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Dammen bij RDC 

 
In Rijnsburg dammen we momenteel al 81 jaar. Momenteel hebben wij ongeveer 45 leden en 
kunnen onszelf een vrij grote damclub noemen. Naast een seniorenavond hebben wij ook een 
jeugdavond, met een bezetting van ongeveer 12 leden. Enkele van deze jeugdleden spelen al 
bij de senioren mee, waardoor er een leuke mix is tijdens de clubavonden.  
 
In het verleden zijn jeugdspelers van RDC erg succesvol geweest. Bekende namen als Cor 
van Dusseldorp, Michiel Kloosterziel en Frerik Andriessen zijn allemaal grootgebracht bij 
RDC. Momenteel is de meest spraakmakende jeugdspeler van RDC Marco de Leeuw. Wij zijn 
er trots op dat hij bij dit kampioenschap de kleuren van RDC mag verdedigen. Wij hopen 
stiekem op hetzelfde scenario als in 1998. Toen werd Michiel Kloosterziel, als Rijnsburgse 
speler in Rijnsburg kampioen. 
 
Bij RDC gaat het niet alleen om de punten, maar voornamelijk om het plezier bij het 
dammen. Desondanks verschijnen er om de zaterdag twee tot op het bot gemotiveerde teams. 
Het eerste team van Rijnsburg draait in de hoofdklasse bovenin mee. Het tweede team zwerft 
al jaren tussen de eerste en tweede klasse in. Voor het komende seizoen hopen wij dat allebei 
de teams weer om de podiumplekken kunnen strijden.  
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Algemene informatie 
 

Speellocatie 
Sponsor ruimte “Voetbal Vereniging Katwijk” 
De Krom 57 
2221 KK Katwijk aan Zee 
 

Organisatie en contactpersoon 
Rijnsburgse DamClub 
Cees de Leeuw 
Het Cappelrijeland 18, Rijnsburg 
06-51228565 
Leeuw320@zonnet.nl 
 

Website 
www.jeugddammen.com 
 

Arbiter 
M. Stempher Kampen 
G. Berbee  Noordwijk 
 

Programma 
Dag en datum Tijd Activiteit (in elk geval ronde) 
   
Maandag 11 juli  12.00 uur Ontvangst deelnemers 
 12.30uur Opening toernooi 
 13.00 uur Aanvang 1e ronde 
Dinsdag 12 juli 9.00 uur Aanvang 2e ronde 
 14.00 uur* Aanvang 3e ronde 
Woensdag 13 juli 9.00 uur Aanvang 4e ronde + 1e ronde jun. meisjes 
 14.00 uur* Aanvang 5e ronde + 2e ronde jun. meisjes 
Donderdag 14 juli 9.00 uur Aanvang 6e ronde + 3e ronde jun. meisjes 
 14.00 uur* Alternatief programma 
 18.00 uur Barbecue 
Vrijdag 15 juli  9.00 uur Aanvang 7e ronde+ 4e ronde jun. meisjes 
 14 uur* Aanvang 8e ronde + 5e ronde jun. meisjes 
Zaterdag 16 juli 10.00 uur Aanvang 9e ronde + 6e ronde jun meisjes 
 15.00 uur* prijsuitreiking 
 

• *geschatte aanvangstijd. Ronde start half uur na laatste voorafgaande partij.
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Deelnemers: 
 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 
René Emmaneel  11-4 2000 Heerhugowaard SNA 
Simon Harmsma 12-4 2005 Culemborg DEZ Culemborg 
Vincent Houtjes 5-2 2001 Heerde MTB Hoogeveen 
Jorne Huiting 3-11 2001 Doetinchem WSDV 
Marco de Leeuw 9-3 2000 Rijnsburg RDC 
Rudi van Velzen 11-3 2002 Haarlem HDC 
Tristan van der Velde 20-5 2002 Putten DES 
Tom Molenaar 3-10 2001 Eerbeek BDV Brummen 
Machiel Weistra 6-1 2003 Heteren WSDV 
Berke Yigitturk 27-8 2003 Den Haag DC Den Haag 

 
De deelnemers voorgesteld: 
 
René Emmaneel: 

René is 16 jaar, woont in Heerhugowaard en heeft een rating van 1072. Hij 
speelt vooral veel zomertoernooien zoals het Heerhugowaard open en ook op het 
Brunssum open speelt hij regelmatig mee. Dit jaar heeft hij een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. In de eerste klasse B van de nationale competitie 
werd hij topscorer met 16 punten uit 11 wedstrijden. Hij komt uit voor SNA 2. 

 
 
 
Simon Harmsma: 
Simon is slechts 11 jaar, en dus eerstejaars pupil. Hij woont in Culemborg en 
heeft een rating van 894. Zijn vader is een sterke dammer uit Culemborg, 
dus hij heeft het talent niet van een vreemde. Hij bereikte de finale door een 
tweede plaats in de halve finale poule in Dongen. In de meivakantie speelde 
hij al het NK pupillen en werd daar verdienstelijk derde. Hij zal dus voor 
team KNDB uitkomen op het EK en WK dit jaar. In november speelde hij al op 
het wereldkampioenschap in Beilen bij de welpen.  
 
 
 
 
 

  



Verwacht het onverwachte.. Pagina 7 

 

Vincent Houtjes: 
Vincent is 15 jaar, afkomstig uit Heerde  en speelt o.a. voor DC Hoogeveen. 
Hij heeft een rating van 903. Hij heeft zich voor de finale geplaatst door de 
poule in Hoogeveen te winnen. Zijn grootste prestatie behaald hij bij het 
eerste NK dat hij speelde, in 2010 werd hij in Hazerswoude kampioen van 
Nederland bij de welpen. Ook speelde hij al op 3 internationale toernooien 
mee, in 2010 als welp bij het EK in Minsk Mazowiecki in Polen, in 2011 
als welp op het EK in Talinn in Estland en in 2014 als pupil op het EK in 
Talinn. 

 
Jorne Huiting: 
Jorne is 14 jaar, afkomstig uit Doetinchem en heeft een rating van 1104. 
Hij heeft goede herinneringen aan toernooien die in Rijnsburg worden 
georganiseerd, in 2013 werd hij hier Nederlands kampioen bij de pupillen. 
Jorne bereikte de finale door tweede te worden in de poule in Dongen. Hij 
heeft al een schat aan internationale ervaring. Zo speelde hij al eerder het 
EK welpen in 2011 in Talinn (Estland), in 2013 het EK in Bielawa 
(Polen)en het WK in Orsha (Wit Rusland). In 2014 speelde hij het EK 
pupillen in Pinsk (Wit Rusland)en het WK in Talinn (Estland). Als 
aspirant was hij deelnemer aan het WK in Beilen.  
 

Marco de Leeuw: 
Marco is 16 jaar en de oudste van dit gezelschap. Hij heeft een rating 
van 873. Marco is afkomstig uit Rijnsburg, en speelt dus een 
thuiswedstrijd, alhoewel hij als voetballer van Rijnsburgse Boys de VV 
Katwijk meer als tegenstander had. Marco plaatste zich door de poule in 
Dongen knap te winnen. Marco heeft drie keer aan een internationaal 
toernooi meegedaan. In 2013 behaalde hij zijn beste resultaat door in 
Orsha (Wit Rusland) een vierde plek op het wk pupillen te behalen. Ook 
speelde hij op het EK welpen in 2010 in Minsk Mazowiecki en op het WK 

2015 in Beilen. 
 
Tom Molenaar: 
Tom is 14 jaar en is afkomstig uit Eerbeek. Hij heeft een rating van 809. 
Tom heeft zijn deelname aan de finale te danken aan een keuzeplaats. Hij 
is een beetje een laatbloeier, op toernooibase komen de eerste resultaten pas 
uit 2013. Maar uiteraard kan hij wellicht voor een verrassing zorgen! 
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Tristan van der Velde: 
Tristan is 16 jaar en afkomstig uit het mooie Putten. Hij heeft een rating 
van 775. Hij plaatste zich voor deze finale door tweede te worden in de halve 
finalepoule te Hoogeveen. Alhoewel hij al jarenlang damt heeft hij de top 5 
van een NK, en daarmee een internationaal titeltoernooi (nog) niet gehaald. 
Hij speelde wel afgelopen najaar mee op het WK in Beilen. 
 

 
Rudi van Velzen: 
Rudi is 14 jaar en komt uit de damopleiding van HDC Haarlem, de club 
uit zijn woonplaats. Zijn rating is 708. Ook zijn vader is een 
verdienstelijk dammer bij deze vereniging. Rudi werd derde in de halve 
finale poule in Den Ilp en kreeg de keuzeplaats. 
 
 

Machiel Weistra: 
Machiel is 13 jaar, en dus laatstejaars pupil. Hij komt uit Heteren en heeft 
een rating van 973. In de meivakantie speelde ook hij het NK pupillen en 
werd daar op weerstandpunten tweede. Ook hij heeft internationale 
ervaring: in 2013 speelde hij als welp op het EK in Bielawa en in 2015 als 
pupil op het EK in Talinn. Hij is door zijn prestatie op het NK pupillen al 
geplaatst voor het komende EK en WK, en zal dit toernooi als goede 
training beschouwen. Of heeft hij snode plannen?? 

 
Berke Yigitturk 
Berke is het supertalent uit de Haagse damopleiding. Met zijn 12 jaar is 
hij de derde pupil die zich voor dit NK heeft geplaatst. Hij heeft een 
rating van 1064. In 2011 sliet Berke al van zich horen door het NK 
Benjamins met een 100 % score te winnen. Ook in 2013 werd hij 
Nederlands kampioen, dit keer bij de welpen. De derde nationale titel 
haalde hij in 2014 bij de pupillen. Vanaf 2012 heeft hij elk EK en WK 
gespeeld. Hij dankt de deelname aan de finale omdat hij de hoogst 
geëindigde nog speelgerechtigde speler uit het NK aspiranten 2015 is. 
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Wedstrijdrooster: 
 
 
Ronde 1: maandag 11 juli: 
René Emmaneel  - Berke Yigitturk     - 
Simon Harmsma  - Machiel Weistra     - 
Vincent Houtjes  - Tom Molenaar     - 
Jorne Huiting  - Tristan van der Velde    - 
Marco de Leeuw  - Rudi van Velzen     - 
 
Ronde 2: dinsdag 12 juli: 
Berke Yigitturk  - Rudi van Velzen     - 
Tristan van der Velde - Marco de Leeuw     - 
Tom Molenaar  - Jorne Huiting     - 
Machiel Weistra  - Vincent Houtjes     - 
René Emmaneel  - Simon Harmsma     - 
 
Ronde 3:dinsdag 12 juli: 
Simon Harmsma  - Berke Yigitturk     - 
Vincent Houtjes  - René Emmaneel     - 
Jorne Huiting  - Machiel Weistra     - 
Marco de Leeuw  - Tom Molenaar     - 
Rudi van Velzen  - Tristan van der Velde    - 
 
Ronde 4: woensdag 13 juli: 
Berke Yigitturk  - Tristan van der Velde    - 
Tom Molenaar  - Rudi van Velzen     - 
Machiel Weistra  - Marco de Leeuw     - 
René Emmaneel  - Jorne Huiting     - 
Simon Harmsma  - Vincent Houtjes     - 
 
Ronde 5: woensdag 13 juli: 
Vincent Houtjes  - Berke Yigitturk     - 
Jorne Huiting  - Simon Harmsma     - 
Marco de Leeuw  - René Emmaneel     - 
Rudi van Velzen  - Machiel Weistra     - 
Tristan van der Velde - Tom Molenaar     - 
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Ronde 6: donderdag 14 juli: 
Berke Yigitturk  - Tom Molenaar     - 
Machiel Weistra  - Tristan van der Velde    - 
René Emmaneel  - Rudi van Velzen     - 
Simon Harmsma  - Marco de Leeuw     - 
Vincent Houtjes  - Jorne Huiting     - 
 
Ronde 7: vrijdag 15 juli: 
Jorne Huiting  - Berke Yigitturk     - 
Marco de Leeuw  - Vincent Houtjes     - 
Rudi van Velzen  - Simon Harmsma     - 
Tristan van der Velde - René Emmaneel     - 
Tom Molenaar  - Machiel Weistra     - 
 
Ronde 8: vrijdag 15 juli: 
Berke Yigitturk  - Machiel Weistra     - 
René Emmaneel  - Tom Molenaar     - 
Simon Harmsma  - Tristan van der Velde    - 
Vincent Houtjes  - Rudi van Velzen     - 
Jorne Huiting  - Marco de Leeuw     - 
 
Ronde 9: zaterdag 16 juli: 
Marco de Leeuw  - Berke Yigitturk     - 
Rudi van Velzen  - Jorne Huiting     - 
Tristan van der Velde - Vincent Houtjes     - 
Tom Molenaar  - Simon Harmsma     - 
Machiel Weistra  - René Emmaneel     - 
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Scoretabellen: 
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal 

1 René Emmaneel                       

2 Simon Harmsma                       

3 Vincent Houtjes                       

4 Jorne Huiting                       

5 Marco de Leeuw                       

6 Rudi van Velzen                       

7 Tristan van der Velde                       

8 Tom Molenaar                       

9 Machiel Weistra                       

10 Berke Yigitturk                       

 
 

Cummulatief: 
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 tot plaats 

1 René Emmaneel                       

2 Simon Harmsma                       

3 Vincent Houtjes                       

4 Jorne Huiting                       

5 Marco de Leeuw                       

6 Rudi van Velzen                       

7 Tristan van der Velde                       

8 Tom Molenaar                       

9 Machiel Weistra                       

10 Berke Yigitturk                       
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Wedstrijdbepalingen 

 
1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en 
wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.  
2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per partij. De klok van de 
witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld.   
3. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien 
van uitslag en met vermelding van de resterende speeltijd, direct na de partij aan de arbiter 
gegeven worden.  
4. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden 9 ronden gespeeld.  
5. Aan de speler die de partij wint worden twee punten toegekend. Bij remise krijgen beide 
spelers één punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend. Bij een ‘ plus-min’  remise 
wordt de uitslag 1+ - 1-. Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een duurzame 
voorsprong van tenminste 3 schijven, waarbij een dam voor 2 schijven telt, tenzij de stand 
een directe winstgang bevat.   
6. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig zetten zijn 
gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.  
7. De eindstand wordt bepaald door:  
a .het aantal wedstrijdpunten;  
b. het saldo van de behaalde plus- en minremises.  
c. Indien 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.  
d. 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.  
8. De arbiter ziet, namens de 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.  
9. 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.  
 
 
 



Verwacht het onverwachte.. Pagina 13 

 

10. PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK 
 
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK aspiranten algemeen 2016 in Wit-
Rusland, van 1 tot en met 9 augustus 2016. 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. Het toernooi is 
langer dan normaal en daarom ook duurder.  
2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling 
zorgt voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor de reis en 
het visum samen als Team 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 bondscoach Rob Clerc en met talentcoach 
Rik Keurentjes. De nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, visumkosten, verblijfkosten, 
inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen. De realistische schatting (!) van de totale (!) 
kosten is op dit moment E.750 voor dit EjK.  
4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft vorig jaar een nieuwe start gemaakt en we 
hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten. Helpen jullie mee? Je 
kunt bij dit fonds een aanvraag indienen om zo misschien een deel van je kosten vergoed te 
krijgen. Henk Stoop, www.Damboeken.nl, zal een paar spelers van Team KNDB gaan 
sponsoren. Zijn precieze voorwaarden staan ergens anders in dit programmaboekje.    
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK aspiranten algemeen 2016 in Turkije, 
van 30 oktober tot en met 5 november 2016.  
6. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling 
zorgt ook nu voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor de 
coaches tijdens het hele toernooi in Turkije en voor een goede evaluatie van ieders 
toernooiendoelen na afloop van het toernooi. 
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.700 voor dit WjK 
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Damboeken.nl sponsoring EK en WK  
 
Dit jaar zal damboeken.nl vier jeugdspelers die meedoen aan EK jeugd én WK jeugd 
sponsoren met ieder 500 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan de 
volgende criteria: 
 
1. Je doet mee aan EK jeugd én WK jeugd in je eigen leeftijdscategorie én meisjes bij de 

meisjes, jongens bij algemeen. 
2. Je eindigt bij de eerste drie (NK algemeen) of eerste twee (NK meisjes). 
3. Je zendt tijdig een korte motivatie (niet langer dan ½ A4tje) waarom damboeken.nl jou 

moet sponsoren naar damboek@xs4all.nl. Deelnemers aan de NK´s in juli mogen dit ook 
al voor aanvang van het NK sturen. 

 
Op 21 mei kiest damboeken.nl de eerste drie spelers die zullen worden gesponsord. Op 17 juli 
wordt de vierde gesponsorde speler aangewezen. 
 
 
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 de 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, wordt de aanvraag 
gehonoreerd. 
 
Kijk op www.kellerfonds.nl voor meer informatie en om een financiële ondersteuning aan te 
vragen.  
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NK Junioren meisjes: 
 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 
Marieke Altena 20-10 1998 Sneek SDC 
Melanie Voskuil 28-9 1999 Lunteren DES 
Darja Koullen 21-1 2002 Heerlen Eureka 
Tamar Visser 02-06 2001 Bartlehiem SDC Sneek 

 
Ronde 1: woensdag 13 juli 
Marieke Altena   - Melanie Voskuil    - 
Darja Koullen   - Tamar Visser    - 
 
Ronde 2:woensdag 13 juli 
Tamar Visser   - Marieke Altena    - 
Melanie Voskuil   -  Darja Koullen    - 
 
Ronde 3: donderdag 14 juli: 
Marieke Altena   - Darja Koullen    - 
Tamar Visser   - Melanie Voskuil    - 
 
Ronde 4:vrijdag 15 juli: 
Melanie Voskuil   - Marieke Altena    - 
Tamar Visser   - Darja Koullen    - 
 
Ronde 5: vrijdag 15 juli: 
Marieke Altena   - Tamar Visser    - 
Darja Koullen   - Melanie Voskuil    -  
 
Ronde 6: zaterdag 16 juli: 
Darja Koullen   - Marieke Altena    - 
Melanie Voskuil   - Tamar Visser    - 
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De deelnemers voorgesteld: 
 

Marieke Altena: 
Marieke Altena is 17 jaar oud, en daarmee de oudste deelnemer van het 
toernooi. Ze heeft een rating van 979, de hoogste van de vier dames. Ze 
verdedigd haar titel die ze vorig jaar in Groningen behaalde. Marieke damt 
al bijna haar hele leven en heeft al menig internationaal toernooi gespeeld. 
 
 

 
Melanie Voskuil: 
Melanie is 16 jaren oud, en heeft een rating van 850. In 2015 speelde ze nog 
mee met de aspiranten en werd toen tweede. Melanie is een sterke degelijke 
speelster die door haar principes niet op zondag speelt, en daardoor geen 
internationale toernooien. We is ze een geduchte tegenstander waar iedereen 
rekening mee moet houden. 
 
 

Darja Koullen: 
Darja is de jongste uit dit gezelschap, 14 jaar oud. De Limburgse heeft een 
rating van 741, maar deze zal zeker binnenkort hard stijgen. Bij de 
aspiranten meisjes behaalde ze dit jaar een tweede plaats, dus dit zal een 
goede voorbereiding op Ek en WK voor haar zijn. Haar beide ouders zijn ook 
dammers, en niet de minsten. Ook haar broertje Melvin damt.  
 

 
 
Tamar Visser: 
Tamar is de tweede Friese in dit gezelschap. Ze is 15 jaar oud en daarmee 
officieel ook nog aspirant. Sterker nog: in de meivakantie werd ze 
Nederlands kampioene bij de aspiranten meisjes. Haar rating bedraagt 
794, maar die zal ook binnenkort zeker stijgen. Ze heeft al veel ervaring 
op internationale toernooien.  
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Naam  Ma. A Me. V. Da.K. Ta V. Ma A. Me V. Da K. Ta V. totaal 
Marieke Altena          
Melanie Voskuil          
Darja Koullen          
Tamar Visser          
 
 
Naam  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 totaal 
Marieke Altena        
Melanie Voskuil        
Darja Koullen        
Tamar Visser        
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NK JUNIOREN MEISJES 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 bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt 
door de arbiter in werking gesteld.  

3. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke  
4. speler, voorzien van uitslag en met vermelding van de gebruikte speeltijd, direct na de partij aan de 

arbiter gegeven worden.  
5. Er wordt volgens een dubbel rondtoernooi gespeeld. Er worden 6 ronden gespeeld.  
6. Aan de speler die de partij wint worden twee punten toegekend. Bij remise krijgen beide spelers één 

punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend. Bij een ‘plus-min’ remise wordt de uitslag 1+ 
- 1-. Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een duurzame voorsprong van tenminste 3 
schijven, waarbij een dam voor 2 schijven telt, tenzij de stand een directe winstgang bevat.   

7. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt 
voor beide spelers verloren verklaard.  

8. De eindstand wordt bepaald door:  
a.  het aantal wedstrijdpunten;  
b. het saldo van de behaalde plus- en minremises.  
c. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aanzijn 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.  
d. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal 
overwinningen, het beste onderlinge  resultaat en loting.  

8.  De arbiter ziet, namens de 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.  
9. 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.  
 

PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK 
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK junioren meisjes 2016 in Wit-Rusland, van 1 tot 

en met 9 augustus 2016. 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. Het toernooi is langer dan normaal en daarom ook 
duurder.  

2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling zorgt voor de 
communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor de reis en het visum samen als 
Team 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 bondscoach Rob Clerc en met talentcoach Rik Keurentjes. De 
nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, visumkosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en 
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coachkosten moeten betalen. De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment 
E.750 voor dit EjK.  

4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft vorig jaar een nieuwe start gemaakt en we hopen dat we 
samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten. Helpen jullie mee? Je kunt bij dit fonds een 
aanvraag indienen om zo misschien een deel van je kosten vergoed te krijgen. Henk Stoop, 
www.Damboeken.nl, zal een paar spelers van Team KNDB gaan sponsoren. Zijn precieze 
voorwaarden staan ergens anders in dit programmaboekje.    

5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK junioren meisjes 2016 in Turkije, van 30 oktober tot 
en met 5 november 2016.  

6. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling zorgt ook nu 
voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team 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.700 voor dit WjK.     
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Kampioenengalerij: 
 
Aspiranten: 
1974  Gerrit Wassink   1995  Jeroen van den Akker 
1975  Henk Hosper   1996  Dirk van Schaik 
1976  Peter de Jong   1997  Erwin Heunen 
1977  Eran Binenbaum   1998  Michiel Kloosterziel 
1978  Gerard Jansen   1999  Bas Messemaker 
1979  Hendrik van der Zee  2000  Jasper lemmen 
1980  Erik Brunsman   2001  Rik Keurentjes 
1981  Hendrik van der Zee  2002  Danny Slotboom 
1982  Willie van der Braak  2003  Pim Meurs 
1983  Johan Smits   2004  Pim Meurs 
1984  Arjan van Leeuwen  2005  Pieter Steijlen 
1985  Jappie Smink   2006  Roel Boomstra 
1986  Mark Deurloo   2007  Roel Boomstra 
1987  Carlo van der Hurk  2008  Michel Stempher 
1988  Joost de Heer   2009  Thijs van den Broek 
1989  Matthijs Robbens   2010  Martijn van IJzendoorn 
1990  Toby Hage    2011  Martijn van IJzendoorn 
1991  Mark Kemperman  2012  Martijn van IJzendoorn 
1992  Laurens Fijn van Draat  2013  Alex Ketelaars 
1993  Mark Hoogakker   2014  Jan Groenendijk 
1994   Jan Peter Patist   2015  Wouter Morssink 
       2016  ??? 
Junioren meisjes: 
1990  Lianne Jansen   2003  Saskia Veltman 
1991  Delia Verhoef   2004  Saskia veltman 
1992  Anja Bouwman   2005  Saskia Veltman 
1993  Nicole Kokx    2006  Ingrid de Kok 
1994  Nicole Kokx    2007  Laura Andriessen 
1995  Tamara Wattez   2008  Mei-Jhi Wu 
1996  Jorien Alink   2009  Mei-Jhi Wu 
1997  Linda Schnieders   2010  Karlijn Overes 
1998  Jorien Alink   2011  Karlijn Overes 
1999  Cora Koopman   2012  Heike Verheul 
2000  Linda Schnieders   2013  Denise van Dam 
2001  Astrid van der Stelt  2014  Denise van Dam 
2002  Roelinda Lunenborg  2015  Marieke Altena 
       2016  ??? 


