Voorwoord KNDB
Beste deelnemers, ouders en jeugdleiders,
Voor jullie ligt het programmboekje van de halve finale pupillen en junioren. In
drie verschillende plaatsen, verdeeld over heel Nederland, gaan jullie in maart
strijden om de plekken voor het Nederlands Kampioenschap. Als jeugdcommissie
zij we heel blij dat Hoogeveen, Huissen en Alblasserdam dit jaar een halve finale
willen organiseren.
Behalve de junioren in Alblasserdam, spelen jullie spelen weer op twee losse dagen,
de spanning wordt dus in drie weken opgebouwd! Ook leuk is dat je met
verschillende categorieën tegelijk speelt, als pupil kun je dus mooi bij de junioren
afkijken! En misschien dat je als junior ook wat inspiratie op kunt doen bij de
spontane wedstrijden van de pupillen.
Voor de pupillen, kijk achterin dit boekje voor informatie over de Nederlandse
Kampioenschappen, daarin worden alvast wat praktische zaken uitgelegd!
Het zal jullie misschien opvallen dat de groepen niet allemaal even groot zijn,
vooral bij de pupillen is daar een verschil tussen. Iedereen heeft bij opgave aan
kunnen geven waar je het liefst wil spelen. De commissie trainingen heeft
gestreefd om daarmee zoveel mogelijk rekening te houden, naast een goede
verdeling van speelsterkte over de groepen.
Ook namens de rest van de commissie wens ik jullie veel succes!
Anne-Wil Koopman,
Jeugdcommissie KNDB
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Programma
Programma pupillen
Dag en datum
Zaterdag 5 maart 2016

Zaterdag 26 maart 2016

Tijd
10.15 uur
10.30 uur
12.00 uur
14.00 uur
15.30 uur
10.30 uur
12.00 uur
14.00 uur

Activiteit
Opening pupillen toernooi
1e ronde
2e ronde
Pauze
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
7e ronde
Prijsuitreiking

Let op: Op zaterdag 26 maart is er een afwijkend programma in Alblasserdam!

Programma junioren
Dag en datum
Zaterdag 5 maart 2016

Zaterdag 26 maart 2016

Tijd
10.15 uur
10.30 uur
12.30 uur
14.30 uur
10.30 uur
13.00 uur

Activiteit
Opening junioren toernooi
1e ronde
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
Prijsuitreiking

Let op: Op zaterdag 26 maart is er een afwijkend programma in Alblasserdam!
Vergeet niet om inschrijfgeld mee te nemen op de eerste dag van de halve finales
Voor pupillen en junioren €20,00

2

Halve finale Kampioenschap van
Nederland
Voor pupillen en junoren
Organisatieplaats Hoogeveen
Organisatieplaats Huissen
Organisatieplaats Alblasserdam
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Voorwoord organisatie Hoogeveen
Beste jongens en meisjes,
Het begint zo langzamerhand een traditie te worden dat de Hoogeveense Dam
Club jeugdwedstrijden organiseert. Daartoe staan wij ook te popelen, want de
condities waaraan dergelijke wedstrijden dienen te voldoen hebben we allemaal in
huis. Buurtgebouw ‘Het Knooppunt’ is een uitstekende locatie. Verder hebben we
voldoende mankracht en organisatievermogen om elk toernooi tot een succes te
maken. En, laten we er geen doekjes om winden, het is voor onze eigen jeugdleden
fijn om een thuiswedstrijd te hebben. Onze jeugdleden waarderen dit bijzonder.
Dit blijkt wel uit het feit dat er maar liefst 15 pupillen van onze vereniging zich
voor de halve finale pupillen ingeschreven hebben. Alleen Nick Waterink speelt
mee bij de junioren. Het zal voor het de KNDB weer een hele toer zijn de
deelnemers op een goede manier (sterkte, afstand en voorkeur) te verdelen over
de drie organisatieplaatsen.
Ik weet op dit moment nog niet hoeveel deelnemers zich zullen inschrijven maar
gezien de belangstelling voor de selectiedag verwacht ik heel veel deelname.
Prachtig jongens en meisjes dat jullie met zovelen de damsport een warm hart
toedragen. Want, zeg nou zelf, dammen is toch hartstikke leuk. Om een redelijk
niveau te willen halen, moet je veel trainen en spelen en vooral dat spelen is iets
wat jullie volgens mij altijd wel willen doen. In ieder geval is me duidelijk dat het
niet aan de jeugd ligt dat er minder gedamd wordt. Jeugd wil dolgraag. Maak er
mooie wedstrijden van waarvan je met groot genoegen later op terug kunt kijken.
En denk erom "JE WINT OF JE LEERT", verliezen doe je dus nooit.
Allen heel veel succes!
Gerard Bruins,
Jeugdleider Hoogeveense Dam Club
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Algemene informatie
Speellocatie
Het Knooppunt
Jan Dekkerstraat 1b
7902 JG Hoogeveen

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. 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
Gagelstraat 21
Tel: 06-20137968
Email: g.bruins9@kpnplanet.nl

Website
www.jeugddammen.com

Arbiter
Michel Stempher, Kampen
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Deelnemers pupillen
Naam
Jonne Bosch
Sil Bols
Vera Brunink
Max Doornik
Yneke Goerres
Matthijs Jonkman
Elisabeth Kramer
Gerard Kramer
Roland Kreeft
Leon Kruizinga
Sara van Lenthe
Cayn Nomden
Dion Oostenbrink
Dennis van Santen
Stef Schep
Lisa Scholtens
Jasmijn Scholtens
Sander Staal
Wouter Sosef
Lisanne Stap
Wessel Top
Dyon Treffers
Nicole de Vries
Leon Wassen

Geb. datum
26-01-2003
28-09-2005
04-01-2004
19-04-2005
24-12-2005
18-07-2004
30-07-2004
03-08-2007
23-04-2006
28-09-2005
18-02-2004
24-01-2005
13-03-2003
26-01-2005
19-10-2004
17-01-2005
09-03-2003
22-08-2005
29-07-2004
24-11-2004
03-06-2005
24-09-2003
03-11-2003
19-02-2003

Woonplaats
Daarle
Groningen
Hoogeveen
Groningen
Aldeboarn
Hoogeveen
Groningen
Groningen
Ruinen
Hoogeveen
Laren
Winschoten
Hooghalen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Groningen
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Sneek
Hoogeveen
Hoogeveen

Lid van
Witte van Moort
DG Het Noorden
HDC Hoogeveen
DG Het Noorden
DC Ontspanning
HDC Hoogeveen
DG Het Noorden
DG Het Noorden
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
DEZ Laren
DC Winschoten
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
DG Het Noorden
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
SDC
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen

Woonplaats
Sneek
Doetinchem
Lochum
Eelde
Hoogeveen

Lid van
SDC
WSDV
DEZ Laren
Het Noorden
HDC

Deelnemers junioren
Naam
Marieke Altena
Jorne Huiting
Tom Knapen
Floris Tol
Nick Waterink

Geb. datum
20-10-1998
03-11-2001
27-09-1999
11-02-1999
23-03-1999
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Algemene informatie Huissen

Speellocatie
’t Koelhuis
Koelhuisstraat 3
6851 NB Huissen
026-3252628

Organisatie en contactpersoon
Damvereniging VBI
Paul Visser
0625188693
postbus@paulvisser.nl

Website
www.jeugddammen.com

Arbiter
Johan Haijtink, Brummen

Wedstrijdleiding
Jos Lamers en Pepijn van den Brink
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Deelnemers pupillen
Naam
Cas Aleven
Rick Bakker
Stefanya Baliakina
Simen Elskamp
Luise Gabbert
Marie Gabbert
Fernande de Graaf
Simon Harmsma
Ákosh Kardos
Luke Kersten
Alijn Kuijer
Indy Nieling
Tom Rinner
Ivar Smijers
Albert Hendrik Snijder
Lieke Vreugdenhil
Gregory de Vries
Machiel Weistra

Geb. datum
19-08-2004
08-10-2004
10-10-2004
28-06-2005
29-10-2005
15-02-2004
28-07-2005
12-04-2005
31-03-2004
10-09-2004
24-01-2005
04-09-2004
16-05-2003
18-05-2005
26-02-2004
03-05-2004
06-05-2003
06-01-2003

Woonplaats
Huissen
Urk
Arnhem
Huissen
Bennekom
Bennekom
Wageningen
Culemborg
Wageningen
Wageningen
Culemborg
Huissen
Doetinchem
Wageningen
Urk
Culemborg
Culemborg
Heteren

Lid van
Damvereniging VBI
Urk aan Zet
Damvereniging VBI
Damvereniging VBI
WSDV
WSDV
WSDV
Denk en Zet Culemborg
WSDV
WSDV
Denk en Zet Culemborg
Damvereniging VBI
DUO
WSDV
Urk aan Zet
Denk en Zet Culemborg
Denk en Zet Culemborg
WSDV

Woonplaats
Barneveld
Bennekom
Culemborg
Voorthuizen
Landgraaf

Lid van
DES Lunteren
WSDV
DeZ Culemborg
DES Lunteren
Van Stigt Thans

Deelnemers junioren
Naam
Bram Cysouw
Jannes Kromhout
Albert Middelkoop
Stijn Overeem
Jitse Slump

Geb. datum
21-07-1998
21-05-1997
01-09-1999
29-07-1997
09-07-1999
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Voorwoord organisatie Alblasserdam
Welkom bij damvereniging Alblasserdam in een gebouw met de toepasselijke naam
De Damsteen. Alblasserdam heeft sinds 1999 een jeugdafdeling en plukt daar nu
de vruchten van. Natuurlijk gaat het niet vanzelf. Het kost veel tijd, geld en je
hebt kader nodig. Blij ben ik dan ook dat Ruben Groenendijk, mijn rechterhand,
die komt uit de eerste lichting van onze jeugdopleiding, naast secretaris ook
jeugdleider is en Corwin Vlot, die uit de derde lichting van onze jeugdopleiding
komt, ook inmiddels bestuurslid is en hoofdsponsor van onze damvereniging (Kippie
Gouda). Terecht kan men dan ook zeggen: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Maar vandaag en over drie weken wordt er gedamd om je te plaatsen voor het
Nederlands kampioenschap. Geen gemakkelijke opgave. Immers velen hebben hier
lang naar toegewerkt en hard getraind hiervoor. Mocht het niet lukken, geen nood.
Bekijk de partijen met je trainer en kom volgend jaar nog sterker terug. Veel
succes allemaal.

Marcel van der Most
Voorzitter en jeugdcoördinator Alblasserdam
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Algemene informatie
Speellocatie
De Damsteen
Cortgene 8
2951 ED Alblasserdam
Parkeren op het plein voor de damsteen is niet toegestaan.
Ruime parkeergelegenheid is er bij cultureel centrum ‘’Landvast’’, Haven 4 te
Alblasserdam

Organisatie en contactpersoon
DV Alblasserdam
Ruben Groenendijk
Nieuwerkerk a/d IJssel
06 1944 2024
rgroenendijk87@kpnmail.nl

Website
www.jeugddammen.com
Uitslagen worden na afloop van de speeldag online geplaatst.

Arbiter
Mariska Groenendijk, Nieuwerkerk a/d IJssel

Sponsor
Kippie Gouda, Corwin Vlot
Websites:
www.kippie.nl/gouda.html,
www.facebook.com/kippie.gouda/
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Afwijkend programma Alblasserdam
Programma pupillen
Dag en datum
Zaterdag 5 maart 2016
Zaterdag 26 maart 2016

Tijd
11.30 uur
13.00 uur
14.30 uur

Activiteit
Zoals algemeen programma
5e ronde
6e ronde
7e ronde
Prijsuitreiking

Let op: Op zaterdag 26 maart is er een afwijkend programma in Alblasserdam!

Programma junioren
Dag en datum
Zaterdag 5 maart 2016
Zaterdag 26 maart 2016

Tijd
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur

Activiteit
Geen speeldag voor junioren
Opening junioren toernooi en 1e ronde
2e ronde
3e ronde
Prijsuitreiking
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Deelnemers pupillen
Naam
Gökhan Bagci
Kasper Barentsen
Marc Breuker
Niels Breuker
Thijs Eijkelenboom
Evert Florijn
Lev Gilevych
Yaroslav Gilevych
Emre Hageman
Daniël den Hertog
Jan Kornilov
Myrthe Kraaijeveld
Luc de Kruijf
Brent van Leenen
Gijs Mouthaan
Noël Neve
Renco Oostindjer
Wilmer Oostindjer
Roald Scheper
Mirte Verheijen

Geb. datum
08-10-2003
18-04-2005
22-10-2005
21-05-2004
26-04-2003
07-11-2003
27-01-2004
27-01-2004
22-08-2005
03-10-2005
12-01-2005
27-11-2003
20-08-2003
06-04-2004
01-10-2003
15-08-2004
27-02-2005
24-07-2006
24-02-2005
02-10-2005

Woonplaats
Den Haag
Dongen
Heerhugowaard
Heerhugowaard
Brandwijk
Gouda
Veldhoven
Veldhoven
Den Haag
Oud-Alblas
Geldrop
Noordeloos
Oud-Alblas
Den Helder
Oud-Alblas
Haarlem
Hoogeveen
Hoogeveen
IJsselstein
's-Gravenmoer

Lid van
DC Den Haag
Rompa Leder/DAM
SNA
SNA
De Kroonschijf
Damlust
Damvereniging VBI
Damvereniging VBI
DC Den Haag
DV Alblasserdam
Damvereniging VBI
VGO Hoornaar
DV Alblasserdam
SNA
DV Alblasserdam
HDC Haarlem
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
DC Zenderstad
Rompa Leder/DAM

Woonplaats
Heerhugowaard
Heerhugowaard

Lid van
SNA
SNA
Samen Sterk
Rivierendammers

Deelnemers junioren
Naam
Maurice Koopmanschap
Mitchel Mensinga
Wouter Morssink
Thijs Verboon

Geb. datum
29-07-1997
04-03-1998
14-02-1999
28-10-1999

Hazerswoude-Dorp

Noordeloos
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Voortschrijdingstabel pupillen
Naam

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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3

4

5

6

totaal

Uitslagentabellen junioren
Groep Hoogeveen

1

Naam
Jorne Huiting

1

2

3

4

5

6

totaal

1

2

3

4

5

6

totaal

1

2

3

4

2 Marieke Altena
3 Nick Waterink
4 Floris Tol
5 Tom Knapen
6 vrij

Groep Huissen

1

Naam
Jitse Slump

2 Bram Cysouw
3 Jannes Kromhout
4 Albert Middelkoop
5 Stijn Overeem
6 vrij

Groep Alblasserdam

1

Naam
Maurice Koopmanschap

2 Wouter Morssink
3 Thijs Verboon
4 Mitchel Mensinga
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totaal

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 2-7 mei 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. De organisatie zal contact met je opnemen om dit te vragen.
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
nevenactiviteiten zijn voor alle deelnemers.
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 5 maart en zaterdag 26
maart 2016
1. Voor zover hierna niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het Spel en
Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.
2. Het speeltempo is 30 min + 15 sec per zet per persoon per partij volgens het
Fischer systeem. Dit komt overeen met circa 45 minuten per speler per partij.
De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De
aanvangstijd is vermeld in het programma.
3. Noteren is niet verplicht.
4. 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.
5. De eindstand wordt als volgt bepaald:
a. Het hoogste aantal wedstrijdpunten.
b. het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de
tegenstanders)
c. Het hoogste aantal Sonnenborn Berger punten (tweemaal de scores van de
spelers van wie is gewonnen plus eenmaal de scores van de spelers tegen
wie remise is gespeeld).
6. Indien onverhoopt het aantal spelers oneven is in de halve finale pupillen
algemeen wordt een winstpartij toegekend aan de speler die de dummy treft.
7. De NK finale pupillen algemeen wordt gespeeld met 18 spelers. De hoogst
geplaatste speler van 2016 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet
gepasseerd is, is geplaatst voor de daarop volgende finale. Dit jaar is dit Berke
Yigittürk (DC Den Haag). Uit elke groep plaatsen de vijf hoogst geplaatste
spelers zich. De overige twee plaatsen zullen worden ingevuld door een
keuzeplaats aangewezen door CT.
8. De halve finale voor pupillen wordt gespeeld op twee wedstrijddagen. Alle
spelers worden geacht beide wedstrijddagen aanwezig te zijn. Bij afwezigheid
zonder geldige reden kan dit sancties voor het komend seizoen tot gevolg
hebben.
9. De halve finale pupillen is een plaatsingswedstrijd voor de NK finale pupillen.
Alle geplaatste spelers worden geacht deel te nemen aan deze finale.
Opengevallen plaatsen worden ingevuld door de commissie trainingen KNDB.
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10. De arbiter ziet, namens die wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist
verloop van de wedstrijd. De arbiter let onder andere de volgende zaken a) dat
er door de spelers niet worden gesproken anders dan met de arbiter of de
wedstrijdleiding; b) dat er in de wedstrijdzaal niet luid wordt gesproken; c)
geen oneigenlijk gebruik van mobiele telefonie; en d) de arbiter stelt de uitslag
van de partij vast.
11. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In
gevallen waarin de wedstrijdbepalingen niet voorzien, alsmede over eventuele
geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse.
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Wedstrijdbepalingen Halve finale junioren
algemeen zaterdag 5 en 26 maart 2016
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 30 min + 30 sec per zet per persoon per partij volgens het
Fischer systeem. Dit komt overeen met circa 60 minuten per speler per partij.
De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De
aanvangstijd is vermeld in het programma.
3. Noteren is niet verplicht.
4. Er wordt in 3 groepen gespeeld. In de halve finale groepen van vijf spelers
(Huissen en Hoogeveen) worden vijf ronden volgens een enkelvoudig
rondtoernooi gespeeld volgens onderstaand bij 5. genoemde speelschema. In de
halve finale groep van vier spelers (Alblasserdam) worden vier ronden volgens
een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld onder het bij 6. genoemde speelschema.
5. Voor groepen met 5/6 spelers per groep geldt het volgende speelschema:
Ronde 1:
1-6
2-5
3-4
Ronde 2:

6-4

5-3

1-2

Ronde 3:

2-6

3-1

4-5

Ronde 4:

6-5

1-4

2-3

Ronde 5:

3-6

4-2

5-1

6. Voor groepen met 3/4 spelers per groep geldt het volgende speelschema:
Ronde 1:
1-4
2-3
Ronde 2:
4-3
1-2
Ronde 3:
2-4
3-1
7. De eindstand wordt bepaald volgens de regels bij een rondtoernooi:
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 + 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.
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8. De NK finale junioren algemeen wordt gespeeld met 10 spelers. De hoogst
geplaatste speler van 2016 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet
gepasseerd is, is geplaatst voor de daarop volgende finale. Dit jaar is Wouter
Wolff (DG Het Noorden). Uit elke groep plaatsen de drie hoogst geplaatste
spelers zich.
9. De halve finale voor junioren wordt gespeeld op twee wedstrijddagen. Alle
spelers worden geacht beide wedstrijddagen aanwezig te zijn. Bij afwezigheid
zonder geldige reden kan dit sancties voor het komend seizoen tot gevolg
hebben.
10. De halve finale junioren is een plaatsingswedstrijd voor de NK finale
junioren. Alle geplaatste spelers worden geacht deel te nemen aan deze finale.
Opengevallen plaatsen worden ingevuld door de commissie trainingen KNDB
11. De arbiter ziet, namens die wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist
verloop van de wedstrijd. De arbiter let onder andere de volgende zaken a) dat
er door de spelers niet worden gesproken anders dan met de arbiter of de
wedstrijdleiding; b) dat er in de wedstrijdzaal niet luid wordt gesproken; c)
geen oneigenlijk gebruik van mobiele telefonie; en d) de arbiter stelt de uitslag
van de partij vast.
12. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In
gevallen waarin de wedstrijdbepalingen niet voorzien, alsmede over eventuele
geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse.
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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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