
Voorwoord KNDB 

 

 

Beste deelnemers, ouders en andere geïnteresseerden, 

 

In maart gaan de eerste halve finales 

van dit seizoen weer plaatsvinden, die 

van de pupillen. Twee dagen waarin de 

spelers verdeeld over heel Nederland 

weer laten zien wat ze waard zijn en 

een plek voor de finale proberen te 

bemachtigen. En in die finale kun je je 

weer plaatsen voor het EK en WK! 

Hartstikke leuke wedstrijden dus. 

 

Helaas zijn er ook dit jaar weer 

onvoldoende aanmeldingen voor een 

halve finale junioren, zij zullen meteen 

de finale spelen.  

 

Hoogeveen en Baarn zijn 

doorgewinterde organisatieplekken, 

zij hebben al vaak laten zien dat ze 

weten hoe je een goede en leuke 

wedstrijd organiseert. Lent is een 

groeiende club die graag weer meer 

ervaring wil opdoen met organiseren.  

Hier hebben we het volste vertrouwen 

in. Namens de jeugdcommissie wil ik 

alle drie de clubs alvast hartelijk 

bedanken.  

 

Heb je vragen over hoe een 

Nederlands kampioenschap werkt? 

Kijk achterin dit boekje voor 

informatie, daarin worden alvast wat 

praktische zaken uitgelegd! 

 

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! 

 

Blijft er voor mij niks anders over om 

iedereen veel succes en plezier te 

wensen!  

 

Anne-Wil Koopman 

Jeugdcommissie KNDB

 

 

 

 



Programma  
 
Dag en datum Tijd Activiteit  

 

Zaterdag 7 maart 2020 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 21 maart 2020 10.30 uur 5e ronde  

 12.00 uur 6e ronde  

Pauze 

 14.00 uur 7e ronde 

 15.30 uur 8e 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 

 

 
  

 
  



 
 
 
 
 
 

 
 

Halve finale Kampioenschap van 
Nederland 

 
Voor pupillen algemeen 

 
Organisatieplaats Hoogeveen 

 Organisatieplaats Baarn 
Organisatieplaats Lent 

 



Voorwoord organisatie Hoogeveen 
 

Beste jongens en meisjes, 

 

Zoals elk jaar organiseren we als 

Hoogeveense Dam Club weer halve 

finales in alle leeftijdscategorieën, 

dus ook weer voor pupillen. Als één van 

de grootste damverenigingen voelen 

we ons ook verplicht de KNDB te 

ondersteunen met diverse 

activiteiten. Daarnaast hebben we alle 

faciliteiten in huis damtoernooien te 

doen slagen.  

 

Deze activiteiten zijn natuurlijk vele 

jeugdkampioenschappen maar ook een 

jaarlijks zomertoernooi waar jaarlijks 

zo'n 100 dammers aan mee doen. Het 

afgelopen jaar was ons toernooi het 

open NK met 135 deelnemers!! 

 

Dit alles kunnen we alleen realiseren 

dankzij een goede organisatie. Een 

kleine 2 jaar geleden hebben we onze 

jeugdorganisatie uitgebreid met drie 

tieners die het afgelopen jaar hebben 

laten zien volledig zelfstandig 

toernooien te kunnen organiseren. 

 

HDC Hoogeveen stimuleert jaarlijks 

zoveel mogelijk jeugdleden mee te 

doen aan de halve finales. Vaak hoor ik 

nog "onze jeugdspeler heeft toch 

geen kans". Persoonlijk vond ik dit een 

verkeerde instelling. Als alleen 

kanshebbers meedoen, kun je 

nauwelijks een toernooi houden. Het 

gaat m.i. ook om het meedoen, 

gezamenlijk er een leuk toernooi van 

maken maar ook is het heel leerzaam, 

je doet ervaring op waarmee je in een 

volgend toernooi je voordeel mee kunt 

behalen. 

 

Ik wens iedereen een mooi en sportief 

toernooi toe. 

 

Gerard Bruins, 

Jeugdleider Hoogeveense Dam Club
  



Algemene informatie 

 

Speellocatie 

Het Knooppunt 

Jan Dekkerstraat 1b 

7902 JG Hoogeveen 

Telefoon: 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 Stolbergschool 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 

Zainal Palmans 

Telefoon: 0528-275118 of 06-15282620 

E-mail: zpalmans@hotmail.com 

 

Website 
www.jeugddammen.com 

 

Arbiters 
Nicole de Vries 

Jasmijn Scholtens 

Vera Brunink 

Gerard Bruins 
 
 
 

 
 



Deelnemers Hoogeveen 

 
Naam  Woonplaats Lid van 

Sebastiaan Blanken Mateo Groningen DG Het Noorden 

Sophie Blenkers Hoogeveen HDC Hoogeveen 

Thomas Bouma Aldeboarn DC Ontspanning 

Daniël Boxum Emmeloord De Vechtstreek 

Anand Dalaj Groningen DG Het Noorden 

Mik van Eck Glimmen DG Het Noorden 

Morris Everts Hoogeveen HDC Hoogeveen 

Jesse de Glee Aldeboarn DC Ontspanning 

Alyne Goerres Aldeboarn DC Ontspanning 

Tanja van Kelckhoven Slagharen HDC Hoogeveen 

Stefan Koenen Groningen DG Het Noorden 

Bart Jan Kortleven Noordscheschut HDC Hoogeveen 

Bo Kraiema Hijken Hijken DTC 

Gerard Kramer Groningen DG Het Noorden 

Lucas Kreeft Hoogeveen HDC Hoogeveen 

Janick Lanting Bad Nieuweschans DC Winschoten 

Chanel Otten Hijken Hijken DTC 

Charell Schuller Hollandscheveld HDC Hoogeveen 

Mart Slim Pesse HDC Hoogeveen 

Sytze Spijker Hoogeveen HDC Hoogeveen 

Rosanne Steenblik Grolloo Hijken DTC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Voorwoord organisatie Baarn 
 

Hallo jongens en meisjes, 

 

Leuk dat jullie mee gaan doen aan de 

halve finale van Nederland voor 

pupillen. 

 

Wij van de Damclub Baarn Soest 

heten jullie daarvoor van harte 

welkom in Baarn en proberen er een 

mooie dag van te maken. 

 

Natuurlijk zal er door jullie gestreden 

worden om in de finale te komen van 

het Nederlands Kampioenschap. 

 

 

Strijden op het dambord is goed, 

maar dan wel op een sportieve manier 

en met respect voor je tegenstander. 

Met het laatste zal het wel goed 

komen want jullie willen denken wij 

ook een leuke, mooie en gezellige dag 

hebben. 

Deze dag zal winnaars en verliezers 

kennen, maar verliezen is niet erg als 

je er maar weer wat van geleerd hebt. 

 

Tot kijk op het toernooi,  

groeten van Ton van der Ploeg 

 

Algemene informatie  

 

Speellocatie     

Rode Kruis Gebouw           

Burgemeester Penstraat 6     

3741AH Baarn 

Organisatie en contactpersoon  
Damclub Baarn Soest       

Ton van der Ploeg       

Telefoon: 06-28628058      

E-mail: tonvan1951@gmail.com     

  

Website  
www.jeugddammen.com 

 
Arbiter 
Evert Davelaar

about:blank


Deelnemers Baarn 

 
Naam  Woonplaats Lid van 

Mohammed Benhari Hilversum DC Hilversum 

Yulia Bintsarovska Kampen SSS Kampen 

Puck Boudens Heerhugowaard SNA 

Sybe Cornelisse Hilversum DC Hilversum 

Max van Dusschoten Haarlem HDC Haarlem 

Tristan van Es Zoetermeer Samen Sterk 

Yaïr Eysbroek Kampen SSS Kampen 

Thorvald Falkenburg Julianadorp HDC Den Helder 

Tyrone Falkenburg Julianadorp HDC Den Helder 

Marjory Feyt Ochten WSDV 

Zahier Ghoerahoe Den Haag DC Den Haag 

Florian van den Heuvel Den Haag DC Den Haag 

Djilan Hu Den Haag DC Den Haag 

Marina Huls Kampen Kampen 

Justin Koopman Amstelveen HDC Haarlem 

Siebe Kortleven Dedemsvaart HDC Hoogeveen 

Anthony Maidman Julianadorp HDC Den Helder 

Vincent Maidman Julianadorp HDC Den Helder 

Stan van der Meer Monster MDV Monster 

Marlijn Moene Wageningen WSDV 

Mila Rijlaarsdam Wageningen WSDV 

Harm van Schaik Waddinxveen Samen Sterk 

Luca Smit Heerhugowaard SNA 

Julian Sonnenberg Den Haag DC Den Haag 

Aike de Vries Kampen SSS Kampen 

Kenny Wang Culemborg DeZ Culemborg 

 

 



Voorwoord organisatie Lent 

 

Beste jongens en meisjes, 

 

Dit jaar organiseert Lent voor het  

eerst in vele jaren de halve finales 

voor de pupillen. Ruim 10 jaar geleden 

organiseerden we al eens de halve 

finale voor de aspiranten.  

 

Het leuke aan een toernooi 

organiseren is natuurlijk dat we onze 

eigen spelers een kans bieden om mooi 

in hun eigen clubhuisje aan dit 

toernooi mee te kunnen doen! En daar 

helpen we de dambond ook nog eens 

mee. 

 

Wat Lent een unieke locatie maakt is 

dat mooie eigen clubhuisje in Lent, 

midden tussen de voetbalvelden van 

de voetbalvereniging en de 

tennisbanen van de tennisvereniging. 

Een ideale locatie voor een fijn 

toernooi! 

 

Dit jaar belooft het voor de 

deelnemers natuurlijk ook weer een 

spannend toernooi te worden. Hier in 

Gelderland, in een regio met vele, 

sterke damverenigingen waar veel 

aandacht besteed wordt aan de jeugd.  

 

Het motto van onze damvereniging is 

“Damclub Lent, een vereniging voor 

jong en oud”.  En dat motto dragen wij 

graag uit, door er zowel voor onze 

senioren te staan, maar natuurlijk net 

zo goed voor onze jeugdleden. 

 

Uiteindelijk gaat het in dit toernooi 

om het damplezier op het bord en de 

felbegeerde plaatsing voor de finale 

van Nederland! Ik wens jullie daarom 

allemaal veel damplezier in Lent, en 

ook veel sportief succes! 

 

Joppe Lemmen, 

Voorzitter DC Lent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene informatie 

 

Speellocatie 
Clubgebouw DC Lent 

Jo Eversstraat 3 

6663 JA Lent (Nijmegen-Noord) 

 

Organisatie en contactpersonen 
Denise van Dam 

Tel. 06-31992235  

E-mail: denisevandam1995@gmail.com 

 

Joppe Lemmen 

Tel. 06-42802499 

E-mail: joppelemmen@hotmail.com 

 

Website 
www.jeugddammen.com 
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Deelnemers Lent 

 
Naam Woonplaats Lid van 

Sohrab Amin Heerlen JDV Heerlen 

Rens van den Boer Den Bosch Heijmans Excelsior 

Tim van den Boer Den Bosch Heijmans Excelsior 

Naomi Boeren Wageningen WSDV 

Oleksandra Chumachenko Veldhoven Brainsport Eindhoven 

Timme Claus Kerkrade JDV Heerlen 

Yuri Derks Dongen Rompa Leder/DAM 

Jelte Evers Huissen Damvereniging VBI 

Kaiden van 't Hullenaar Bemmel Damvereniging VBI 

Stef Jacobs Heerlen JDV Heerlen 

Ruben Kant Huissen Damvereniging VBI 

Willem Kolff-v.Oisterwijk Nijmegen DC Lent 

Maaike Kosman Elst DC Lent 

Melvin Koullen Heerlen Eureka 

Fleur Kruysmulder  Huissen Damvereniging VBI 

Raf Neuhaus Huissen Damvereniging VBI 

Alexei Ovsyanko Eindhoven Brainsport Eindhoven 

Mateo Papen Rosmalen Heijmans Excelsior 

Alex Poliakov Tilburg Dammend Tilburg 

Dmitry Shcherbatyuk Turnhout Brainsport Eindhoven 

Daniel Smidt Wageningen WSDV 

Nyah Stekelenburg Elst DC Lent 

Lucas de Wildt Huissen Damvereniging VBI 

Erik van Wingerden Wageningen WSDV 

 

 



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          

22          

23          

24          

25          

26          



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 27 april - 2 mei gespeeld in Monster, 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   



Wedstrijdbepalingen Halve finale pupillen 
algemeen zaterdag 7 maart en zaterdag 21 

maart 2020 

 

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: 7 maart en 21 maart. Alle 

spelers worden geacht beide wedstrijddagen aanwezig te zijn. 

3. 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. 

4. Er is geen mogelijkheid tot arbitrage. 

5. Noteren is niet verplicht. 

6. Er wordt gespeeld in drie groepen. In elk van de groepen worden de paringen 

vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Bij aanvang wordt door loting de 

eerste ronde vastgesteld. Er worden in alle groepen acht ronden gespeeld. 

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

toegekend aan de speler die de dummy treft. 

8. 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. 

 

 

 

 

 

 



9. 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 elke groep plaatsen de vijf hoogst 

geplaatste spelers zich. De overige twee plaatsen zullen worden ingevuld door 

een keuzeplaats aangewezen door de Commissie Trainingen. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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.  

13. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

De jeugdcommissie heeft alle 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: 

 www.facebook.com/#!/kndbjeugdcommissie 

 

 

 
en via ons Twitter account: 

@KNDBjeugd 

 

 

Volg ons dus en u blijft altijd op de hoogte! 
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