeveen. Ze damt 
sinds augustus 2018. In seizoen 2018/2019 won ze de 
Regio-Cup en in 2020 won ze het Hoogeveen Open bij de 
pupillen.  
Naast dammen houdt ze van lezen, filmpjes editen voor 
TikTok, tekenen en leuke dingen met vriendinnen doen. 
 
 



 

 
 

 Oleksandra Chumachenko 
Oleksandra is twaalf jaar en woont in Veldhoven. Ze 
speelde haar eerste partijtjes toen ze vijf was, maar 
verdiepte zich er pas in toen ze zeven was. Toen speelde 
ook haar eerste toernooi. In 2017 was ze Nederlands 
kampioen Benjamins meisjes geworden. In 2018 mocht ze 
voor de eerste keer deelnemen aan het Europees 
kampioenschap, omdat ze tweede was geworden in de 
categorie Welpen meisjes. In 2019 pakte ze in dezelfde 
categorie de eerste plaats. Ook toen was ze naar het 
Europees kampioenschap geweest, waar ze vijfde werd bij 
de Welpen meisjes. Behalve deze grote gebeurtenissen 
heeft ze nog veel bekers en medailles verdiend op 
provinciale en andere nationale toernooien. 
 
 

 

 Tanya-Marie Cnossen 
Ik ben Tanya-Marie Cnossen, Ik ben 13 jaar oud en ik 
woon in Eindhoven. Na de zomervakantie ga ik naar de 2de 
op het Lorentz Casimir Lyceum. Ik begon toen ik 6 was 
met dammen en ben 1x 3de geworden op het WK welpen 
met blitz. Naast dammen doe ik ook aan afro en klassiek 
ballet op spitzen. 
 
 
 
 
 

 

 Marlijn Moene 
Marlijn is twaalf jaar en woont in Wageningen. Ze is in 
groep 3 met dammen begonnen. In 2019 was ze kampioen 
in Gelderland bij de Welpen algemeen en werd ze tweede 
bij de meisjes landelijk. Ze is dat jaar naar het EK en het 
WK geweest.  
Behalve dammen doet Marlijn aan wedstrijdzwemmen, 
waterpolo en atletiek. Ze houdt er erg van om buiten te 
spelen en is ook graag op een trampoline te vinden. 

 



 

 
 

Speelrooster  
 
Ronde 1    donderdag 19 augustus    11.00 uur 
 Tanya-Marie Cnossen      -         Oleksandra Chumachenko             
 Emy van den Berg      -         Yulia Bintsarovska                         
 Marlijn Moene      -         Sophie Blenkers                            
    
  
Ronde 2    donderdag 19 augustus   13.30 uur  
 Tanya-Marie Cnossen      -         Emy van den Berg              
 Yulia Bintsarovska      -         Marlijn Moene                        
 Oleksandra Chumachenko      -         Sophie Blenkers                           
 
 
 Ronde 3         vrijdag 20 augustus      10.00 uur  
Emy van den Berg      -         Oleksandra Chumachenko              
 Marlijn Moene      -         Tanya-Marie Cnossen                         
 Sophie Blenkers      -         Yulia Bintsarovska                            
 
 
Ronde 4    vrijdag 20 augustus       12.30 uur 
Tanya-Marie Cnossen      -         Sophie Blenkers              
 Emy van den Berg      -         Marlijn Moene                        
 Oleksandra Chumachenko      -         Yulia Bintsarovska                           
 
 
Ronde 5    zaterdag 21 augustus     11.00 uur 
Marlijn Moene      -         Oleksandra Chumachenko              
 Sophie Blenkers      -         Emy van den Berg                        
 Yulia Bintsarovska      -         Tanya-Marie Cnossen                            

  
 
 
 
 



 

 
 

   Voortschrijdingstabel  
 

 Naam  1 2 3 4 5 Plaats 
Emy van den Berg         
Sophie Blenkers         
Yulia Bintsarovska        
Oleksandra Chumachenko        
Tanya-Marie Cnossen         
Marlijn Moene         

 
 
   Uitslagentabel  

  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 Emy van den Berg        

2 Sophie Blenkers        

3 Yulia Bintsarovska        

4 Oleksandra Chumachenko        

5 Tanya-Marie Cnossen        

6 Marlijn Moene        

 
 

 
 



 

 
 

Wedstrijdbepalingen NK Pupillen Meisjes 
 
1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Spel- en 

Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB van toepassing. 
2. Het speeltempo bedraagt 45 min + 30 seconden 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 volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden 5 ronden 

gespeeld. De aanvangstijden staan in het programma vermeld. 
5. De eindstand wordt bepaald door: 

a. Het aantal wedstrijdpunten. 
b. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer de eerste plaats of een 

plaatsingsrecht WjK in het geding is, wordt 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 2 partijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing 
verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe. 

c. 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. 

6. De arbiter ziet, namens de wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist 
verloop van de wedstrijd en op de speelomstandigheden in overeenstemming 
met artikel 18.3 van het SWR. 

7. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In 
gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, alsmede over eventuele 
geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse. 

8. Indien een geschil volgens artikel 42 van het SWR daarvoor in aanmerking 
komt, kan tegen een beslissing van de wedstrijdleiding geprotesteerd worden 
bij de protestcommissie van de KNDB.  

 
 

 
 



 

 
 

    PLAATSINGSRECHTEN WK 
 

1. Er is dit jaar helaas geen EjK. 
2. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK pupillen meisjes 2021. De 

FMJD moet nog bekend maken wanneer en waar het gehouden zal worden dit 
najaar.  

3. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen TeamNL KNDB. 
Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie vooraf, voor de 
voorbereidingen vooraf, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de 
coaches tijdens het hele toernooi en voor een goede evaluatie van ieders 
toernooiendoelen na afloop van het toernooi. 

4. Talentontwikkeling kan bij het WjK alleen betalen voor de NT (Nationaal 
Talent). Dus de andere deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen 
als ze geen NT zijn. Het is moeilijk om een realistische schatting van de 
totale kosten te maken, omdat we immers nog niet weten waar het gehouden 
wordt.  

5. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft in 2015 een nieuwe start gemaakt 
en we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten. 
Mag ik vragen om jullie hulp? Je kunt bij dit fonds ook een aanvraag indienen 
om héél misschien een deel van je kosten vergoed te krijgen.  

 
 
 

 
 



 

 
 

Kampioenschap van Nederland 
 

Pupillen Meisjes en Welpen Algemeen 
 

 
 

 

Organisatieplaats Den Haag 
 

 
 



 

 
 

Programma NK Welpen Algemeen 
 
Dag en datum Tijd Activiteit  
Zaterdag 21 augustus 10:30 uur Ontvangst 
 11:00 uur 1e ronde 
 11:35 uur 2e ronde 
 12:10 uur 3e ronde 
  Korte pauze met lunch aangeboden 

door de organisatie 
 13:00 uur 4e ronde 
 13:35 uur 5e ronde 
 14.10 uur 6e ronde 
 14:45 uur 7e ronde 
 15:20 uur 8e ronde 
 15:55 uur 9e ronde 
  Aansluitend prijsuitreiking (zo mogelijk 

samen met de pupillen meisjes) 
 

 
Vergeet niet het inschrijfgeld mee te nemen: 

voor welpen algemeen €10,00 
 
 
 
De welpen spelen achtereenvolgend 9 ronden.   
 
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 afgeweken 
worden. Er kan door de organisatie naar eigen 
inzicht een langere (lunch)pauze ingepland 
worden. 

 

 



 

 
 

Deelnemers NK Welpen Algemeen 
 
 

 

Suray Badal 
Surya is tien jaar en komt uit Den Haag. Hij is met dammen 
in aanraking gekomen in 2017 toen zijn school De Fontein 
een bericht stuurde dat je je kon opgeven voor een 
schooldamtoernooi voor de regio Den Haag. Hij is er toen 
voor opgegeven terwijl hij niet eens wist wat dammen was. 
Dus vlak voordat het toernooi begon, snel een simpel 
dambord (20 in 1 spel) gekocht bij Kruidvat. Toen heeft hij 
de basisregels van dammen geleerd (wanneer mag je slaan, 
wanneer heb je een dam etc.). Surya beheerste het spel 
snel. Op zijn eerste schooldamtoernooi is hij uiteindelijk op 
de tweede plaats geëindigd.  
 
Zijn motivatie om te dammen werd steeds groter en mocht 
hij het jaar daarop op damles bij Damclub Den Haag. 
Vervolgens boekte hij mooie resultaten. Ook in 2018 werd 
hij tweede bij schooldammen. Hij ging met plezier naar de 
lessen en won vervolgens een aantal toernooien. Op het 
provinciaal kampioenschap werd hij vijfde.  
 
Hij heeft ook geleerd om met verliezen om te gaan. Vol 
trots stoft hij iedere maand zijn bekers af en is blij dat hij 
weer mag dammen. Hij is trots op zijn bekers en medailles. 
Sinds corona was zijn motivatie weg. Hij houdt niet van 
online dammen. Sinds een paar weken mag hij gelukkig weer 
naar de club en heeft hij weer zin in toernooien. 

       

 
Mark Denega 
Mark is bijna zeven jaar en komt uit Eindhoven. Hij 
houdt van dammen, lezen van avontuurlijke verhalen. 
Daarnaast speelt hij graag met Lego en houdt hij van 
voetballen. 
 



 

 
 

 
 

Jasmina Benhari 
Jasmina is een vrolijke en enthousiaste meid van 10 die 
ervan houdt om met haar vrienden te spelen. Ze vindt 
het hebben van plezier in het spelen belangrijker dan 
het winnen zelf. 
Jasmina’s liefde voor dammen begon in 2019 toen haar 
oudere broer Mohammed voor het eerst meedeed met 
schooldammen. Thuis kreeg Mohammed een dambord 
om te oefenen voor de wedstrijden en al snel werd 
dammen een familie aangelegenheid. Jasmina had het 
spel snel door en wilde graag met haar grote broer bij 
de damvereniging van Hilversum. Na slechts drie 
maanden deed ze eind 2019 mee aan het 
jeugddamkampioenschap van Utrecht en werd derde. 
Helaas werd in 2020 de wereld opgeschrikt door de 
COVID-pandemie waardoor het dammen op een laag 
pitje is komen te staan. 
 
Jasmina werd eerste bij het NK-jeugd online in 2021, 
eerste bij het schooldamkampioenschap van Hilversum 
begin 2020, tweede bij het provinciaal snel-
damkampioenschap van Utrecht begin 2020, derde bij 
het jeugddamkampioenschap van Utrecht eind 2019. 
Naast dammen houdt Jasmina van schaken, voetballen, 
karate en net als ieder hedendaags kind van gamen op 
haar Nintendo. 
 
 

 

Timo van den Boer 
Timo is negen jaar en komt uit 's-Hertogenbosch. Hij 
damt bijna twee jaar bij Heijmans Excelsior. Hij heeft 
meegedaan aan een aantal damtoernooien, wellicht 
wordt het NK het eerste toernooi dat hij wint. 
 



 

 
 

 
 

Aarush Narain 
Aarush is tien jaar en komt uit Den Haag. Via een 
schooldamtoernooi kwam hij in 2018 bij Damclub Den 
Haag terecht. 
Al van jongs af aan is hij bezig met dammen en groeit 
de passie. 
Hij kijkt vol spanning uit om op een toernooi te spelen. 
 
 
 
 
 
 

 

Alexander Glogowski 
Alexander is acht jaar en komt uit Den Haag. Hij is al 
jaren geïnteresseerd in dammen. Eerst was hij met zijn 
opa aan het spelen, daarna met zijn oom. Hij vindt dat 
een heel leuke ervaring. En sinds een tijdje is hij lid van 
Damclub Den Haag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fedde Schaapveld         
Fedde is acht jaar en damt sinds een paar maanden. Hij 
heeft alleen nog maar partijen gespeeld bij zijn 
vereniging, VBI Huissen en online op Lidraughts. Het 
NK welpen is zijn eerste toernooi. 
Naast dammen, voetbalt hij graag. Volgend jaar keept 
hij bij Vitesse in de 10-1. 
 



 

 
 

 

Termuulen Khurelbaatar                  
Termuulen (Tim) is acht jaar. Hij heeft leren dammen 
toen hij vier (!) jaar was en in Groningen woonde, hij 
kreeg daar damles van Danny Staal. In 2019 verhuisde 
het gezin naar Den Haag en werd Tim lid van Damclub 
Den Haag. Hij krijgt daar wekelijks les en heeft 
inmiddels al enkele examens (Van der Wal en Wiersma) 
met succes afgelegd . Het leukste van dammen vindt hij 
als je een leuk slagzetje kan uithalen! Tim heeft wel 
enkele sneldamtoernooien, waaronder het 
Kampioenschap van Zuid-Holland, gespeeld maar doet 
voor het eerst mee aan een Nederlands Kampioenschap. 
Andere hobby's zijn voetballen, lego bouwen en 
stripboeken lezen. 
 

 

Anar Dalaj 
Anar is negen jaar en damt bij DG Het Noorden uit 
Groningen. Toen hij 3,5 jaar was, kwam mee met zijn 
broer Anand , maar moest wachten tot hij vijf jaar oud 
was. Dolblij was hij, toen hij eindelijk mocht dammen. 
Hij houdt vooral van combinaties oplossen. Anar heeft 
al aardig wat toernooi-ervaring. In 2019 eindigde hij als 
2e in het NK Benjamins in Culemborg. Verder won hij 
veel prijzen bij de Regiocup in Drenthe/Groningen. 
Anar heeft laatst de 2e prijs gewonnen bij het Open 
Nederlands kampioenschap welpen dammen. Daarnaast 
heeft Anar heel veel mooie bekers in zijn kast staan.  
Anar heeft heel veel zin om weer een toernooi te 
spelen! 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Speelrooster 
 
Ronde 1     
 Fedde Schaapveld =      vrij      
 Suray Badal -      Aarush Narain       
 Timo van den Boer -      Mark Denega       
 Jasmina Benhari -      Anar Dalaji       
 Alexander Glogowski -      Termuulen Khurelbaatar       
 
  
Ronde 2    
Termuulen Khurelbaatar   =      vrij 
 Fedde Schaapveld -      Suray Badal      
 Anar Dalaji -      Alexander Glogowski     
 Mark Denega -      Jasmina Benhari     
 Aarush Narain -      Timo van den Boer     
           
  
Ronde 3    
 Suray Badal =      vrij      
 Timo van den Boer -      Fedde Schaapveld      
 Jasmina Benhari -      Aarush Narain      
 Alexander Glogowski -      Mark Denega      
 Termuulen Khurelbaatar -      Anar Dalaji      
 
  
Ronde 4     
 Anar Dalaji =      vrij 
Fedde Schaapveld -      Jasmina Benhari      
 Suray Badal -      Timo van den Boer      
 Mark Denega -      Termuulen Khurelbaatar     
 Aarush Narain -      Alexander Glogowski      
            
 
  
 
 



 

 
 

Ronde 5     
 Timo van den Boer =      vrij      
 Jasmina Benhari -      Suray Badal      
 Alexander Glogowski -      Fedde Schaapveld      
 Termuulen Khurelbaatar -      Aarush Narain      
 Anar Dalaji -      Mark Denega     
 
  
Ronde 6     
 Mark Denega =      vrij 
Fedde Schaapveld -      Termuulen Khurelbaatar      
 Suray Badal -      Alexander Glogowski      
 Timo van den Boer -      Jasmina Benhari      
 Aarush Narain -      Anar Dalaji      
      
 
Ronde 7     
 Jasmina Benhari =      vrij      
 Alexander Glogowski -      Timo van den Boer      
 Termuulen Khurelbaatar -      Suray Badal      
 Anar Dalaji -      Fedde Schaapveld     
 Mark Denega -      Aarush Narain     
 
  
Ronde 8    
 Aarush Narain =      vrij 
Fedde Schaapveld -      Mark Denega      
 Suray Badal -      Anar Dalaji      
 Timo van den Boer -      Termuulen Khurelbaatar      
 Jasmina Benhari -      Alexander Glogowski      
       
 
Ronde 9     
 Alexander Glogowski =      vrij      
 Termuulen Khurelbaatar -      Jasmina Benhari      
 Anar Dalaji -      Timo van den Boer      
 Mark Denega -      Suray Badal      
 Aarush Narain -      Fedde Schaapveld     



 

 
 

Voortschrijdingstabel  
 

 Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plaats 
Suray Badal             
Jasmina Benhari            
Timo van den Boer            
Anar Dalaj             
Mark Denega            
Alexander Glogowski            
Termuulen Khurelbaatar            
Aarush Narain             
Fedde Schaapveld            
 
 
 

Uitslagentabel  
 
 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totaal 
1 Suray Badal            
2 Jasmina Benhari            
3 Timo van den Boer           
4 Anar Dalaj            
5 Mark Denega            
6 Alexander Glogowski            
7 Termuulen Khurelbaatar           
8 Aarush Narain            
9 Fedde Schaapveld           
 

 



 

 
 

Wedstrijdbepalingen NK Welpen Algemeen 
 
1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Spel- en 

Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB van toepassing. 
2. Het speeltempo bedraagt 10 min + 5 sec per zet per speler per partij. De klok 

van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld.  
3. Noteren is niet verplicht. 
4. Er wordt gespeeld volgens een enkelvoudig rondtoernooi. Er worden 9 rondes 

gespeeld. De aanvangstijden zijn in het programma vastgesteld. 
5. De eindstand wordt bepaald door: 

a. Het aantal wedstrijdpunten. 
b. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer de eerste plaats of een 

plaatsingsrecht WjK in het geding is, wordt 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 2 partijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing 
verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe. 

c. 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. 

6. De arbiter ziet, namens de wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist 
verloop van de wedstrijd en op de speelomstandigheden in overeenstemming 
met artikel 18.3 van het SWR. 

7. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In 
gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, alsmede over eventuele 
geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse. 

8. Indien een geschil volgens artikel 42 van het SWR daarvoor in aanmerking 
komt, kan tegen een beslissing van de wedstrijdleiding geprotesteerd worden 
bij de protestcommissie van de KNDB.  
 

 



 

 
 

   PLAATSINGSRECHTEN WK 
 

1. Er is dit jaar helaas geen EjK. 
2. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK welpen algemeen 2021. De 

FMJD moet nog bekend maken wanneer en waar het gehouden zal worden dit 
najaar.  

3. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen TeamNL KNDB. 
Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie vooraf, voor de 
voorbereidingen vooraf, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de 
coaches tijdens het hele toernooi en voor een goede evaluatie van ieders 
toernooiendoelen na afloop van het toernooi. 

4. Talentontwikkeling kan bij het WjK alleen betalen voor de NT (Nationaal 
Talent). Dus de andere deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen 
als ze geen NT zijn. Het is moeilijk om een realistische schatting van de 
totale kosten te maken, omdat we immers nog niet weten waar het gehouden 
wordt.  

5. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft in 2015 een nieuwe start gemaakt 
en we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten. 
Mag ik vragen om jullie hulp? Je kunt bij dit fonds ook een aanvraag indienen 
om héél misschien een deel van je kosten vergoed te krijgen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Kellerfonds sponsoring WK  
 
 

Het Kellerfonds geeft financiële 
ondersteuning aan jeugddammers, het 
is op 25 augustus 1983 ingesteld door 
de weduwe van R.C. Keller. Een deel 
van de nalatenschap van deze bekende 
dammer is ingebracht in een stichting.  
 
De eerste voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor een 
financiële bijdrage van het 
Kellerfonds is dat je een talentvolle 
en ambitieuze jeugddammer bent.  

Ten tweede kun je maximaal één keer 
per kalenderjaar in aanmerking komen 
voor ondersteuning. Afhankelijk van 
de hoeveelheid geld dat het 
Kellerfonds te besteden heeft (en dat 
is dit jaar zeer beperkt), wordt de 
aanvraag gehonoreerd. 
 
Kijk op www.kellerfonds.nl voor meer 
informatie en om een financiële 
ondersteuning aan te vragen.  

 
 
 

 
 

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

 
 
 



 

 
 

Kampioenengalerij 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Pupillen meisjes  

1989 Jorien Alink  
1990 Jorien Alink  
1991 Jorien Alink  
1992 Marieke Smeenk  
1993 Linda Schnieders  
1994 Uscha Badal  
1995 Ineke de Jong  
1996 Eline Huisman  
1997 Marjolein Geurts   Welpen algemeen 
1998 Miranda Kiewit  1998 Robert-Jan van den Akker 
1999 Saskia Veltman  1999 Mudassar Malik 
2000 Irene Sterrenburg  2000 Stefan Stapper 
2001 Anne-Wil Koopman  2001 Yuen Wong 
2002 Laura Andriessen  2002 Bas van Engelen 
2003 Rebecca van Beek  2003 Rik Verboon 
2004 Mei-Jhi Wu  2004 Martijn de Leeuw 
2005 Heike Verheul  2005 Eric van Rossum 
2006 Lotte Aleven  2006 Wopke de Vries 
2007 Lotte Aleven  2007 Martijn van IJzendoorn 
2008 Lotte Aleven  2008 Jitse Slump 
2009 Lisa Aleven  2009 Jitse Slump 
2010 Michelle de Jong  2010 Vincent Houtjes 
2011 Michelle de Jong  2011 Dirk Vet 
2012 Tessa Aleven  2012 Kirsty Wahjuwibowo 
2013 Ilse Barf  2013 Berke Yiğittürk 
2014 Tamar Visser  2014 Jan Kornilov 
2015 Suzanne Staal  2015 Simon Harmsma 
2016 Nicole de Vries  2016 Gerard Kramer 
2017 Lisa Scholtens  2017 Melvin Koullen 
2018 Luise Gabbert  2018 Matheo Boxum 
2019 Marjory Feyt  2019 Matheo Boxum 
2021 ???  2021 ??? 


