
 

Voorwoord KNDB 
 

 

Beste deelnemers, ouders en jeugdleiders,  

 

Na een lange periode van 

directe junioren finales, worden 

er dit jaar weer halve finales 

gehouden. Dat zegt niet alleen 

iets over de 

deelnemersaantallen, maar ook 

over jullie generatie, in 

positieve zin! De halve finales 

zullen plaatsvinden op 26 maart 

en 9 april. Er is slechts één 

halve finale, waardoor er 

gekozen moest worden tussen 

organisatieplaatsen Baarn en 

Hoogeveen. Omdat de meeste 

van jullie Hoogeveen als 

voorkeursplaats opgegeven 

hebben, zal de halve finale 

plaatsvinden in het dambolwerk 

Hoogeveen.                             

Bij deze halve finale zijn 4 

plaatsen voor de finale in 

Westerhaar te verdienen. Dat 

belooft een spannende strijd!  

 

Tijdens het toernooi worden 

mogelijk foto’s gemaakt voor op 

de website. Mocht je liever niet 

op de foto willen, geeft dit dan 

aan bij de organisatie! 

 

Ik wens alle spelers en 

begeleiders een mooie en 

spannende week, maar vooral 

ook veel plezier!   

 

Laura Timmerman 

Jeugdcommissie KNDB 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voorwoord organisatie Hoogeveen 
 
Nadat er gedurende vijf jaren 

geen halve finales junioren zijn 

gehouden, is het dit jaar 

gelukkig wel weer nodig om de 

tien finalisten aan te wijzen. In 

een tijd van corona hebben we 

het als damsport moeilijk maar 

toch zie je dat dit niet geldt 

voor de junioren. Dertien 

jongeren hebben zich 

aangemeld. Heel mooi maar 

tegelijk wat lastig om te 

bepalen hoe de finale eruit 

moet zien. De jeugdcommissie 

van de KNDB heeft er voor 

gekozen om naast de 

titelverdediger, Machiel 

Weistra, nog vijf spelers 

rechtstreeks toe te laten tot 

de finale. Deze zijn vastgesteld 

op basis van hun rating. De 

overige zeven spelers spelen in 

een halve finale om de 

resterende vier plekken. Ik 

denk dat iedereen kan leven 

met deze oplossing. 

De zeven halve finalisten 

strijden in Hoogeveen om de 

laatste vier plaatsen. Ik ben 

ervan overtuigd dat dit een 

bijzonder spannend toernooi 

wordt, immers de absolute 

toppers zijn er niet.               

De groep zou weleens goed aan 

elkaar gewaagd kunnen zijn. Ik 

hoop in ieder geval dat jullie 

alles uit de kast halen, 

uiteraard op sportieve gronden, 

te bewijzen dat jullie in de 

finale thuishoren. In de finale 

zal damclub Witte van Moort 

ervoor zorgen dat het een 

mooie, inspirerende finale gaat 

worden. 

Als Hoogeveense Dam Club was 

het de bedoeling dat we naast 

de junioren, ook de pupillen en 

welpen halve finales zouden 

organiseren. Helaas zijn deze 

twee laatste categorieën 

afgevallen omdat er te weinig 

deelnemers zijn. Wel jammer 

maar voor jullie misschien niet 

verkeerd want nu zijn jullie in 

de gelegenheid je volop te 

concentreren. 

Let er wel even op dat we op 

twee locaties spelen. Zaterdag 

26 maart in het Knooppunt en 

zaterdag 9 april in de Magneet. 

Ik wens jullie nu al veel succes 

en dat de besten zich plaatsen. 

Gerard Bruins 

Jeugdleider HDC Hoogeveen 



 

Algemene informatie  

 

Speellocaties    
 
26 maart 

Het Knooppunt 

Jan Dekkerstraat 1b 

7902 JG Hoogeveen 

Telefoon: 0528-220727 

 
9 april 

MFC De Magneet 

Grote Beer 18 

7904 LW Hoogeveen 

 

 
Contactpersoon 

Gerard Bruins 

06-20137968 

g.bruins9@kpnplanet.nl 

 

 
Website 
www.jeugddammen.com 

 

 
Arbiter 
Zainal Palmans, Hoogeveen 

             
            
 

Vergeet niet om het inschrijfgeld à €20,00 mee te nemen op de 

eerste speeldag 
 

 

 

 
 



 

Programma halve finale NK junioren 

 
Dag en datum  Tijd Activiteit  

Zaterdag 26 maart 10:15 uur Ontvangst en opening 

 10:30 uur 1e ronde  

 12:00 uur 2e ronde  

 14:00 uur 3e ronde  

 15:30 uur 4e ronde  

Zaterdag 9 april 10:30 uur 5e ronde  

 12:30 uur 6e ronde  

 14:30 uur 7e ronde  

  Sluiting en prijsuitreiking 
 

 

 

Deelnemers halve finale NK junioren 

 

Naam Woonplaats Lid van 

Daniël Boxum Emmeloord De Vechtstreek 

Luise Gabbert Bennekom WSDV 

Marie Gabbert Bennekom WSDV 

Yneke Goerres Aldeboarn DC Ontspanning 

Renco Oostindjer Hoogeveen HDC Hoogeveen 

Sander Staal Groningen DG Het Noorden 

Gregory de Vries Culemborg Denk en Zet  

 
 

 
 



 

Speelrooster  
 
Ronde 1    zaterdag 26 maart   10.30 uur 

 Daniël Boxum =       Vrij           

 Gregory de Vries  -       Yneke Goerres       -    

 Sander Staal  -       Luise Gabbert       -    

 Marie Gabbert -       Renco Oostindjer      -    

 

  

Ronde 2    zaterdag 26 maart   12.00 uur  

 Renco Oostindjer =       Vrij  

Daniël Boxum  -       Gregory de Vries       -    

 Luise Gabbert  -       Marie Gabbert      -    

 Yneke Goerres  -       Sander Staal       -          

   

 

Ronde 3    zaterdag 26 maart   14.00 uur  

Gregory de Vries  =       Vrij           

 Sander Staal  -       Daniël Boxum      -    

 Marie Gabbert -       Yneke Goerres       -    

 Renco Oostindjer -       Luise Gabbert       -    

 

  

Ronde 4    zaterdag 26 maart   15.30 uur 

Luise Gabbert =       Vrij  

Daniël Boxum -       Marie Gabbert      -    

 Gregory de Vries  -       Sander Staal       -    

 Yneke Goerres  -       Renco Oostindjer      -    

          

  

Ronde 5    zaterdag 9 april   10.30 uur 

Sander Staal =       Vrij           

 Marie Gabbert -       Gregory de Vries       -    

 Renco Oostindjer -       Daniël Boxum       -    

 Luise Gabbert  -       Yneke Goerres       -    

 

  

 



 

Ronde 6    zaterdag 9 april   12.30 uur  

Yneke Goerres =       Vrij 

 Daniël Boxum  -       Luise Gabbert       -    

 Gregory de Vries  -       Renco Oostindjer      -    

 Sander Staal  -       Marie Gabbert      -    

           

  

Ronde 7    zaterdag 9 april   14.30 uur 

 Marie Gabbert =       Vrij           

 Renco Oostindjer -       Sander Staal       -    

 Luise Gabbert -       Gregory de Vries       -    

 Yneke Goerres  -       Daniël Boxum      -    

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Voortschrijdingstabel  
 

 Naam  1 2 3 4 5 6 7 Plaats 

Daniël Boxum           

Luise Gabbert          

Marie Gabbert          

Yneke Goerres           

Renco Oostindjer           

Sander Staal          

Gregory de Vries           

 
 
 Uitslagentabel  

  Naam 1 2 3 4 5 6 7 Totaal 

1 Daniël Boxum         

2 Luise Gabbert         

3 Marie Gabbert         

4 Yneke Goerres         

5 Renco Oostindjer         

6 Sander Staal         

7 Gregory de Vries         

 

 



 

Wedstrijdbepalingen halve finale NK 
junioren algemeen zaterdag 26 maart 
en zaterdag 9 april 2022 
 

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

het Spel- en Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB van 

toepassing. 

2. De halve finale wordt gespeeld op twee wedstrijddagen: 26 maart 

en 9 april. De spelers worden geacht beide wedstrijddagen 

aanwezig te zijn. 

3. Het speeltempo bedraagt 30 minuten + 15 seconden per zet per 

speler per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter 

in werking gesteld.  

4. Er is geen mogelijkheid tot arbitrage. Noteren is niet verplicht. 

5. Het kampioenschap wordt gespeeld volgens een enkelvoudig 

rondtoernooi. De aanvangstijden zijn in het programma 

vastgesteld. 

6. De eindstand wordt als volgt bepaald: 

a. het hoogste aantal wedstrijdpunten. 

b. indien dan geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er 

plaatsingsrechten voor de finale aan zijn verbonden, 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 er 2 partijen gespeeld. Indien er 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, het beste resultaat in volgorde van de ranglijst en 

loting. 

7. De finale van het NK wordt gespeeld met tien deelnemers. Zes 

spelers zijn rechtstreeks toegelaten tot de finale: Matheo Boxum, 

Emre Hageman, Simon Harmsma, Roland Kreeft, Tom Rinner en 

titelhouder Machiel Weistra. 

8. Uit de halve finale plaatsen de vier hoogst geplaatste spelers zich 

voor de finale. 

 



 

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

finale junioren. Alle geplaatste spelers worden geacht deel te 

nemen aan deze finale. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

 

 
 

 

 

 

 
 

De jeugdcommissie heeft alle toernooien die zij organiseert onder de 

vlag van de KNDB ondergebracht op 1 plek:  

www.jeugddammen.com  


