Voorwoord KNDB
Beste deelnemers, ouders, jeugdleiders en andere belangstellenden,
Voor jullie ligt het programmaboekje
van het NK pupillen algemeen en het
NK welpen meisjes. De pupillen hebben
zich hiervoor moeten plaatsen via de
halve finales. Van harte gefeliciteerd
met het bereiken van de finale! Het
belooft een spannende week te
worden, waarbij er naast de nationale
titel ook plaatsing voor de Europese
en Wereld Kampioenschappen op het
spel staat.

Den Haag heeft inmiddels al heel wat
ervaring met het organiseren van het
NK pupillen algemeen en het NK
welpen meisjes. Voor het feit dat Den
Haag ook dit jaar weer de organisatie
van deze toernooien op zich neemt, wil
ik hen namens de jeugdcommissie heel
hartelijk bedanken. Zij steken er niet
alleen tijdens het toernooi, maar ook
in de weken daaraan voorafgaand, veel
tijd en energie in om dit evenement
mogelijk te maken.

Op de slotdag van het NK pupillen
algemeen zal ook het NK welpen
meisjes gehouden worden. Dit NK zal
niet minder spannend worden,
aangezien ook hier de nationale titel
en plaatsing voor de Europese en
Wereld Kampioenschappen op het spel
staan. Alle reden dus voor ouders,
broertjes, zusjes, trainers en andere
supporters om een kijkje te gaan
nemen in Den Haag.

Tijdens het toernooi zullen foto’s
gemaakt worden en deze kunnen op
internet geplaatst worden. Mocht je
hier bezwaar tegen hebben, laat dat
dan even aan de organisatie weten.
Bij deze wens ik jullie allemaal heel
veel succes en plezier, maak er een
mooie en sportief toernooi van!
Laura Timmerman
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.
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Voorwoord organisatie
Wisseling van de wacht
'Niets heeft eeuwigheidswaarde’ hield
een oud-hoofdredacteur me ooit eens
voor toen hij een bepaalde toeslag van
mijn salaris schrapte. Dat geldt ook
voor de deelnemers aan het NK
pupillen dat we nu alweer voor de
vijfde keer in successie in Den Haag
van stapel laten gaan.

Het NK pupillen zal zoals gebruikelijk
via negen digitale borden live te
volgen zijn en zal de laatste drie
dagen in de ontmoetingsruimte op een
demonstratiebord van commentaar
worden voorzien, zo is de bedoeling.
Als organiserende Stichting The
Hague Open hebben we t/m 2010
vijftien keer een groot internationaal
zomerdamtoernooi van stapel laten
gaan. Daarna zijn we ons op de jeugd
gaan toeleggen. Na vijf keer NK
pupillen vinden wij het welletjes maar
blijven wel actief. Zo laten wij
zaterdag 31 augustus het toernooi om
Zilveren Ooievaar weer in Den Haag
herleven.

De leeftijdsgrens is onverbiddelijk
waardoor we zeker dit keer met recht
van een wisseling van de wacht mogen
spreken. Van de top-tien van vorig
jaar zijn alleen de nummers drie en
vier, Roland Kreeft en Melvin Koullen,
overgebleven en moeten we na al die
jaren ‘vaste gasten’ als kampioen Emre
Hageman, Simon Harmsma, Renco
Oostindjer, Ivar Smijers, Lisa
Scholtens, Sander Staal, Luise
Gabbert en Fernande de Graaf missen.

Mede dankzij de financiële support
van de gemeente Den Haag en een
aantal sponsors zijn weer alle
voorwaarden aanwezig om iedereen
een fijne week te bezorgen. Héél veel
succes en véél plezier allemaal!

Plaats van handeling is
OntmoetingsCentrum Morgenstond
waar het – zo is de afgelopen drie jaar
al gebleken – goed toeven is. Sterker
nog: waar we in de watten worden
gelegd! Op de slotdag wordt het daar
weer helemaal een drukte van belang
als een tiental meisjes welpen om hún
kampioenschap gaan spelen. De titel is
vacant want Tanya-Marie Cnossen is
inmiddels ‘te oud’ en heeft zich
bovendien voor de pupillen-finale
weten te kwalificeren.

Fred Ivens, voorzitter Stichting
The Hague Open
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Voorwoord wethouder
Welkom in onze mooie stad Den Haag
Van harte welkom alle deelnemers,
ouders en begeleiders in onze mooie
stad Den Haag!

Hageman, en schooldamtoernooien
georganiseerd door Damclub Den
Haag.

Geweldig dat de Stichting The Hague
Open wederom een mooi
damevenement in Den Haag
organiseert. Sinds 1996 is de
Stichting The Hague Open actief in
de organisatie van damevenementen
zoals het internationale
zomertoernooi, het WK Jeugddammen
in 2010 en vele nationale
kampioenschappen voor de jeugd. Als
sportwethouder van Den Haag ben ik
hier erg trots op en de organisatie
zeer erkentelijk voor.

Dit jaar wordt het NK Dammen voor
pupillen en meisjes welpen
georganiseerd. Mooi om te zien dat de
damsport op dit niveau wordt
bedreven bij de jeugd. In 2016 mocht
Den Haag nog de WK match tussen de
jonge Nederlandse toppers Roel
Boomstra en Jan Groenendijk
verwelkomen in de Eerste Kamer en op
het Plein. Wat een geweldige
voorbeelden voor deze nieuwe jonge
lichting die deelneemt aan dit NK!
Ik wens alle deelnemers veel succes
met hun wedstrijden en uiteraard
fijne dagen in Den Haag!

Den Haag heeft sport hoog in het
vaandel staan en voert dan ook een
actief sportbeleid. Sport en bewegen
is essentieel voor een gezonde en
vitale bevolking, het verbindt mensen
en draagt bij aan het fysieke welzijn
en de mentale weerbaarheid. Onze
inspanningen voor de sport hebben er
zelfs toe geleid dat Den Haag in 2022
European Capital of Sport is.

Richard de Mos
Wethouder Economie, Sport en
Buitenruimte

Ook de damsport heeft een rijke
historie in Den Haag met meerdere
wereldkampioenschappen, mooie
internationale prestaties van Haagse
dammers, zoals de wereldtitel bij de
pupillen voor de Haagse Emre
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Algemene informatie
Speellocatie
Ontmoetingscentrum Morgenstond
Eerste Eeldepad 3a
2541 JG Den Haag
070-3295691

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

Ondersteunt de Haagse topsporter
op weg naar dat ene doel

Website
www.jeugddammen.com
Contactpersoon: Alex Kruyshoop
email: alexkruyshoop@gmail.com

Perschef
Fred Ivens
Tel: 06-10204996

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

4

Programma pupillen
Dag en datum
Maandag 29 april

Dinsdag 30 april
Woensdag 1 mei
Donderdag 2 mei
Vrijdag 3 mei
Zaterdag 4 mei

Tijd
10:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
9:30 uur
14:30 uur
9:30 uur
15:30 uur
9:30 uur
14:30 uur
9:30 uur
15:30 uur
10:00 uur
10:30 uur
16:00 uur

Activiteit
Zaal open
Opening toernooi door Den Haag
Topsport 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
Nevenactiviteit
Opening NK welpen meisjes
8e ronde pupillen
Prijsuitreiking (zo mogelijk samen met
welpen meisjes)

Nevenactiviteiten
Woensdag 1 mei: Schatzoeken - Jutterskeet Kijkduin
Vrijdag 3 mei: Sneldamtoernooi
Vanaf donderdag 2 mei zal live commentaar worden verzorgd!
Op dinsdag en donderdag worden er tussen 13.00 en 16.00 workshops
georganiseerd voor zowel jeugd als senioren die graag wat meer over dammen
willen weten.
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Deelnemers NK pupillen algemeen
Daniël Boxum
- Woont in: Emmeloord
- Damt bij: De Vechtstreek
Daniël is twaalf jaar en komt uit Emmeloord. Hij speelt dit
jaar zijn eerste NK Pupillen. In Hoogeveen werd hij tweede
in de halve finale. Naast dammen houdt Daniël van skaten,
gamen en wandelen met de hond. Hij damt bij Damkring
Emmeloord (NC, eerste klasse A) en bij jeugddamvereniging
De Vechtstreek te Gramsbergen.
Matheo Boxum
- Woont in: Emmeloord
- Damt bij: De Vechtstreek
Matheo is negen jaar en dus nog welp. Vorig jaar was zijn
eerste NK Pupillen. In 2018 werd hij opnieuw Nederlands
Kampioen bij de Welpen (zowel regulier als sneldammen) en
heeft hij zijn eerste internationale damervaring opgedaan bij
het EK en WK. In de halve finale in Hoogeveen plaatste hij
zich met een eerste plaats. Naast dammen houdt Matheo van
lezen, computeren en vakantie vieren. Hij damt bij Damkring
Emmeloord (NC eerste klasse A) en bij jeugddamvereniging
De Vechtstreek te Gramsbergen.
Tanya-Marie Cnossen
- Woont in: Eindhoven
- Damt bij: Brainsport Eindhoven
Tanya-Marie is elf jaar en komt uit Eindhoven. Vorig jaar
werd zij Nederlands kampioen bij de welpen meisjes en won
ze een bronzen medaille op het WK. Dat was alweer haar
vijfde internationale kampioenschap. Bij het dammen
dan, want een week na het NK pupillen gaat ze naar het EK
hiphop dansen!
Yuri Derks
- Woont in: Dongen
- Damt bij: Rompa Leder/DAM
Yuri is elf jaar en komt uit Dongen. Vorig jaar was hij ook bij
het NK pupillen, toen nog als welp. Het WK vorig jaar vond
hij erg leuk. Verder houdt hij van hun twee katten, school,
lezen en chillen. Naast dammen doet hij aan atletiek en zit
hij ook op voetbal.
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Morris Everts
- Woont in: Hoogeveen

- Damt bij: HDC

Morris is elf jaar, maar wordt tijdens het NK twaalf. Hij
komt uit Hoogeveen. Daar speelt hij speelt al sinds zijn
zesde bij HDC. In 2017 behaalde hij een derde plaats bij het
NK sneldammen bij de welpen en vorig jaar werd hij met de
Krullevaar schooldamkampioen van Nederland. Dit is zijn
eerste NK bij de pupillen en hij heeft er erg veel zin in!
Naast dammen houdt Morris ook van voetballen.
Marjory Feyt
- Woont in: Ochten

- Damt bij: WSDV

Marjory is elf jaar en komt uit Ochten. Ze damt al sinds ze
zes jaar is bij WSDV in Wageningen. Ze besteedt veel tijd
aan het trainen bij WSDV, de Gelderse Damschool, CPT en
CMT. Ze speelt ook mee in de Nationale Competitie. Naast
dammen vind Marjory sporten erg leuk, vooral turnen. Twee
keer per week is ze dan ook te vinden op of aan de
turntoestellen.
Wouter Keitz
- Woont in: Hoogeveen

- Damt bij: HDC Hoogeveen

Wouter is twaalf jaar en komt uit Groningen. In 2014 werd
hij vierde op het NK Benjamins, een jaar later werd hij als
welp met zijn team (Groningse Schoolvereniging) negende op
het NK schooldammen voor pupillen. In 2016 werd hij
provinciaal welpenkampioen. Vorig jaar werd hij derde in de
B-finale op het NK Sneldammen.
Bart Jan Kortleven
- Woont in: Noordscheschut

- Damt bij: HDC

Bart Jan is elf jaar en woont in Noordscheschut (bij
Hoogeveen). Hij doet voor de eerste keer mee met het NK
pupillen. Als hij niet damt, speelt hij graag een potje voetbal.
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Melvin Koullen
- Woont in: Heerlen

- Damt bij: Eureka

Melvin is twaalf jaar en komt uit Heerlen. Hij gaat volgend
jaar naar de middelbare school. Vorig jaar heeft hij al
meegedaan aan het NK pupillen, en een mooie vierde plaats
behaald. Hij is vaak Nederlands Kampioen welpen geweest en
heeft ook meegedaan aan het WK en EK. Behalve dammen
speelt hij ook graag voetbal. Ook helpt hij zijn moeder (Olga
Kamychleeva) damles geven op school.
Gerard Kramer
- Woont in: Groningen

- Damt bij: DG Het Noorden

Gerard is elf jaar en komt uit Groningen. Inmiddels is hij
kind aan huis op het NK Pupillen in Den Haag, zijn eerste jaar
was hij nog welp.
Hij doet naast dammen aan atletiek, tafeltennis en
voetballen. Ook speelt hij cello.
Roland Kreeft
- Woont in: Hoogeveen

- Damt bij: HDC Hoogeveen

Roland is dertien jaar en woont in Hoogeveen. Hij doet voor
de vierde keer aan het NK Pupillen in Den Haag mee.
Hij zit in het eerste jaar van het gymnasium.
Sinds 2015 heeft hij deelgenomen aan EK's en WK's.

Anthony Maidman
- Woont in: Julianadorp
- Damt bij: HDC Den Helder
Anthony is elf jaar en komt uit Julianadorp. Een wat stille
jongen, die eerst de kat uit de boom kijkt en daarna zich
snel aanpast. Hij houdt van spelen en vooral spelletjes op de
Nintendo. Hij deed met zijn broertje Vincent en wat
schoolvrienden in 2016 voor de eerste keer spontaan mee aan
het schooldammen en heeft zich daarna verder onder de
hoede van Maarten van Leenen en Wim van Tiel meer in het
dammen verdiept. Anthony is een teamspeler, maar wil ook
graag zijn eigen kunnen bewijzen.
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Stan van der Meer
- Woont in: Monster

- Damt bij: MDV Monster

Stan is tien jaar en komt uit Monster. Hij damt bij MDV uit
Ter Heijde, maar heeft in de Nationale Competitie
meegespeeld bij Reeuwijk CT. Bij MDV speelt hij onderlinge
competitie en in het tweede team, dat kampioen geworden is
van de derde klasse ZHDB. In 2017 deed Stan voor het eerst
mee aan het NK Welpen. Na een derde plaats (na barrage) in
de halve finale werd hij negende in de finale. Een jaar later
wint hij (nipt) de halve finale van het NK Welpen. In de
finale pakte hij het zilver. Ook in 2018 deed Stan mee aan
het EK en WK. Hij eindigde daar op de veertiende resp.
twintigste plaats. Naast dammen doet Stan aan tennis.
Wilmer Oostindjer
- Woont in: Hoogeveen

- Damt bij: HDC Hoogeveen

Wilmer is twaalf jaar en komt uit Hoogeveen. Hij speelt daar
bij HDC. Hij is begonnen met dammen toen hij zeven was en
is toen Nederlands Kampioen bij de Benjamins geworden. Hij
heeft drie keer meegedaan met het Polska Gra (toernooi in
Polen).

Alexei Ovsyanko
- Woont in: Eindhoven

- Damt bij: Brainsport Eindhoven

Alexei is acht jaar en dus nog een welp. Hij woont in
Eindhoven en zit in groep vijf. Alexei damt sinds hij zes jaar
is en speelt voor Brainsport Eindhoven. Dammen vindt hij
geweldig en hij doet graag mee aan toernooien. Hij heeft
meegedaan aan de halve finale en is blij met zijn plek in de
finale. In 2018 werd hij Nederlands Kampioen Benjamins.
Naast dammen houdt Alexei van voetballen en zwemmen.
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Demi Peters
- Woont in: Bunde
- Damt bij: DC Winschoten
Demi is dertien jaar en woont in Bunde (Duitsland). Ze is via
schooldammen in 2016 bij Damclub Winschoten gekomen. Ze
werd in datzelfde jaar vierde op het NK welpen meisjes. Ook
won ze de B-finale op het NK sneldammen in Utrecht. In
2017 en 2018 heeft ze meegedaan aan het NK pupillen
meisjes. In 2018 werd ze kampioen op het MTB-toernooi
voor de jeugd in Hoogeveen. Vorig jaar heeft ze ook
meegedaan aan het WK pupillen meisjes in Wit Rusland. Dit
jaar werd ze Gronings pupillenkampioen bij het sneldammen
en mag daardoor op 8 juni naar het NK.
Mila Rijlaarsdam
- Woont in: Wageningen
- Damt bij: WSDV
Mila is elf jaar en komt uit Wageningen. Ze zit nu twee jaar
op dammen bij WSDV uit haar woonplaats. Ze is begonnen als
welp en is nu een jaar pupil. Mila speelt veel toernooien en
speelt mee met de nationale competitie met WSDV 4. Dit is
de eerste keer dat Mila zich geplaatst heeft voor het NK
pupillen algemeen. Ze is weer eind mei te zien op het NK
meisjes in Hoogeveen. Daar gaat ze proberen om zich te
plaatsen voor het EK meisjes. Naast het dammen doet Mila
ook nog aan musical en thuis speelt ze vaak Minecraft.
Luca Smit
- Woont in: Heerhugowaard
- Damt bij: SNA
Luca is elf jaar en komt uit Heerhugowaard. Hij is begonnen
met dammen op school toen hij in groep 4 zat. Hij bleek een
talent te zijn en ging vervolgens al snel dammen bij de jeugd
van SNA te Heerhugowaard. Inmiddels heeft hij al
deelgenomen aan het NK benjamins en welpen en vele andere
toernooien voor zowel jeugd als senioren. Sinds een jaar
speelt hij bondscompetitie in de tweede klasse, waarbij hij in
het seizoen 2018-2019 zelfs topscorer werd van zijn team
SNA 2. Luca is tevens begonnen aan zijn tweede jaar bij de
CPT. Hoogtepunten zijn de winst in de categorie pupillen van
het Heerhugowaard Open 2018 en zijn deelname aan het
Polska Gra Open in 2018.
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Voortschrijdingstabel NK pupillen algemeen
Naam

1

2

3

Daniël Boxum
Matheo Boxum
Tanya-Marie Cnossen
Yuri Derks
Morris Everts
Marjory Feyt
Wouter Keitz
Bart Jan Kortleven
Melvin Koullen
Gerard Kramer
Roland Kreeft
Anthony Maidman
Stan van der Meer
Wilmer Oostindjer
Alexei Ovsyanko
Demi Peters
Mila Rijlaarsdam
Luca Smit
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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 (SWR) 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
aanvangstijden zijn 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 (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.
7. De hoogst geplaatste speler waarvan de leeftijdsgrens in 2020 niet is
gepasseerd, plaatst zich voor het NK 2020.
8. 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.
9. 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.
10. 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 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 pupillen 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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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

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

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Klaas-Hendrik Leijenaar
Klaas-Hendrik Leijenaar
Jorijn Verplak
Robin Vogelaar
Stefan Stapper
Frerik Andriessen
Roel Boomstra
Rik Verboon
Martijn de Leeuw
Arwin Lammers
Martijn van IJzendoorn
Martjn van IJzendoorn
Jan Groenendijk
Nick Waterink
Jorne Huiting
Dirk Vet
Berke Yigitturk
Emre Hageman
Simon Harmsma
Emre Hageman
???

Een creatief en nuchter reclamebedrijf gevestigd in het Westland
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Kampioenschap van Nederland

Pupillen Algemeen
en
Welpen Meisjes
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Programma welpen meisjes
Dag en datum
Zaterdag 4 mei

Tijd
10:00 uur
10:15 uur
10:45 uur
11:15 uur
11:45 uur
12:15 uur
12:45 uur
13:15 uur
13:45 uur
14:15 uur
14:45 uur
15:15 uur
15:45 uur
16:15 uur

Activiteit
Opening welpen toernooi
1e ronde
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
7e ronde
8e ronde
9e ronde
10e ronde
11e ronde
12e ronde
13e ronde
Prijsuitreiking (zo mogelijk samen met
pupillen)

De welpen meisjes zullen achtereenvolgend 13 ronden spelen. De weergegeven
tijden zijn indicatie tijden, hier kan door de organisatie van afgeweken worden. Er
kan door de organisatie naar eigen inzicht een (lunch)pauze ingepland worden.

Mahabier zonnepanelen montage
e-mail: am_elec@hotmail.com
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Deelneemsters NK welpen meisjes
Naam
Emy van den Berg
Yulia Bintsarovska
Oleksandra Chumachenko
Iris Corba
Lieke Corba
Alyne Goerres
Melinde Habben Jansen
Elin Hijwegen
Tanja van Kelckhoven
Merel van Krieken
Emmely Kruizinga
Marlijn Moene
Aleksandra Pechenizka
Verena Schildt

Woonplaats
Den Haag
Kampen
Veldhoven
Hoogeveen
Hoogeveen
Aldeboarn
Nieuwerbrug
Hoogeveen
Slagharen
Tilburg
Hoogeveen
Wageningen
Son
Hoogeveen

Lid van
DC Den Haag
SSS Kampen
Brainsport Eindhoven
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
DC Ontspanning
DEZ Reeuwijk
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
Dammend Tilburg
HDC Hoogeveen
WSDV
Brainsport Eindhoven
HDC Hoogeveen

Uitslagentabel NK welpen meisjes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Naam
Aleksandra Pechenizka
Tanja van Kelckhoven
Emmely Kruizinga
Verena Schildt
Iris Corba
Lieke Corba
Elin Hijwegen
Oleksandra Chumachenko
Emy van den Berg
Marlijn Moene
Melinde Habben Jansen
Yulia Bintsarovska
Merel van Krieken
Alyne Goerres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Het speelrooster staat vermeld in de wedstrijdbepalingen
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Voortschrijdingstabel NK welpen meisjes
Naam

1

2

3

4

5

6 7 8

9 10 11 12 13 plaats

Aleksandra Pechenizka
Tanja van Kelckhoven
Emmely Kruizinga
Verena Schildt
Iris Corba
Lieke Corba
Elin Hijwegen
Oleksandra Chumachenko
Emy van den Berg
Marlijn Moene
Melinde Habben Jansen
Yulia Bintsarovska
Merel van Krieken
Alyne Goerres

Wij maken het verschil door persoonlijk contact
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Wedstrijdbepalingen NK welpen 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 10 min + 5 sec 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.
3. Er is geen mogelijkheid tot arbitrage.
4. Noteren is niet verplicht.
5. Het kampioenschap wordt gespeeld via een enkelvoudig rondtoernooi volgens
onderstaand speelschema.
Ronde 1: 1-4
2-3
7-6
12-5
11-8
9-10
13-14
Ronde 2: 8-9
12-13
1-2
4-3
6-5
14-7
11-10
Ronde 3: 13-6
9-11
5-7
10-8
3-1
2-4
14-12
Ronde 4: 7-3
1-5
11-4
2-6
10-14
8-12
9-13
Ronde 5: 4-5
13-8
3-10
14-9
7-2
6-1
12-11
Ronde 6: 8-14
10-12
9-2
1-7
11-13
5-3
4-6
Ronde 7: 12-9
2-5
14-11
13-10
3-6
7-4
8-1
Ronde 8: 3-11
6-14
4-10
7-12
1-9
2-8
5-13
Ronde 9: 10-1
9-4
13-7
11-2
14-5
12-6
8-3
Ronde 10: 2-13
5-11
1-12
3-9
7-8
4-14
6-10
Ronde 11: 12-3
9-7
8-6
10-5
13-4
11-1
14-2
Ronde 12: 4-8
6-11
3-14
1-13
2-12
5-9
7-10
Ronde 13: 11-7
14-1
10-2
12-4
6-9
13-3
5-8
6. De eindstand wordt als volgt bepaald:
a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b. indien dan 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;
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.
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.
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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.

PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK welpen 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 welpen 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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Overzicht kampioenen welpen meisjes
Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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
Puck Boudens
Tanya-Marie Cnossen
???

A+ Salarisverwerking en advies
 Verwerken van salarissen, periodiek en op
projectbasis
 Ook voor uw aangifte inkomstenbelasting
Info: telefoonnummer 06 28470625
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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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De jeugdcommissie heeft alle toernooien die zij organiseert onder de vlag van de
KNDB ondergebracht op 1 plek:
www.jeugddammen.com

Alle nieuwe informatie plaatsen wij op deze site, en communiceren we via onze
Facebook account:
www.facebook.com/#!/kndbjeugdcommissie

en via ons Twitter account:
@KNDBjeugd

Volg ons dus en u blijft altijd op de hoogte!
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