
 

Voorwoord KNDB 

 

Beste deelnemers, ouders en jeugdleiders, 

 

Gelukkig zijn alle 

coronamaatregelen inmiddels 

opgeheven en kunnen we weer 

halve finales spelen zoals we dat 

gewend zijn, met zijn allen in één 

zaal.  

 

We hadden zelfs beschikking 

over 2 zalen dit jaar, aangezien 

zowel Hoogeveen als Huissen 

aangeboden hadden een halve 

finale aspiranten op zich te 

nemen.  

 

Met 25 deelnemers was het 

echter lastig om de deelnemers 

te verdelen over twee plaatsen 

en hebben we besloten de halve 

finale in één plaats te houden.  

 

 

 

 

Aangezien de meeste van jullie 

Huissen als voorkeursplaats 

opgegeven hebben, zal de 

organisatie van de halve finale 

aspiranten in het vertrouwde 

Koelhuis plaatsvinden. Hier 

zullen jullie op 21 mei en 4 juni 

strijden om de felbegeerde 

finaleplaatsen.  
 

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 mooi, spannend 

en sportief toernooi, maar vooral 

ook veel plezier!   
 

Laura Timmerman 

Jeugdcommissie KNDB 

  

 

 
 
 
 



 

Algemene informatie 
 
 

 
 
Speellocatie 

’t Koelhuis 

Koelhuisstraat 3 

6851 NB Huissen 

026-3252628 

 
Organisatie       
Damvereniging VBI 

Marije ter Maat 

Tel: 06-53717309 

E-mail: termaat@hotmail.com 

 

Website 
www.jeugddammen.com 

 
Wedstrijdleiding  
Jos Lamers 

Piet Verhaegh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma Halve finale NK Aspiranten 

  
Dag en datum Tijd Activiteit  

 

Zaterdag 21 mei 10:00 uur Opening en loting 1e ronde 

 10:15 uur 1e ronde 

 11:45 uur 2e ronde 

 13:15 uur 3e ronde 

 14:45 uur 4e ronde 

Zaterdag 4 juni 10:15 uur 5e ronde  

 11:45 uur 6e ronde 

 13:15 uur 7e ronde  

 14:45 uur 8e ronde 

 16:30 uur Prijsuitreiking  

     

 

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

speeldag 

 

 

De weergegeven tijden zijn indicatie tijden.  

 

Er zal met de volgende ronde 

worden gestart na een korte 

pauze (circa 5 minuten) na het 

einde van de voorgaande ronde. 

 

Door de organisatie kan naar 

eigen inzicht een langere 

(lunch)pauze ingepland worden.



 

  Deelnemers Halve finale NK Aspiranten 

 

Naam Woonplaats Lid van 

Mohammed Benhari Hilversum DC Hilversum 

Yulia Bintsarovska Kampen SSS Kampen 

Nick Bolks Tiendeveen HDC Hoogeveen 

Daniël Boxum Emmeloord De Vechtstreek 

Sasha Chumachenko Veldhoven Brainsport Eindhoven 

Yuri Derks Dongen Dammend Tilburg 

Marjory Feyt Tiel WSDV  

Willem Kolff-van Oosterwijk Nijmegen DC Lent 

Justin Koopman Haarlem HDC Haarlem 

Bart Jan Kortleven Dedemsvaart HDC Hoogeveen 

Siebe Kortleven Dedemsvaart HDC Hoogeveen 

Melvin Koullen Heerlen DIOS Eureka 

Roland Kreeft Hoogeveen HDC Hoogeveen 

Fleur Kruysmulder Huissen Damvereniging VBI 

Janick Lanting Bad Nieuweschans DC Winschoten 

Anthony Maidman Den Helder SNA 

Stan van der Meer Monster MDV Monster 

Marlijn Moene Wageningen WSDV 

Alexei Ovsyanko Eindhoven Brainsport Eindhoven 

Alex Poliakov Tilburg Dammend Tilburg 

Parker Richardson Monster MDV Monster 

Porter Richardson Monster MDV Monster 

Luca Smit Heerhugowaard SNA 

Bart van Soest Bleskensgraaf De Waarddammers 

Sytze Spijker Hoogeveen HDC Hoogeveen 

 
 



 

Halve finale NK 

 

Aspiranten Algemeen 
 
 

 
 

 

Organisatieplaats Huissen 
 
 

 
 

 
 



 

 Voortschrijdingstabel  
 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 plaats 

Mohammed Benhari          

Yulia Bintsarovska        
 

 

Nick Bolks          

Daniël Boxum        
 

 

Sasha Chumachenko        
 

 

Yuri Derks          

Marjory Feyt        
 

 

Willem Kolff-van Oosterwijk        
 

 

Justin Koopman          

Bart Jan Kortleven        
 

 

Siebe Kortleven 
     

  
 

 

Melvin Koullen          

Roland Kreeft          

Fleur Kruysmulder          

Janick Lanting          

Anthony Maidman          

Stan van der Meer          

Marlijn Moene          

Alexei Ovsyanko          

Alex Poliakov          

Parker Richardson          

Porter Richardson          

Luca Smit          

Bart van Soest          

Sytze Spijker          

 



 

Wedstrijdbepalingen Halve finale NK    
Aspiranten Algemeen 21 mei en 4 juni 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 op 2 wedstrijddagen gespeeld: 21 mei en 4 juni. Alle 

spelers worden geacht beide wedstrijddagen aanwezig te zijn. 

3. Het speeltempo is 30 min + 15 sec per zet per persoon per partij. De klok 

van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De 

aanvangstijden staan vermeld in het programma. 

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

5. Er wordt gespeeld in één groep. De paringen worden vastgesteld volgens 

het Zwitsers systeem. Er worden acht ronden gespeeld. De eerste ronde 

wordt vastgesteld door middel van loting. Wanneer het aantal spelers 

oneven is wordt een winstpartij toegekend aan de speler die de dummy 

treft. 

6. De eindstand wordt als volgt bepaald: 

a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;  

b. het hoogste aantal weerstandspunten (som scores tegenstanders);  

c. het hoogste aantal SB-punten;  

d. indien dan nog 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 2 partijen  

    gespeeld. Indien 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. 

7. De NK finale aspiranten algemeen wordt gespeeld met 10 spelers. Uit de 

halve finale plaatsen de negen hoogst geplaatste spelers zich. De hoogst 

geplaatste speler van 2021 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet 

gepasseerd is, is geplaatst  voor de daarop volgende finale. Dit jaar is dat 

Matheo Boxum.  



 

8. De halve finale aspiranten is een plaatsingswedstrijd voor de NK finale 

aspiranten. Alle geplaatste spelers worden geacht deel te nemen aan deze 

finale. Opengevallen plaatsen worden ingevuld door de Commissie 

Trainingen. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 

 


