Voorwoord jeugdcommissie
Eindelijk staat dit toernooi op het punt van beginnen: het laatste
jeugddamtoernooi van dit seizoen, alhoewel er natuurlijk voor de
echter toppers nog een EK en WK aankomt. Tickets voor deze
toernooien zijn te verdienen door hoog te eindigen op dit toernooi,
een reden te meer om alles te geven om op het podium te komen.
Volgens mij is het deelnemersveld bij de aspiranten nog nooit zo
sterk geweest, 4 deelnemers zijn aangemerkt als nationale talenten,
1 staat op de nominatie om dit te worden. Terwijl ik dit stukje
schrijf is het NK sneldammen net achter de rug: Jan Groenendijk
wordt gewoon op 15-jarige leeftijd al nationaal kampioen bij de
senioren en is hier in Bunschoten aanwezig. Jitse Slump op het
podium bij de junioren, Wouter Morssink kampioen bij de aspiranten
is aanwezig. En dan kan ik nog wel even doorgaan om de prestaties van
deze heren te beschrijven.
Maar ook bij de meisjes junioren loopt er veel talent: Iedere
deelneemster heeft al internationale ervaring! Het beloofd dus een
spannend toernooi te worden.
Tegelijkertijd met deze twee toernooien wordt het Boboli-open
zomertoernooi gespeeld. Heel Bunschoten zal dus in de damsferen
verkeren. Een woord van dank naar de organisatie van de beide
toernooien mag dus ook niet ontbreken. Wat zouden we zonder hen
zijn?
Ik wens iedereen heel veel succes toe en een mooi sportief toernooi!
Cees de Leeuw
Jeugdcoordinator KNDB
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Voorwoord organisatie
Welkom in Bunschoten
Het is mij een genoegen u allen welkom te heten in ons mooie dorp
Bunschoten-Spakenburg, waar dit jaar naast het 3e Boboli toernooi
de Nederlands Kampioenschappen van de aspiranten jongens en de
meisjes junioren zullen worden afgewerkt. Het is goed voor de
damsport dat naast de ervaren ‘ouwe rotten’ er jongeren zijn die de
schoonheid van het dammen hebben ontdekt. Verliefd zijn is iets
moois in het leven en wellicht zijn er bij de jongeren al wel wat
ontwikkelingen gaande op dit vlak. Maar van groter belang is dat jullie
VERLIEFD zijn op het damspel en dat de vonk blijvend is
overgesprongen. De jeugdige spelers, waarvan sommigen nog maar net
de laatste lessen en toetsen op school hebben afgerond, mogen nu
een aantal dagen even ontspannen en zich verder oefenen in het op
een sportieve wijze verslaan van de tegenstander. Even een weekje
relaxen. Een aantal van jullie worden ondergebracht in een gastgezin,
zodat het gevoel er even helemaal uit te zijn nog beter wordt
versterkt. Ik hoop dat u allen een leuke sportieve week tegemoet
kunt gaan waarin wij als één grote damfamilie mogen genieten van
elkaar en van de damsport.
Namens de organisatie
Peter Frans Koops
Voorzitter organisatiecomité 3e Bobolitoernooi en
NK aspiranten jongens en meisjes junioren
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Algemene informatie
Speellocaties
Locatie
Denksportcentrum "En Passant"
Bikkersweg 90
3752 WV Bunschoten
Telefoon: 033-2994757

Muziekcentrum De Samenklank
Bikkersweg 86
3752 WV Bunschoten
Telefoon:033-2988570

De definitieve locatie zal begin juli worden bepaald en naar de
deelnemers gecommuniceerd!

Organisatie en contactpersoon
Ton van de Ploeg, technische zaken, toernooileiding, arbitrage etc.
ton.ploeg@planet.nl
Peter Frans Koops, gastgezinnen organisatie, contact KNDB etc.
pkoops@hotmail.com Telefoon: 033 2987541

Arbiter(s)
Ton van de Ploeg, Baarn
Lennart Bolks, Bunschoten

Website voor uitslagen
www.jeugddammen.com
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Programma

Maandag
7 juli’14
Dinsdag
8 juli’14
Woensdag
9 juli’14
Donderdag
10 juli’14
Vrijdag
11 juli’14
Zaterdag
12 juli’14

NK Aspiranten
jongens
11.00 ronde 1

NK Junioren
meisjes
-

Boboli toernooi

9.00 ronde 2
14.30 ronde 3
9.00 ronde 4
14.30 ronde 5
9.00 ronde 6
14.30 ronde 7
9.00 ronde 8

-

9.00 ronde 2
14.30 ronde 3
9.00 ronde 4

9.00 ronde 9
14.00
prijsuitreiking

9.00 ronde 5
14.00
prijsuitreiking

14.30 ronde 1
9.00 ronde 2
14.30 ronde 3
9.00 ronde 4

11.00 ronde 1

9.00 ronde 5
14.30 ronde 6
9.00 ronde 7
14.30 slotbuffet +
prijsuitreiking

De tijden zijn indicatief en kunnen licht afwijken.

Vergeet op de eerste wedstrijddag niet 20 euro inschrijfgeld mee te
nemen en te betalen!
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Deelnemers NK aspiranten algemeen
Naam
Jan Groenendijk
Jorne Huiting
Arie van der Knaap
Mitchel Mensinga
Wouter Morssink
Jitse Slump
Thijs Verboon
Thijs Vreugdenhil
Nick Waterink
Wouter Wolff

Geb. datum
7-9 1998
3-11 2001
1-2 1998
4-3 1999
14-2 1999
9-7 1999
28-10 1999
31-1 1998
23-3 1999
30-7 1999

Woonplaats
Wageningen
Doetinchem
Zegveld
Heerhugowaard
Hazerswoude
Landgraaf
Noordeloos
Culemborg
Zuidwolde
Groningen

Lid van
WSDV
DUO
Kijk Uit
SNA
Samen Sterk
Eureka
Rivierendammers
Denk en Zet
MTB Hoogeveen
DG Het Noorden

Deelnemers NK junioren meisjes
Naam
Lotte Aleven
Marieke Altena
Stella van Buuren
Denise van Dam
Mara Langeveld
Mariska Veer

Geb. datum
9-6 1995
20-10 1998
23-5 1996
25-1 1995
19-11 1996
22-7 1997

Woonplaats
Huissen
Sneek
Velserbroek
Wageningen
Wageningen
Reeuwijk

Lid van
VBI Huissen
DC Sneek
DC IJmuiden
WSDV
WSDV
DEZ Reeuwijk
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De deelnemers aan u voorgesteld…

Wouter Morssink deze tweedejaars aspirant uit
Hazerswoude neemt voor het eerst deel bij de aspiranten. Maar hij
heeft al eerder zijn kwaliteiten laten zien op het hoogste niveau bij
de pupillen. Zijn recentste succes is het kampioenschap bij het NK
sneldammen aspiranten afgelopen juni!
Rating: 1125

Jorne Huiting is de jongste deelnemer als pupil tussen alle
aspiranten jongens. Als pupillenkampioen van 2012 en 2e in 2013
heeft deze dammer van DUO Doetinchem zijn damkwaliteiten al laten
zien.
Rating: 1055

Wouter Wolff ontwikkelt zich snel. Dat blijkt niet alleen
uit de toenemende damprestaties van deze dammer uit Groningen,
maar ook zijn plaats op de lijst van snelste stijgers. Eerder dit jaar
was hij al aanwezig op het NK junioren en werd hij 2e op het NK
sneldammen.
Rating: 1225
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Thijs Vreugdenhil zal dit NK zeker proberen zijn
keuzeplaats waar te maken. De oudste dammer van deze groep maakt
zijn debuut op een Nederlands Kampioenschap. Maar onderschat hem
niet, want de rating van deze dammer uit Culemborg stijgt snel.
Rating: 1075

Nick Waterink uit Zuidwolde wist tijdens de halve finales
beslag te leggen op de 1e plaats. Het spelen van NK’s is niets nieuws
voor de pupillenkampioen van 2012, want afgelopen twee jaar was hij
al aanwezig op het hoogste niveau bij de aspiranten.
Rating: 1188

Aspirantenkampioen is Jan Groenendijk nog niet, maar een
tekort aan damtitels heeft deze talentvolle aspirant uit Wageningen
niet. Dit jaar werden daar al het NK junioren en NK sneldammen
algemeen aan toegevoegd.
Rating: 1349

Arie van der Knaap is derdejaars aspirant uit Zegveld. Hij
speelt voor het eerst mee bij het NK aspiranten, maar was als
laatstejaars pupil en welp wel al actief in de finales. Dit jaar werd hij
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tweede in de halve finale en speelt met succes in de provinciale en
nationale competitie.
Rating: 938

Mitchel Mensinga is voor het tweede achtereenvolgende
jaar aanwezig op het NK aspiranten. Vorig jaar eindigde hij bovenaan
in het rechterrijtje. Dit jaar stond hij maar één verliespunt toe in de
halve finale. In de nationale competitie speelt Mitchel mee in het
eerste team van SNA Heerhugowaard.
Rating: 1156

Thijs Verboon uit Noordeloos is regelmatig aanwezig op de
Nederlands kampioenschappen jeugd en ook niet zonder succes. Na
een barrage bleef hij dit jaar de andere Thijs in dit gezelschap in de
halve finales net voor.
Rating: 1132

Jitse Slump was de enige die tijdens de halve finales die
een 100% score wist te halen. Vorig jaar viel de Limurgse dammer uit
Landgraaf net buiten het podium en dit jaar heeft hij al meegespeeld
op het NK junioren.
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NK junioren meisjes

Denise van Dam is met haar 19 jarige leeftijd de oudste
deelneemster dit toernooi. De damster van WSDV Wageningen, maar
in de Nationale competitie actief voor RDC Rijnsburg, heeft
inmiddels al een flinke carrière achter zich. Als kampioene van vorig
jaar heeft zij een titel te verdedigen.
Rating: 1035

Mara is al jaren een vaste deelneemster bij het NK
meisjes en een van de twee deelneemsters uit Wageningen. Vorig
jaar werd ze met een +/- remise verschil tweede. Dit jaar zal ze
zeker weer haar beste been voorzetten om het podium te bereiken.
Rating: 883

Marieke Altena is de enige aspirant tussen de junioren
meiden. Een gokje wagen in een hogere categorie is aan haar zeker
besteed. Marieke maakt indruk sinds ze aan de NK finales deelneemt
en dit jaar werd dat beloond met een 2e plaats bij het NK aspiranten
meisjes en mag nu ook internationaal nieuwe ervaringen op gaan doen.
Deze damster is in de Nationale competitie actief voor DC Sneek.
Rating: 774
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Mariska Veer speelt haar dampartijen voor DEZ Reeuwijk.
Bij de aspiranten en pupillen kwam Mariska altijd goed mee in de
middenmoot. Maar ook zij heeft net als de overige speelsters
ervaring op EK/WK. In haar eerste jaar bij de junioren zijn we
benieuwd naar haar resultaten.
Rating: 656

Stella van Buuren was de nummer drie op het podium in
2013 en 2012. Deze damster uit Velserbroek heeft wel vaker voor
verrassingen gezorgd en wie weet op welke plaats ze in 2014 kan
eindigen? Ze speelt de competitie wedstrijden voor DC IJmuiden.
Rating: 816

Lotte Aleven hebben we als 3e jaars junior al vaker op een
NK meisjes voorbij zien komen en vaak met goede resultaten. Deze
damster bij VBI Huissen was er zelfs in 2006 al met succes van de
partij
Rating: 931
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Wedstrijdschema NK aspiranten
Ronde 1
Wouter Wolff
Thijs Vreugdenhil
Nick Waterink
Wouter Morssink
Jitse Slump

-

Jorne Huiting
Jan Groenendijk
Arie van der Knaap
Thijs Verboon
Mitchel Mensinga

-

Ronde 2
Jorne Huiting
Thijs Verboon
Arie van der Knaap
Jan Groenendijk
Wouter Wolff

-

Mitchel Mensinga
Jitse Slump
Wouter Morssink
Nick Waterink
Thijs Vreugdenhil

-

Ronde 3
Thijs Vreugdenhil
Nick Waterink
Wouter Morssink
Jitse Slump
Mitchel Mensinga

-

Jorne Huiting
Wouter Wolff
Jan Groenendijk
Arie van der Knaap
Thijs Verboon

-

Ronde 4
Jorne Huiting
Arie van der Knaap
Jan Groenendijk
Wouter Wolff
Thijs Vreugdenhil

-

Thijs Verboon
Mitchel Mensinga
Jitse Slump
Wouter Morssink
Nick Waterink

-

Ronde 5
Nick Waterink
Wouter Morssink
Jitse Slump
Mitchel Mensinga
Thijs Verboon

-

Jorne Huiting
Thijs Vreugdenhil
Wouter Wolff
Jan Groenendijk
Arie van der Knaap

-
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Ronde 6
Jorne Huiting
Jan Groenendijk
Wouter Wolff
Thijs Vreugdenhil
Nick Waterink

-

Arie van der Knaap
Thijs Verboon
Mitchel Mensinga
Jitse Slump
Wouter Morssink

-

Ronde 7
Wouter Morssink
Jitse Slump
Mitchel Mensinga
Thijs Verboon
Arie van der Knaap

-

Jorne Huiting
Nick Waterink
Thijs Vreugdenhil
Wouter Wolff
Jan Groenendijk

-

Ronde 8
Jorne Huiting
Wouter Wolff
Thijs Vreugdenhil
Nick Waterink
Wouter Morssink

-

Jan Groenendijk
Arie van der Knaap
Thijs Verboon
Mitchel Mensinga
Jitse Slump

-

Ronde 9
Jitse Slump
Mitchel Mensinga
Thijs Verboon
Arie van der Knaap
Jan Groenendijk

-

Jorne Huiting
Wouter Morssink
Nick Waterink
Thijs Vreugdenhil
Wouter Wolff

-
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Wedstrijdschema NK junioren meisjes:
Ronde 1
Mariska Veer
Lotte Aleven
Marieke Altena

-

Mara Langeveld
Stella van Buuren
Denise van Dam

-

Ronde 2
Mara Langeveld
Stella van Buuren
Mariska Veer

-

Denise van Dam
Marieke Altena
Lotte Aleven

-

Ronde 3
Lotte Aleven
Marieke Altena
Denise van Dam

-

Mara Langeveld
Mariska Veer
Stella van Buuren

-

Ronde 4
Mara Langeveld
Mariska Veer
Lotte Aleven

-

Stella van Buuren
Denise van Dam
Marieke Altena

-

Ronde 5
Marieke Altena
Denise van Dam
Stella van Buuren

-

Mara Langeveld
Lotte Aleven
Mariska Veer

-
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Scoretabellen aspiranten algemeen
Naam
1. Wouter Wolff
2. Thijs Vreugdenhil
3. Nick Waterink
4. Wouter Morssink
5. Jitse Slump
6. Mitchel Mensinga
7. Thijs Verboon
8. Arie van der Knaap
9. Jan Groenendijk
10. Jorne Huiting

1
x

Naam
1. Wouter Wolff
2. Thijs Vreugdenhil
3. Nick Waterink
4. Wouter Morssink
5. Jitse Slump
6. Mitchel Mensinga
7. Thijs Verboon
8. Arie van der Knaap
9. Jan Groenendijk
10. Jorne Huiting

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 totaal

x
x
x
x
x
x
x
x
x

2

3

4

5

6

7

8

9

totaal plaats
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Scoretabellen junioren meisjes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naam
1
Mariska Veer
x
Lotte Aleven
Marieke Altena
Denise van Dam
Stella van Buuren
Mara Langeveld

2

3

4

5

6

totaal

x
x
x
x
x

Voortschrijdingstabel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naam
Mariska Veer
Lotte Aleven
Marieke Altena
Denise van Dam
Stella van Buuren
Mara Langeveld

1

2

3

4

5

totaal

plaats
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Wedstrijdbepalingen NK finale
aspiranten algemeen 2014
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. Indien een speler een uur na aanvang van de partij nog niet
aanwezig is, wordt de partij voor hem verloren verklaard.
4. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet
door elke 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 enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er
worden 9 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.
In een stand van 1 dam tegen 3 stukken, waaronder 1 dam, kunnen
wederzijds nog 16 zetten worden gespeeld. Als de partij daarna
nog niet is beëindigd, is het remise, tenzij de spelers daarvoor een
plus- en minremise zijn overeengekomen.
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 aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er
een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per
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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.
9. Plaatsing EjK en WjK
a. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK jongens
aspiranten 2014 in Wit-Rusland, van 1 tot en met 7 augustus
2014. Deelname is alleen mogelijk binnen Team KNDB.
b. Talentontwikkeling kan nu alleen betalen voor zogenaamde
NT (Nationaal Talent). Deelnemers die zich plaatsen en
geen NT zijn zullen zelf de reiskosten, verblijfkosten,
inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen voor het
EjK jongens aspiranten 2014, maar: Henk Stoop betaalt mee
via zijn www.damboeken.nl voor de 4 algemene kampioenen,
als er niet door de KNDB kan worden betaald. Deze
sponsoring is tot een maximum van E.500. De kampioen zal
dus nog een deel zelf moeten betalen en de nummers 2 en 3
alles, als ze geen NT zijn. De realistische schatting (!) van
de totale (!) kosten is op dit moment E.800. De KNDB is
actief met het zoeken van sponsoring om dit bedrag van
E.800 naar beneden te krijgen.
c. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het WjK jongens
aspiranten 2014 in Polen, van 16 tot en met 22 december
2014. Deelname is alleen mogelijk binnen Team KNDB.
d. Talentontwikkeling kan ook nu alleen betalen voor
zogenaamde NT (Nationaal Talent). Deelnemers die zich
plaatsen en geen NT zijn zullen zelf de reiskosten,
verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten
betalen. De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten
is op dit moment E.600. Talentontwikkeling zorgt voor alle
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communicatie vooraf voor Team KNDB, voor de reis, en voor
de coaches tijdens het hele toernooi in Polen.
10. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt
gerookt of te luid wordt gesproken.
11. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de
KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert
en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de
wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt
vastgesteld door de wedstrijdleiding.
12. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de
betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het
geschil volgens artikel 59 van het spel- en wedstrijdreglement van
de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing
geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.
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Wedstrijdbepalingen NK finale junioren
meisjes
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. Indien een speler een uur na aanvang van de partij nog niet
aanwezig is, wordt de partij voor hem verloren verklaard.
4. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet
door elke 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 enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er
worden 5 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.
In een stand van 1 dam tegen 3 stukken, waaronder 1 dam, kunnen
wederzijds nog 16 zetten worden gespeeld. Als de partij daarna
nog niet is beëindigd, is het remise, tenzij de spelers daarvoor een
plus- en minremise zijn overeengekomen.
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 aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er
een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per
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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.
9. Plaatsing EjK en WjK:
a. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK
meisjes junioren 2014 in Wit-Rusland, van 1 tot en met 7
augustus 2014. Deelname is alleen mogelijk binnen Team
KNDB.
b. Talentontwikkeling zal de normale kosten betalen voor de
kampioene. De nummers 2 en 3 zullen zelf reiskosten,
verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten
betalen voor het EjK meisjes junioren 2014. De
realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit
moment E.800.
c. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het WjK
meisjes junioren 2014 in Polen, van 16 tot en met 22
december 2014. Deelname is alleen mogelijk binnen Team
KNDB.
d. Talentontwikkeling kan nu alleen betalen voor zogenaamde
NT (Nationaal Talent). Daarom zullen nu de nummers 1, 2
en 3 zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en
coachkosten moeten betalen. De realistische schatting (!)
van de totale (!) kosten is op dit moment E.600.
Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf
voor Team KNDB, voor de reis, en voor de coaches tijdens
het hele toernooi in Polen.
10. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt
gerookt of te luid wordt gesproken.
11. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de
KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert
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en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de
wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt
vastgesteld door de wedstrijdleiding.
12. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de
betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het
geschil volgens artikel 59 van het spel- en wedstrijdreglement van
de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing
geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.
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Kampioenengalerij NK aspiranten
1974 Gerrit Wassink

1994 Jan Peter Patist

1975 Henk Hosper

1995 Jeroen van den Akker

1976 Peter de Jong

1996 Dirk van Schaik

1977 Eran Binenbaum

1997 Erwin Heunen

1978 Gerard Jansen

1998 Michiel Kloosterziel

1979 Hendrik van der Zee

1999 Bas Messemaker

1980 Erik Brunsman

2000 Jasper Lemmen

1981 Hendrik van der Zee

2001 Rik Keurentjes

1982 Willie van der Braak

2002 Danny Slotboom

1983 Johan Smits

2003 Pim Meurs

1984 Arjan van Leeuwen

2004 Pim Meurs

1985 Jappie Smink

2005 Pieter Steijlen

1986 Mark Deurloo

2006 Roel Boomstra

1987 Carlo van den Hurk

2007 Roel Boomstra

1988 Joost de Heer

2008 Michel Stempher

1989 Matthijs Robbens

2009 Thijs van den Broek

1990 Toby Hage

2010 Martijn van IJzendoorn

1991 Mark Kemperman

2011 Martijn van IJzendoorn

1992 Laurens Fijn van Draat

2012 Martijn van IJzendoorn

1993 Mark Hoogakker

2013 Alex Ketelaars
2014 ?????
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Kampioenengalerij NK junioren meisjes
1990

Lianne Jansen

1991

Delia Verhoef

1992

Anja Bouwman

1993

Nicole Kokx

1994

Nicole Kokx

1995

Tamara Wattez (B)

1996

Jorien Alink

1997

Linda Schnieders

1998

Jorien Alink

1999

Cora Koopman

2000

Linda Schnieders

2001

Astrid van der Stelt

2002

Roelinda Lunenborg

2003

Saskia Veltman

2004

Saskia Veltman

2005

Saskia Veltman

2006

Ingrid de Kok

2007

Laura Andriessen

2008

Mei-Jhi Wu

2009

Mei-Jhi Wu

2010
2011
2012
2013
2014

Karlijn Overes
Karlijn Overes
Heike Verheul
Denise van Dam
?????
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