Voorwoord KNDB
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Europese en Wereld
Kampioenschappen op het spel staat.

Bij deze wens ik jullie allemaal heel veel
succes en plezier, maak er een mooie en
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sportief toernooi van!

zusjes, trainers en andere supporters
om een kijkje te gaan nemen in

Laura Timmerman

Hoogeveen.

Jeugdcommissie KNDB
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Voorwoord Hoogeveen
Beste jongens en meisjes,

(Wageningen) zijn geen pupil meer. Het
is mooi te zien dat er veel meisjes
dammen en dat zien we terug in de
deelname. Een goede ontwikkeling, want
dammen is niet alleen vet, maar zorgt
ook voor een fitter brein!

De Hoogeveensche Dam Club
organiseert dit jaar voor de zesde keer
het NK Pupillen Meisjes en de NK
Welpen Algemeen, een mooie mijlpaal
waar we hard voor werken en erg trots
op zijn. We mochten in het verleden al
vele jonge toppers verwelkomen hier in
Hoogeveen.

Bij de welpen zal de talentvolle Matheo
Boxum alles uit Emmeloord alles uit de
kast halen om de titel te verdedigen. Een
blik op de deelnemerslijst zien we
behoorlijk wat (aanstormend) talent,
dus wie weet zorgt dat voor grote
verrassingen.

Wat nieuw is dit jaar is dat de
organisatie van het NK Pupillen Meisjes
wordt geleid door drie andere
gezichten: Nicole de Vries, Jasmijn
Scholtens en ondergetekende. Wij
hebben alle drie ook wel eens meegedaan
aan het NK en dat was een hele leuke en
leerzame ervaring. Nicole is zelfs een
keer Nederlands kampioene geworden!
Wij helpen sinds dit seizoen Gerard
Bruins en Zainal Palmans mee met
trainen en coachen van jeugdspelers van
de Hoogeveense damclub, maar zijn ook
actief betrokken bij het organiseren van
toernooien. Het is voor ons spannend om
een NK te mogen organiseren, maar we
hebben alle vertrouwen in een goede
afloop. We zijn goed opgeleid en krijgen
veel energie van nieuwe uitdagingen.

Voor de pupillen meisjes gaan we ook dit
jaar hele leuke nevenactiviteiten
organiseren. Naast het dammen is het
hebben van plezier ook heel belangrijk,
misschien wel het belangrijkste! We
hopen dat jullie hier graag aan willen
deelnemen. Ik kan je garanderen dat het
erg gezellig gaat worden.
Ik wil jullie allemaal een plezierig en een
leerzaam toernooi toewensen. Het is
namelijk super bijzonder om een
Nederlands kampioenschap te mogen
spelen!
Tot snel in Hoogeveen en veel succes
met de voorbereidingen!

Bij de pupillen meisjes zal er een nieuwe
kampioene ten tonele verschijnen, want
oud-kampioenen Lisa Scholtens
(Hoogeveen) en Luise Gabbert

Met vriendelijke damgroetjes,
Vera Brunink, hoofdorganisator
Hoogeveense Dam Club
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Algemene informatie
Speellocatie pupillen meisjes
Het Knooppunt
Jan Dekkerstraat 1b
7902 JG Hoogeveen

Speellocatie welpen algemeen
Buurthuis Het Oor
Van Goghlaan 7
7901 GK 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 (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. Bij Het Oor kan er vrij worden geparkeerd.

Organisatie
Vera Brunink
Jasmijn Scholtens
Nicole de Vries

Contactpersoon
H.D.C. Hoogeveen
Zainal Palmans
Tel: 0615282620
Email: zpalmans@hotmail.com

Website
www.jeugddammen.com

Arbiter
Gerard Bruins
3

Programma NK pupillen meisjes
Dag en datum
Donderdag 30 mei

Vrijdag 31 mei

Zaterdag 1 juni

Tijd
10:30 uur
10.45 uur
11.00 uur
13.30 uur
16:00 uur
10:00 uur
12:45 uur
15:30 uur
11:00 uur
13:45 uur
17.00 uur

Activiteit
Ontvangst deelnemers
Opening
1e ronde
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
7e ronde
8e ronde
Prijsuitreiking

Vergeet niet het inschrijfgeld mee te nemen:
Voor pupillen meisjes €20,00
Wanneer je gebruik maakt van de door de organisatie geregelde
overnachtingen, zijn de extra kosten €20,00.
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Deelneemsters NK pupillen meisjes
Naam
Sophie Blenkers
Puck Boudens
Marije Bouma
Oleksandra Chumachenko
Tanya-Marie Cnossen
Marjory Feyt
Lyonne van der Galiën
Fleur Kruysmulder
Alexandra Novikova
Demi Peters
Anne Renske Pijper
Samantha Regterschot
Mila Rijlaarsdam
Elise Schouten
Charell Schuller
Daria Shulepova
Ysila Taramov
Willemijn Verhoef

Woonplaats
Hoogeveen
Heerhugowaard
Rinsumageest
Veldhoven
Eindhoven
Ochten
Damwald
Huissen
Eindhoven
Bunde
Rinsumageest
Wapenveld
Wageningen
Hoogeveen
Hollandscheveld
Eindhoven
Den Haag
Woerden

Lid van
HDC Hoogeveen
SNA
DC Rinsumageest
Brainsport Eindhoven
Brainsport Eindhoven
WSDV
DC Rinsumageest
Damvereniging VBI
Brainsport Eindhoven
DC Winschoten
DC Rinsumageest
Eye-T Webdesign/OG
WSDV
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
Brainsport Eindhoven
DC Den Haag
Denk en Zet Culemborg

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

5

Scoretabel NK pupillen meisjes
Naam

1

2

3

4

Sophie Blenkers
Puck Boudens
Marije Bouma
Oleksandra Chumachenko
Tanya-Marie Cnossen
Marjory Feyt
Lyonne van der Galiën
Fleur Kruysmulder
Alexandra Novikova
Demi Peters
Anne Renske Pijper
Samantha Regterschot
Mila Rijlaarsdam
Elise Schouten
Charell Schuller
Daria Shulepova
Ysila Taramov
Willemijn Verhoef
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5

6

7

8

Plaats

Nederlands kampioenschap
pupillen meisjes en
welpen algemeen 2019
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Programma NK welpen algemeen
Dag en datum
Zaterdag 1 juni

Tijd
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.40 uur
12.20 uur
13.00 uur
13.40 uur
14.20 uur
15.00 uur
15.40 uur
16.20 uur
17.00 uur

Activiteit
Ontvangst deelnemers
Opening
1e ronde
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
7e ronde
8e ronde
9e ronde
Prijsuitreiking

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.
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Deelnemers NK welpen algemeen
Naam
Sohrab Amin
Csongor Bártfai
Thomas Bouma
Matheo Boxum
Anar Dalaj
Alyne Goerres
Ruben Kant
Joost Knoop
Jasmine Koopman
Siebe Kortleven
Emmely Kruizinga
Vincent Maidman
Marlijn Moene
Alexei Ovsyanko
Alex Poliakov
Ruben Renken
Robert Schuur
Dmitry Shcherbatyuk
Mart Slim
Aike de Vries

Woonplaats
Heerlen
Bennekom
Aldeboarn
Emmeloord
Groningen
Aldeboarn
Huissen
Julianadorp
Amstelveen
Noordscheschut
Hoogeveen
Julianadorp
Wageningen
Eindhoven
Tilburg
't Zandt
Kampen
Turnhout
Pesse
Kampen
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Lid van
JDV Heerlen
WSDV
DC Ontspanning
De Vechtstreek
DG Het Noorden
DC Ontspanning
Damvereniging VBI
HDC Den Helder
HDC Haarlem
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
HDC Den Helder
WSDV
Brainsport Eindhoven
Brainsport Eindhoven
DG Het Noorden
SSS Kampen
Brainsport Eindhoven
HDC Hoogeveen
SSS Kampen

Scoretabel NK welpen
Naam

1

2

3

4

Sohrab Amin
Csongor Bártfai
Thomas Bouma
Matheo Boxum
Anar Dalaj
Alyne Goerres
Ruben Kant
Joost Knoop
Jasmine Koopman
Siebe Kortleven
Emmely Kruizinga
Vincent Maidman
Marlijn Moene
Alexei Ovsyanko
Alex Poliakov
Ruben Renken
Robert Schuur
Dmitry Shcherbatyuk
Mart Slim
Aike de Vries
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Plaats

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 seconde per zet per persoon per partij. De
klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijden
zijn in het programma vastgesteld. Noteren is niet verplicht.
3. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er worden acht
ronden gespeeld. De eerste ronde wordt vastgesteld door middel van loting.
4. Indien het aantal spelers oneven is, wordt een winstpartij toegekend aan de
speler die de dummy treft.
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 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.
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.
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PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK pupillen meisjes 2019 in Polen,
van 1 tot en met 9 augustus 2019. Van 1 tot en met 7 augustus is het reguliere
EjK, op 8 augustus het rapide EjK en tot slot op 9 augustus het blitz EjK.
2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen TeamNL KNDB.
Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf
voor TeamNL KNDB, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de coaches
tijdens het hele toernooi en ook voor de (digitale) evaluatie van de individuele
toernooiendoelen na afloop.
3. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde NT (nationaal talent). NT
krijgen een trainings- en coachprogramma met voltijds KNDB talentcoach Rik
Keurentjes. NT zijn Machiel Weistra, Simon Harmsma en Emre Hageman. De
nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en
coachkosten moeten betalen als ze geen NT zijn. De realistische schatting(!) van
de totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit EjK.
4. 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.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK pupillen meisjes 2019 in Turkije,
van 27 oktober tot en met 3 november 2019.
6. Deelname aan het WjK is ook nu alleen maar mogelijk binnen TeamNL KNDB.
Talentontwikkeling zorgt ook nu voor de communicatie en de voorbereidingen
vooraf voor TeamNL KNDB, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de
coaches tijdens het hele toernooi in Turkije en voor een goede evaluatie van
ieders toernooiendoelen na afloop van het toernooi.
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor NT. Dus deelnemers
aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen NT zijn. De realistische
schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit WjK.
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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 + 10 seconde per zet per speler per partij. De
klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijden
zijn in het programma vastgesteld. Noteren is niet verplicht.
3. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er worden negen
ronden gespeeld. De eerste ronde wordt vastgesteld door middel van loting.
4. Indien het aantal spelers onverhoopt oneven is, wordt een winstpartij toegekend
aan de speler die de dummy treft.
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 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.
6. De hoogst geplaatste speler waarvan de leeftijdsgrens in 2020 niet is
gepasseerd, plaatst zich voor het NK 2020.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK welpen algemeen 2019 in Polen,
van 1 tot en met 9 augustus 2019. Van 1 tot en met 7 augustus is het reguliere
EjK, op 8 augustus het rapide EjK en tot slot op 9 augustus het blitz EjK.
2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen TeamNL KNDB.
Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf
voor TeamNL KNDB, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de coaches
tijdens het hele toernooi en ook voor de (digitale) evaluatie van de individuele
toernooiendoelen na afloop.
3. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde NT (nationaal talent). NT
krijgen een trainings- en coachprogramma met voltijds KNDB talentcoach Rik
Keurentjes. NT zijn Machiel Weistra, Simon Harmsma en Emre Hageman. De
nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en
coachkosten moeten betalen als ze geen NT zijn. De realistische schatting(!) van
de totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit EjK.
4. 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.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK welpen algemeen 2019 in Turkije,
van 27 oktober tot en met 3 november 2019.
6. Deelname aan het WjK is ook nu alleen maar mogelijk binnen TeamNL KNDB.
Talentontwikkeling zorgt ook nu voor de communicatie en de voorbereidingen
vooraf voor TeamNL KNDB, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de
coaches tijdens het hele toernooi in Turkije en voor een goede evaluatie van
ieders toernooiendoelen na afloop van het toernooi.
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor NT. Dus deelnemers
aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen NT zijn. De realistische
schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit WjK.
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Kellerfonds sponsoring EK en 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.

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, wordt de aanvraag
gehonoreerd.

De eerste voorwaarde om in
aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage van het Kellerfonds
is dat je een talentvolle en ambitieuze
jeugddammer bent.

Kijk op www.kellerfonds.nl voor meer
informatie en om een financiële
ondersteuning aan te vragen.
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Kampioenengalerij
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Pupillen meisjes
Jorien Alink
Jorien Alink
Jorien Alink
Marieke Smeenk
Linda Schnieders
Uscha Badal
Ineke de Jong
Eline Huisman
Marjolein Geurts
Miranda Kiewit
Saskia Veltman
Irene Sterrenburg
Anne-Wil Koopman
Laura Andriessen
Rebecca van Beek
Mei-Jhi Wu
Heike Verheul
Lotte Aleven
Lotte Aleven
Lotte Aleven
Lisa Aleven
Michelle de Jong
Michelle de Jong
Tessa Aleven
Ilse Barf
Tamar Visser
Suzanne Staal
Nicole de Vries
Lisa Scholtens
Luise Gabbert
???

Welpen algemeen
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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Robert-Jan van den Akker
Mudassar Malik
Stefan Stapper
Yuen Wong
Bas van Engelen
Rik Verboon
Martijn de Leeuw
Eric van Rossum
Wopke de Vries
Martijn van IJzendoorn
Jitse Slump
Jitse Slump
Vincent Houtjes
Dirk Vet
Kirsty Wahjuwibowo
Berke Yiğittürk
Jan Kornilov
Simon Harmsma
Gerard Kramer
Melvin Koullen
Matheo Boxum
???

