Voorwoord KNDB
geen moment dat beide NK’s dit jaar
weer een succes gaan worden.
Hiervoor willen we de organisatie
graag alvast hartelijk bedanken.

Beste spelers, ouders, jeugdleiders en
andere belangstellenden,
Eind april is de tijd voor meerdere
jeugddam NK’s, waaronder het NK
pupillen en welpen meisjes. Net als
voorgaande jaren is Den Haag het
podium voor de pupillen, maar in plaats
van dit te combineren met de
aspiranten meisjes, mogen nu de
welpen meisjes de pupillen komen
vergezellen.

Koningsdag valt dit jaar midden in het
toernooi, maar niks anders dan een
goeie reden om even naar Den Haag te
gaan. Een dagje dammen kijken én van
de stad in feeststemming genieten. Ik
hoop jullie allemaal daar te zien.
Al laatste natuurlijk veel succes aan
alle deelnemers, maar ook aan ouders
en begeleiders, geniet ervan!

Den Haag zit natuurlijk helemaal in de
damsfeer na de WK match van vorig
jaar, waar de stad terecht trots op is.
Daarnaast komt de kampioen pupillen
van vorig ook nog uit Den Haag én mag
Emre Hageman zijn titel dit jaar gaan
verdedigen, We twijfelen dan ook

Anne-Wil Koopman,
Jeugdcommissie KNDB

Vergeet niet om inschrijfgeld mee te nemen op de eerste dag.
Voor pupillen €20,00 en welpen €10,00.
Wanneer je gebruik maakt van de door organisatie geregelde overnachtingen, zijn
de extra kosten €20,00.

1

Voorwoord organisatie
Dammen is vet cool, sexy en nog
leuk ook

derde keer op rij in handen is van de
Stichting The Hague Open. T/m 2010
hebben we vijftien keer een groot
internationaal zomerdamtoernooi van
stapel laten gaan. Daarna zijn we ons
op de jeugd gaan toeleggen, te
beginnen met het WK-junioren in
Naaldwijk. En als alles naar wens
verloopt hebben we voor de nabije
toekomst nog meer in petto.

Met dank aan Roel Boomstra en Jan
Groenendijk is dammen weer vet cool,
sexy en nog leuk ook. Tijd om te
oogsten dus. Vissen te over maar ze
moeten wel uit de vijver worden
gehengeld. Zo is in Den Haag al door
de drie damclubs afgesproken om álle
scholen in dit verband te benaderen.

Mede dankzij de financiële support
van Den Haag Topsport zijn weer alle
voorwaarden aanwezig om de achttien
pupillen een fijne week te bezorgen.
Het NK meisjes aspiranten is dit jaar
op eigen benen gaan staan maar daar
is het NK meisjes welpen voor in de
plaats gekomen. Dat betekent op de
slotdag een veertiental meisjes erbij
die net als de pupillen willen tonen dat
zij de toppers van de toekomst zijn.

De achttien pupillen die van 24 t/m 29
april net als vorig jaar in de Rabin
Baldewsinghzaal (dankzij deze
wethouder ging de slotweek van de
WK-match vorig jaar naar Den Haag)
van Ontmoetingscentrum
Morgenstond met elkaar om de
nationale titel gaan strijden, hebben
allang ontdekt hoe spannend,
zenuwslopend, soms verdrietig maar
vaker ook o zo mooi dammen kan zijn.

Véél succes allemaal en zeker ook véél
plezier!
Fred Ivens, voorzitter Stichting The
Hague Open

Prognoses maken doen we niet en
zitten er vaak ook naast. Wie had
vorig jaar durven voorspellen dat
'thuisspeler' Emre Hageman 'uit het
'niets' zijn clubgenoot Berke
Yigitturk als kampioen zou onttronen?
Dat geeft alle deelnemers een extra
motivatie om dé verrassing van het
toernooi te worden. Een NK waarvan
de organisatie nu alweer voor de
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Voorwoord Den Haag Topsport
De voedingsbodem van het dammen

kampioenschappen. Deze vormen je,
laten je ervaren wat presteren onder
druk betekent en brengen je enorm
veel plezier omdat het zulke toffe
wedstrijden zijn om te spelen.

Den Haag omarmt dammen. Dat is
inmiddels duidelijk. Afgelopen jaar
was de finale van het WK dammen
tussen Roel en Jan de kers op de
taart als het gaat om dammen op het
hoogste niveau, maar ook als het gaat
om positieve berichtgeving over de
sport.

Ik wens iedereen enorm veel plezier
en succes! En wie weet zie ik jou
straks om de wereldtitel spelen in
onze Eerste Kamer, net als Jan en
Roel dit in 2016 deden.

Twee Nederlandse jongens de nummer
1 en 2 van de wereld. Nederland is
geen kleine jongen in de damsport.
Maar deze successen zijn niet
mogelijk zonder een goede
voedingsbodem. Hoe cliché het ook is,
maar de jeugd heeft daadwerkelijk de
toekomst. Daarom ondersteunt Den
Haag al meerdere jaren dit NK
dammen.
Jullie zijn de wereldkampioenen van
morgen. En de eerste stappen zijn het
spelen van nationale

Met vriendelijke groet,

Nienke Nijenhuis,
Manager Den Haag Topsport
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Voorwoord wethouder
DE DAMWERELD DRAAIT DOOR,
OOK NA HET WK

Weet ook, dat het NK pupillen van
vorig jaar de aanleiding is geweest om
de vijf ronden te organiseren voor het
WK. Want tijdens het NK pupillen
informeerde de KNDB of Den Haag
interesse had. Natuurlijk, maar
wanneer? Toen dat al in december
bleek te zijn, er nog allerlei
besprekingen moesten volgen,
onderzocht moest worden waar dat
allemaal kon plaatsvinden was dat wel
even aanpakken en doorpakken.

Wat leuk, dat het Nederlands
kampioenschap voor pupillen wéér
plaatsvindt in Den Haag. Voor de
derde keer op rij! Deelnemers,
organisatoren en iedereen die erbij
betrokken is, hartelijk welkom in onze
stad, de internationale stad van vrede
en recht. En natuurlijk, de sportstad
aan zee!
De stad beleefde in de laatste maand
van het vorig jaar werkelijk het
hoogtepunt met het organiseren van
de laatste vijf ronden van de strijd
om het wereldkampioenschap tussen
Roel Boomstra en Jan Groenendijk. En
dat op mooie plekken, zoals in de
Eerste Kamer, in het Glazen Huis op
het Plein en in het
Zuiderstrandtheater, waar Roel ook
werd gehuldigd als de nieuwe
wereldkampioen.

Het lukte, wij kijken er inmiddels
allemaal nog vol voldoening op terug,
dat Den Haag de damstad van de
wereld mocht zijn. Dankzij het NK
pupillen!
Maar ja, de wereld, dus ook de
damwereld draait door. Dus nu weer
alle aandacht voor het NK pupillen
2017! Veel genoegen en succes
allemaal!
Rabin Baldewsingh,
wethouder Sociale Zaken,
Werkgelegenheid, Wijkaanpak en
Sport van Den Haag

Opmerkelijk was de twee Nederlandse
troeven nog zo jong zijn. Jan 18 jaar,
Roel 23 jaar. Met andere woorden,
nauwelijks tien jaar geleden streden
zij ook om het NK pupillen. Wat een
mooi vooruitzicht is dit voor de
deelnemers aan het NK pupillen 2017.
Een stimulans voor de deelnemers om
er ook voor te gaan!
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Algemene informatie
Speellocatie
Ontmoetingscentrum Morgenstond
Eerste Eeldepad 3a
2542 JG Den Haag
070-3295691

Organisatie en contactpersoon
Stichting The Hague Open
Jan Kok
Tel: 06 14033757
email: jan.kok@casema.nl of tho@damweb.nl

Website
www.jeugddammen.com

Arbiter
Welpen: Martin van der Hout, Brunssum
Pupillen: Guido van den Berg, Rotterdam

A+ Salarisverwerking en advies
periodiek en op projectbasis, ook voor uw
aangifte inkomstenbelasting. info: 06-28470625
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Programma pupillen
Pupillen
Dag en datum
Maandag 24 april

Dinsdag 25 april
Woensdag 26 april
Donderdag 27 april
Vrijdag 28 april
Zaterdag 29 april

Tijd
10:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
9:30 uur
14:30 uur
9:30 uur
15:00 uur
9:30 uur
14:30 uur
9:30 uur
15:00 uur
9:30 uur
15:00 uur

Activiteit
Zaal open
Opening toernooi door de wethouder
en loting 1e ronde
1e ronde pupillen
2e ronde pupillen
3e ronde pupillen
4e ronde pupillen
Nevenactiviteit
5e ronde pupillen
6e ronde pupillen
7e ronde pupillen
Blitz sneldamtoernooi
8e ronde pupillen
Prijsuitreiking
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Deelnemers NK pupillen algemeen
Max Doornik
19-04-2005
- Woont in: Groningen
- Damt bij: DG Het Noorden
Max is tweedejaars pupil en heeft als laatstejaars welp
meegedaan aan het WjK in Beilen. Hij is als pupil twee keer achter
elkaar 6e geworden bij het halve finale en is nu dubbel blij met de
keuzeplek. Naast dammen zit hij op tafeltennis en vindt hij gamen
en programmeren leuk.
Jelle van der Eng
01-02-2004
- Woont in: Heerhugowaard- Damt bij: SNA
Jelle zit in de brugklas. Naast dammen doet hij aan
honkbal. Zijn beste prestatie is Nederlands kampioen
schooldammen 2015.
Yaroslav Gilevych
27-01-2004
- Woont in: Veldhoven
- Damt bij: Brainsport Eindhoven
Yaroslav heeft drie jaar in de Nationale Competitie bij Huissen
gespeeld. Vanaf dit jaar speelt hij voor een nieuwe Eindhovense
club: Brainsport Eindhoven. Vorige jaar deed hij ook mee met het
NK pupillen. Yaroslav zit in de brugklas.
Yneke Goerres
24-12-2005
- Woont in: Oldeboarn
- Damt bij: DC Ontspanning
Yneke is tweedejaars pupil, als welp deed ze mee aan het EjK
Meisjes in Tallinn en het WjK Meisjes in Beilen. Vorig jaar als
eerstejaars pupil mocht ze door een aantal afzeggingen toch mee
doen aan het WjK Meisjes in Izmir. Andere sport: Schaatsen bij
HCH Heerenveen.
Emre Hageman
22-08-2005
- Woont in: Den Haag
- Damt bij: DC Den Haag
Emre is de titelhouder. Als eerstejaars pupil werd hij vorig jaar
zowel algemeen damkampioen als sneldamkampioen van Nederland.
Internationaal deed hij met succes al twee keer mee aan het EK
en het WK. Een fraaie prestatie was bijvoorbeeld de vijfde plaats
op het EK pupillen 2016 in Wit-Rusland.
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Simon Harmsma
12-04-2005
- Woont in: Culemborg
- Damt bij: Denk en Zet
Simon was twee jaar geleden welpenkampioen van Nederland,
vorig jaar was hij derde bij het NK pupillen en zesde bij de
aspiranten. In de halve finale haalde hij een 100% score. Ook bij
het EK en WK haalde hij mooie klasseringen. Simon speelt in het
2e team van Denk en Zet Culemborg en doet graag aan atletiek.
Matthijs Jonkman
18-07-2004
- Woont in: Hoogeveen
- Damt bij: HDC Hoogeveen
Matthijs is met dammen in aanraking gekomen door het
schooldammen. Hij mag voor de tweede keer meedoen aan het
NK, na een mooie halve finale in Hoogeveen. Hij zit dit jaar in de
brugklas VWO en voetballen is zijn grote passie.
Ákosh Kardos
31-03-2004
- Woont in: Wageningen
- Damt bij: WSDV Wageningen
Ákosh was in 2013, 2015 en 2016 kampioen bij de halve finales
NK en heeft twee keer zowel het EK als WK gespeeld. Vorig jaar
was hij kampioen van Gelderland bij de pupillen én aspiranten. Dit
jaar was hij tweede van Gelderland pupillen en tweede bij de
halve finales NK in Julianadorp.
Jan Kornilov
12-01-2005
- Woont in: Geldrop
- Damt bij: VBI Huissen
In 2014 was Jan Nederlands kampioen bij de welpen en hij was
twee jaar achtereen Nederlands kampioen benjamins. Vorig jaar
was hij zevende op het NK pupillen.

Melvin Koullen
13-02-2007
- Woont in: Heerlen
- Damt bij: Eureka
Melvin werd in 2015 Nederlands kampioen benjamins en in 2016
werd hij derde bij NK welpen. Dit leverde hem een ticket op voor
het EK en WK. Dit jaar heeft Melvin zich naast het NK welpen
ook voor NK pupillen geplaatst. Naast dammen houdt Melvin ook
van voetballen.
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Elisabeth Kramer
30-07-2004
- Woont in: Groningen
- Damt bij: DG Het Noorden
Twee jaar geleden werd Elisabeth elfde op het NK pupillen
algemeen en vorig jaar werd ze tweede op het NK voor pupillen
meisjes. De afgelopen drie jaar speelde ze op het EK en het WK.
Naast dammen voetbalt ze graag, speelt ze viool en doet ze aan
Kung Fu.
Gerard Kramer
03-08-2007
- Woont in: Groningen
- Damt bij: DG Het Noorden
Gerard is negen en dus nog welp. In die leeftijdscategorie won hij
vorig jaar het NK. Daarom mocht hij meedoen aan het EK en het
WK. Dat was een hele ervaring. Net als zijn zus houdt ook hij van
voetballen. Verder speelt hij cello en doet hij aan atletiek.
Roland Kreeft
23-04-2006
- Woont in: Hoogeveen
- Damt bij: HDC Hoogeveen
Als welp deed Roland vorig jaar ook mee met het NK Pupillen en
werd negende. Afgelopen twee jaar ging hij naar het EK welpen
in Estland, het WK in Beilen/Nederland, het EK in Wit Rusland en
het WK in Turkije. Op school vindt hij rekenen, wiskunde en
Spaans leuk. Verder houdt hij ook van gamen.
Renco Oostindjer
27-02-2005
- Woont in: Hoogeveen
- Damt bij: HDC Hoogeveen
Renco damt nu bijna vier jaar, vorig jaar deed hij voor het eerst
mee met het NK pupillen. In 2015 deed hij mee met het WK
welpen in Beilen en hij is tweemaal op rij Nederlands
sneldamkampioen bij de welpen geworden.

Lisa Scholtens
17-01-05
- Woont in: Hoogeveen
- Damt bij: HDC Hoogeveen
Lisa is twee keer Nederlands Kampioen geweest bij de welpen
meisjes en zesde van de wereld tijdens het WK in 2015.
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Ivar Smijers 18-5-2005
- Woont in: Wageningen
- Damt bij: WSDV Wageningen
Ivar damt nu ruim vier jaar en zijn beste prestatie is twaalfde
worden op het EK pupillen in 2015. De halve finale pupillen in
Julianadorp wist hij ongeslagen te winnen. Daarnaast is hij met
zijn schooldamteam tweemaal kampioen van Nederland geworden.
Hij voetbalt ook graag in zijn voetbalteam.
Albert Hendrik Snijder 26-02-2004
- Woont in: Urk
- Damt bij: Urk aan Zet
Albert Hendrik zit in de brugklas Havo/VWO. Hij is dit jaar weer
kampioen van Friesland bij de pupillen geworden. Zijn mooiste
dammoment is dat hij als eerstejaars welp door een keuze plek
mee mocht doen aan het EK in Polen, in dat jaar werd hij ook
beloond als sporttalent van de gemeente Urk.
Lieke Vreugdenhil
03-05-2004
- Woont in: Culemborg
- Damt bij: Denk en Zet
Lieke damt sinds haar zesde bij Denk en Zet. Inmiddels heeft ze
als benjamin, welp en pupil deelgenomen aan verschillende
provinciale kampioenschappen en NK's. Heel bijzonder vond ze
haar deelname aan het WK Sneldammen in 2015. Een andere
hobby is atletiek, met favoriet het lange afstand-hardlopen.
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Voortschrijdingstabel NK pupillen algemeen
Naam

1

2

Max Doornik
Jelle van der Eng
Yaroslav Gilevych
Yneke Goerres
Emre Hageman
Simon Harmsma
Matthijs Jonkman
Ákosh Kardos
Jan Kornilov
Melvin Koullen
Elisabeth Kramer
Gerard Kramer
Roland Kreeft
Renco Oostindjer
Lisa Scholtens
Ivar Smijers
Albert Hendrik Snijder
Lieke Vreugdenhil

11

3

4

5

6

7

8

plaats

Wedstrijdbepalingen NK pupillen algemeen
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 minuut per zet per speler per partij. De
klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijd
is in het programma vastgesteld.
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. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig
zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.
5. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er worden acht
ronden gespeeld. De eerste ronde wordt vastgesteld door middel van loting.
6. De eindstand wordt als volgt bepaald:
a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b. het hoogste aantal weerstandspunten volgens het Solkov systeem (de
som van de scores van de tegenstanders minus de hoogste en laagst
geëindigde tegenstander);
c. het hoogste aantal SB-punten;
d. indien dan nog 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 “suddendeath”principe;
e. indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het
grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat en loting.
7. 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.
8. 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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PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK pupillen algemeen 2017 in WitRusland, van 1 tot en met 9 augustus 2017. 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 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 IT (internationaal
talent) en NT (nationaal talent). IT en 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.800 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. Dat
valt echter tegen: helaas. 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. Henk Stoop, www.damboeken.nl, zal wederom een paar spelers van
Team KNDB gaan sponsoren. Zijn precieze voorwaarden staan ergens anders in
dit programmaboekje. Als je een aanvraag doet, koop je natuurlijk direct een
paar damboeken.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK pupillen algemeen 2017 in Polen,
van 28 oktober tot en met 5 november 2017.
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 reis samen als Team KNDB, voor de coaches
tijdens het hele toernooi in Polen en voor een goede evaluatie van ieders
toernooiendoelen na afloop van het toernooi.
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor IT en NT. Dus
deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen IT of NT zijn.
De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.600
voor dit WjK.
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Overzicht kampioenen pupillen algemeen
Jaar
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Pupillen kampioen
Paul Nitsch
Willie van den Braak
Maarten Linssen
Marco Wiering
Anton van Berkel
Erno Prosman
Jan Mente Drent
Michel Koop
Marino Barkel
Roeland Oosten
Hans Thio
Joost Hendriksen
Paul Thio
Michiel Kroesbergen
Dirk van Schaik
Wiebe van der Wijk
Michiel Kloosterziel
Jasper Lemmen
Jasper Lemmen
Wouter Ludwig
Klaas-Hendrik Leijenaar
Klaas-Hendrik Leijenaar
Jorijn Verplak
Robin Vogelaar
Stefan Stapper
Frerik Andriessen

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Roel Boomstra
Rik Verboon
Martijn de Leeuw
Arwin Lammers
Martijn van IJzendoorn
Martijn van IJzendoorn
Jan Groenendijk
Nick Waterink
Jorne Huiting
Dirk Vet
Berke Yigitturk
Emre Hageman
???

14

15

Programma welpen meisjes
Welpen meisjes
Dag en datum
Zaterdag 29 april

Tijd
10:00 uur
10:15 uur
10:50 uur
11:25 uur
12:00 uur
12:35 uur
13:10 uur
13:45 uur
14:20 uur
14:55 uur
15:30 uur
16:05 uur
16:40 uur

Activiteit
Opening welpen toernooi
1e ronde Voorrondes
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
7e ronde
8e ronde Finalerondes
9e ronde
10e ronde
11e ronde
12e ronde
Prijsuitreiking

De welpen meisjes zullen achtereenvolgend 12 ronden spelen. 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 af geweken worden. Er kan door de organisatie naar eigen
inzicht een langere (lunch)pauze ingepland worden.
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Deelneemsters NK welpen meisjes
Naam
Puck Boudens
Oleksandra Chumachenko
Tanya-Marie Cnossen
Marjory Feyt
Fabiënne Groote
Mila Gubbels
Tanja van Kelckhoven
Alexandra Novikova
Aleksandra Pechenizka
Mila Rijlaarsdam
Charell Schuller
Victoria Spirydzionak
Willemijn Verhoef
Michelle Witteveen

Geb.
datum
07-08-07
19-02-09
19-05-08
04-12-07
29-12-07
05-04-09
25-08-09
11-01-08
02-04-10
29-06-07
26-03-07
05-10-09
17-06-08
17-04-07

Woonplaats

Lid van

Heerhugowaard
Veldhoven
Eindhoven
Ochten
IJzendoorn
Eindhoven
Hoogeveen
Eindhoven
Eindhoven
Wageningen
Hoogeveen
Veldhoven
Woerden
Aldeboarn

SNA
Brainsport Eindhoven
Brainsport Eindhoven
WSDV
WSDV
Brainsport Eindoven
HDC Hoogeveen
Brainsport Eindhoven
Brainsport Eindhoven
WSDV
HDC Hoogeveen
Brainsport Eindhoven
Denk en Zet Culemborg
DC Ontspanning
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Uitslagentabel NK welpen meisjes
Voorrondes
Groep 1
Naam
1 Puck Boudens

1

2

3

4

5

6

7

plaats

6

7

plaats

2 Alexandra Novikova
3 Victoria Spirydzionak
4 Mila Rijlaarsdam
5 Fabiënne Groote
6 Tanja van Kelckhoven
7 Tanya-Marie Cnossen
Groep 2
Naam
1 Michelle Witteveen

1

2

3

2 Willemijn Verhoef
3 Aleksandra Pechenizka
4 Charell Schuller
5 Mila Gubbels
6 Oleksandra Chumachenko
7 Marjory Feyt
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4

5

Uitslagentabel NK welpen meisjes
Finalerondes
Hoofdgroep
Naam
1

1

2

3

4

Plaats (1-4)

1

2

3

4

Plaats (5-8)

1

2

3

4

2
3
4
Groep 2
Naam
1
2
3
4
Groep 3
Naam
1
2
3
4
5
6
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5

6

Plaats (9-14)

Wedstrijdbepalingen NK welpen 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 is circa vijftien minuten per speler per partij: er geldt een
tempo van 10 min + 5 sec per zet per persoon per partij. De klok van de
witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijd is in het
programma vastgesteld.
3. Noteren is niet verplicht.
4. Er wordt een voorronde volgens een eenvoudig rondtoernooi gespeeld, waarin 7
ronden worden gespeeld. De nummers 1-2 van beide groepen plaatsen zich voor
de hoofdgroep in de finaleronde en spelen om het kampioenschap. Vervolgens
plaatsen de nummer 3-4 zich voor de tweede groep en de nummers 5-7 voor de
derde groep.
5. De eindstand, voor zowel de voorronde als finaleronde, wordt bepaald door:
a. het aantal wedstrijdpunten;
b. 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;
c. 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. Speelschema’s voorrondes voor groepen met 7/8 spelers per groep:
Ronde 1:
1-8
2-7
3-6
4-5
Ronde 2:
8-5
6-4
7-3
1-2
Ronde 3:
2-8
3-1
4-7
5-6
Ronde 4:
8-6
7-5
1-4
2-3
Ronde 5:
3-8
4-2
5-1
6-7
Ronde 6:
8-7
1-6
2-5
3-4
Ronde 7:
4-8
5-3
6-2
7-1
Speelschema’s finalerondes voor groepen met 3/4 spelers per groep:
Ronde 1:
1-2
3-4
Ronde 2:
3-1
2-4
Ronde 3:
4-1
2-3
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Speelschema’s finalerondes voor groepen met 5/6 spelers per groep:
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

7. 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.
8. 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 welpen meisjes 2017 in WitRusland, van 1 tot en met 9 augustus 2017. 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 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 IT (internationaal
talent) en NT (nationaal talent). IT en 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.800 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. Dat
valt echter tegen: helaas. 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. Henk Stoop, www.damboeken.nl, zal wederom een paar spelers van
Team KNDB gaan sponsoren. Zijn precieze voorwaarden staan ergens anders in
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dit programmaboekje. Als je een aanvraag doet, koop je natuurlijk direct een
paar damboeken.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK meisjes welpen 2017 in Polen,
van 28 oktober tot en met 5 november 2017.
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 reis samen als Team KNDB, voor de coaches
tijdens het hele toernooi in Polen en voor een goede evaluatie van ieders
toernooiendoelen na afloop van het toernooi.
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor IT en NT. Dus
deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen IT of NT zijn.
De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.600
voor dit WjK.
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Damboeken.nl sponsoring EK en WK
Dit jaar zal damboeken.nl twee 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 bent kampioen van Nederland in je eigen categorie.
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 1 juni kiest damboeken.nl de eerste speler die zal worden gesponsord. Op 17
juli wordt de tweede 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 een 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 (en dat is dit jaar zeer beperkt), wordt de aanvraag gehonoreerd.
Kijk op www.kellerfonds.nl voor meer informatie en om een financiële
ondersteuning aan te vragen.
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Overzicht kampioenen welpen meisjes
Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Welpen meisjes
Marjolein de Bruijn
Susanne Hoksbergen
Susanne Stapper
Heike Verheul
Karlijn Overes
Lotte Aleven
Gerlinda Schaafsma
Gerlinda Schaafsma
Melanie Voskuil
Melanie Voskuil
Ilse Barf
Lotte Meijer
Kirsty Wahjuwibowo
Marie Gabbert
Lisa Scholtens
Lisa Scholtens
Marjory Feyt
???
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