
 
 

Voorwoord KNDB 
 
Beste finalisten, 
 
En? Al wat kriebels in je buik, 
gezonde spanning? Of maak je je 
totaal niet druk? Voor de ene 
dammer is het NK gesneden koek, 
al zo vaak gedaan en een ander 
heeft het misschien wel vaker 
gedaan, maar voelt toch elke keer 
weer wat zenuwen. Hoe jij je ook 
voelt, we gaan er samen een 
spannend en leuk toernooi van 
maken. 
 

Het is in ieder geval superfijn dat 
we elkaar nu live kunnen zien en 
gewoon onze tegenstander 
tegenover ons zien aan het 
dambord. Online dammen was 
natuurlijk in coronatijd een ideale 
oplossing, maar de meesten van 
jullie vinden dit veel prettiger. 
Wel oppassen weer, want nu kan 
je gezichtsuitdrukking je weer 
verraden, dat kon online 
natuurlijk niet, zet je pokerface 
dus op tijdens de partijen. 
 

We hopen dat jullie allemaal goed 
uitgerust aan het toernooi 
beginnen, zodat je op je beste 
kunnen bent. Een hele week 
dagelijks dammen is natuurlijk 
best intensief, het vraagt wat van 
je.  

Neem je rust, benut je pauzes en 
pak ook wat ontspanning 
tussendoor naast het evalueren 
van je partijen. 
 

Heel veel succes deze komende 
dagen, zet je beste beentje voor 
en laat zien wat je allemaal kan en 
het zou leuk zijn als jullie ons 
weten te verrassen. We zijn 
benieuwd aan wie we de prijzen 
zaterdag 10 juli kunnen uitreiken. 
Maak er samen een sportief en 
gezellig toernooi van waar we 
allemaal met een tevreden gevoel 
op terug kunnen kijken. Ga ervoor! 
 

Via deze weg willen we de 
damvereniging in Wageningen, 
WSDV, natuurlijk bedanken voor 
het organiseren van dit toernooi. 
Zonder hun hulp was het niet 
mogelijk om dit NK te 
organiseren. Het was een lastige, 
onzekere tijd om dit op jullie te 
nemen en wij zijn blij dat jullie 
dit hebben willen doen en alles 
hebben weten te regelen, dank 
jullie wel! 
 
Namens de jeugdcommissie van de 
KNDB, 
Marije ter Maat



 
 

Voorwoord organisatie

Welkom! 
Jullie doen mee aan het 
Nederlands Kampioenschap 2021 
voor Aspiranten. Een knappe 
prestatie! Dit jaar wordt het NK 
georganiseerd door WSDV uit 
Wageningen.  
 
WSDV Wageningen 
De Wageningse Damvereniging 
WSDV werd opgericht in 1931 en 
is één van de oudste 
damverenigingen in Gelderland. 
WSDV heeft ongeveer 65 leden. 
WSDV speelt vanaf het seizoen 
2012-2013 met 4 teams in de 
Nationale competitie.  
 
Het NK 
In de periode maandag 5 juli tot 
en met zaterdag 10 juli mogen 
jullie gaan strijden om de 
nationale titel. Wij denken dat 
het een heel spannend toernooi 
gaat worden.  
 

 
Of de favorieten erin slagen de 
titel te behalen zal moeten 
blijken. Er wordt in elk geval veel 
strijd verwacht. 
 
De organisatie 
De organisatie is in handen van 
de jeugdcommissie van WSDV. 
Naast het dammen zullen 
nevenactiviteiten worden 
georganiseerd. Mochten er 
vooraf vragen zijn stuur dan een 
email of bel even. Wij wensen 
eenieder veel succes en plezier! 
 
Tot ziens op 5 juli! 
 
Namens de jeugdcommissie van 
WSDV 
Jeugdcoördinator WSDV 
Marcel Monteba 
06 – 46600798 
m.monteba@gmail.com 
  

 

Het kampioenschap wordt niet gespeeld met live borden. Het staat de 
deelnemers vrij om hun partijen digitaal te noteren 

 

 



 
 

Algemene informatie  

            
Speellocatie                                     
WSDV Clubgebouw De Doorbraak 
Grintweg 324a, 6704 AS Wageningen 
0317 415236 
www.wsdv.nl  
https://www.facebook.com/WSDV-207632455978300 

De speellocatie van WSDV ligt achter de woning op nummer 324 (tegelpad 
inlopen en dan na 100 meter rechts). Auto’s kunnen worden geparkeerd bij 
het elektriciteitshuisje en niet op de parkeerplaats van het restaurant!) 
 
Organisatie en contactpersonen 
WSDV 
Gerard Zijlema  
Marcel Monteba     
m.monteba@gmail.com 
06-46600798 
 
Website 
www.jeugddammen.com 
 
Arbiters 
Gerard Zijlema, Robert-Jan van Steenbergen en Marcel Monteba 



 
 

Programma 
 
Maandag 5 juli 
10:00 uur – Ontvangst en opening 
11:00 uur – 1e ronde 
16:00 uur – 2e ronde 
21.00 uur – Naar gastgezin 
 
Dinsdag 6 juli 
10:00 uur – 3e ronde 
Middag/avond - Sneldammen 
 
Woensdag 7 juli 
10:00 uur – 4e ronde *   
15:00 uur – 5e ronde **  
 
Donderdag 8 juli 
10:00 uur – 6e ronde 
Middag/avond - Nevenactiviteit 
 
Vrijdag 9 juli 
10:00 uur – 7e ronde 
15:00 uur – 8e ronde 
 
Zaterdag 10 juli 
10:00 uur – 9e ronde  
15:00 uur – Prijsuitreiking en afsluiting  
 
*   De partij Matheo Boxum – Yulia Bintsarovska wordt gespeeld op dinsdag     
     6 juli om 15.00 uur! 
** De partij Yulia Bintsarovska – Sytze Spijker begint om 16.00 uur 
 
De tijden in de middag zijn indicatief en kunnen enigszins afwijken. Met 
twee ronden op één dag heeft elke speler recht op minimaal een half uur 
rust tussen de ochtend- en de middagpartij. 
 



 
 

Deelnemers 
 

 

Yulia Bintsarovska 
Ik ben Yulia. Ik ben 12 jaar oud en ik dam bij SSS 
Kampen sinds mijn 9e. Ik zit (na de zomervakantie) op 
de Pieter Zandt te Kampen en doe daar 
gymnasium. Naast dammen zijn mijn hobby's: 
zwemmen, voorlezen, bakken en verhalen schrijven. Ik 
ben 1 keer naar het EK en 1 keer naar het WK meisjes 
geweest. Ik heb heel veel zin in het NK dit jaar! 
 

 

Daniël Boxum 
Ik ben 14 jaar en woon in Emmeloord. Daar dam ik bij 
Damkring Emmeloord maar ik ben ook lid van de 
Vechtstreek uit Gramsbergen. Ik ga naar school in 
Zwolle (Greijdanus). Dit is mijn eerste NK Aspiranten. 
Eerder deed ik al mee met NK’s welpen en pupillen en 
het WK 2019 pupillen. Andere hobby’s van mij zijn 
vissen en gamen. 
 
 

 

Emre Hageman 
Ik ben Emre Hageman en ik ben 15 jaar oud. Ik zit op 
het Gymnasium Haganum in Den Haag en ik ben lid van 
DC Den Haag en Van Stigt Thans Schiedam. Mijn beste 
prestatie is het winnen van het WK pupillen in 2018. 
Ook ben ik twee keer Nederlands kampioen pupillen 
geweest, in 2016 en 2018. Naast dammen is voetbal ook 
een grote hobby. 
 
 

 

Sytze Spijker 
Ik ben Sytze Spijker, ik ben 14 jaar oud en ik speel bij 
de Hoogeveense Damclub. 
Mijn beste damprestaties zijn de 11e plaats in het 
Open Herfsttoernooi in Hijken in 2020 en 2e op de 
Nederlandse Jeugdcup in 2020 bij de pupillen. 
Naast dammen houd ik ook nog van drummen. 



 
 

 

Melvin Koullen 
Mijn naam is Melvin Koullen en ik ben 14 jaar. Ik zit in 
het 2de jaar vwo.  Dit jaar is mijn eerste jaar als 
aspirant.  Ik dam al ruim 7 jaar. Ik heb al meerdere 
keren mee gedaan aan EJK en WJK. In categorie 
welpen en pupillen. In de corona-tijd heb ik veel online 
gespeeld, maar nu vind ik het leuk om eindelijk live te 
gaan spelen. Naast dammen doe ik ook nog voetballen, 
ik ben de keeper van FC Bekkerveld uit Heerlen. Ook 
zit ik bij de keepersacademie.  Hiernaast vind ik ook 
leuk om PS4 of computer spellen te doen. Mijn 
favoriete is F1.  
 

 

 

Marjory Feyt 
Ik ben Marjory, nu 13 jaar jong, 1e jaars aspirant. Op 
mijn 6e ben ik begonnen met dammen. Ik ben 2x 
Nederlands kampioen geworden bij de benjamins 
meisjes en algemeen, 1x Nederlands kampioen bij de 
welpen meisjes en 1x bij de pupillen meisjes. Ook ben ik 
op diverse EK's en WK's geweest in o.a. Nederland, 
Wit-Rusland, Polen, Turkije. Naast dammen houd ik ook 
erg van sport, zoals karate en turnen. 
 
  

 

Matheo Boxum 
Ik ben Matheo Boxum en ik ben 11 jaar oud. Ik woon in 
Emmeloord. Ik dam bij Damkring Emmeloord (1e klasse) 
en de vechtstreek Gramsbergen. Mijn belangrijkste 
damprestaties zijn: Nederlands kampioen benjamins en 
welpen.  Daarnaast ben ik 3e van de wereld geworden 
bij de welpen (2019) en blitzkampioen van Europa bij 
de welpen (2019). Naast dammen heb ik ook andere 
hobby’s zoals gamen, tafeltennis en voetballen. 
 



 
 

 

Simon Harmsma 
Ik ben Simon Harmsma en ik ben 16 jaar oud uit 
Culemborg. Ik zit in 4 Gymnasium op het KWC in 
Culemborg. Mijn beste prestaties zijn Nederlands 
kampioen welpen en pupillen, 3de op EK pupillen, 
Europees kampioen sneldammen pupillen en 2x 2de op 
het WK pupillen (sneldammen en normaal). 
Naast dammen doe ik ook nog aan atletiek. 
 
 

 

Roland Kreeft 
Ik ben Roland Kreeft, ik ben 15 jaar oud en ga na de 
zomervakantie naar 4 Gymnasium op het Roelof van 
Echten college in Hoogeveen. Ik dam vanaf dat ik 8 
jaar oud ben. Ik was twee jaar geleden Nederlands 
kampioen bij de pupillen en onlangs ben ik Nederlands 
kampioen bij de aspiranten online geworden. Ik heb er 
enorm veel zin in en ik hoop op een mooi toernooi.  
 
 

 

Alexei Ovsyanko 
Alexei Ovsyanko is tien jaar oud, woont in Eindhoven en 
zit in groep 7. Hij is eerstejaars pupil, damt sinds hij 
zes jaar is en speelt voor Brainsport Eindhoven. Zijn 
grootste damprestaties zijn: Nederlands kampioen 
benjamins, welpen en pupillen. Dit jaar heeft hij een 
plek gekregen om bij de aspiranten te mogen dammen. 
Daarnaast heeft hij op het EK en WK welpen gespeeld. 
Naast dammen voetbalt Alexei drie keer per week.  
 



 
 

Wedstrijdrooster 
 
 Ronde 1  Maandag 5 juli 11.00 uur 
Daniël Boxum - Matheo Boxum  - 
Melvin Koullen - Alexei Ovsyanko  - 
Roland Kreeft - Sytze Spijker  - 
Emre Hageman - Yulia Bintsarovska  - 
Marjory Feyt - Simon Harmsma  - 

 
 Ronde 2  Maandag 5 juli 16.00 uur 
Daniël Boxum - Melvin Koullen  - 
Yulia Bintsarovska - Marjory Feyt  - 
Sytze Spijker - Emre Hageman  - 
Alexei Ovsyanko - Roland Kreeft  - 
Matheo Boxum - Simon Harmsma  - 
 
 Ronde 3  Dinsdag 6 juli 10.00 uur 
Melvin Koullen - Matheo Boxum  - 
Roland Kreeft - Daniël Boxum  - 
Emre Hageman - Alexei Ovsyanko  - 
Marjory Feyt - Sytze Spijker  - 
Simon Harmsma - Yulia Bintsarovska  - 
 
 Ronde 4  Dinsdag 6 juli 15.00 uur 
Matheo Boxum - Yulia Bintsarovska  - 

 
  Ronde 4  Woensdag 7 juli 10.00 uur 
Daniël Boxum - Emre Hageman  - 
Melvin Koullen - Roland Kreeft  - 
Sytze Spijker - Simon Harmsma  - 
Alexei Ovsyanko - Marjory Feyt  - 
 
 
 
  
  



 
 

 Ronde 5  Woensdag 7 juli 15.00 uur 
Roland Kreeft - Matheo Boxum  - 
Emre Hageman - Melvin Koullen  - 
Marjory Feyt - Daniël Boxum  - 
Simon Harmsma - Alexei Ovsyanko  - 

 

 Ronde 5  Woensdag 7 juli 16.00 uur 
Yulia Bintsarovska - Sytze Spijker  - 
 
 Ronde 6  Donderdag 8 juli 10.00 uur 
Daniël Boxum - Simon Harmsma  - 
Melvin Koullen - Marjory Feyt  - 
Roland Kreeft - Emre Hageman  - 
Alexei Ovsyanko - Yulia Bintsarovska  - 
Matheo Boxum - Sytze Spijker  - 
 
 Ronde 7  Vrijdag 9 juli 10.00 uur 
Emre Hageman - Matheo Boxum  - 
Marjory Feyt - Roland Kreeft  - 
Simon Harmsma - Melvin Koullen  - 
Yulia Bintsarovska - Daniël Boxum  - 
Sytze Spijker - Alexei Ovsyanko  - 
 
 Ronde 8  Vrijdag 9 juli 15.00 uur 
Daniël Boxum - Sytze Spijker  - 
Melvin Koullen - Yulia Bintsarovska  - 
Roland Kreeft - Simon Harmsma  - 
Emre Hageman - Marjory Feyt  - 
Matheo Boxum - Alexei Ovsyanko  - 
 
 Ronde 9  Zaterdag 10 juli 10.00 uur 
Marjory Feyt - Matheo Boxum  - 
Simon Harmsma - Emre Hageman  - 
Yulia Bintsarovska - Roland Kreeft  - 
Sytze Spijker - Melvin Koullen  - 
Alexei Ovsyanko - Daniël Boxum  - 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kampioenschap van Nederland 
 

Aspiranten Algemeen 
 

Organisatieplaats Wageningen 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uitslagentabel 
 
 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot 
1 Yulia Bintsarovska                    
2 Daniël Boxum                    
3 Matheo Boxum                    
4 Marjory Feyt                    
5 Emre Hageman                    
6 Simon Harmsma                    
7 Melvin Koullen                    
8 Roland Kreeft                    
9 Alexei Ovsyanko            
10 Sytze Spijker            

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Voortschrijdingstabel 
 
  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 plaats 
1 Yulia Bintsarovska            
2 Daniël Boxum            
3 Matheo Boxum           
4 Marjory Feyt           
5 Emre Hageman            
6 Simon Harmsma            
7 Melvin Koullen            
8 Roland Kreeft            
9 Alexei Ovsyanko            
10 Sytze Spijker                   

 
 
  



 
 

Wedstrijdbepalingen NK Aspiranten 
 

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 minuten + 1 minuut per zet per speler 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. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds 
veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard. 

5. Het kampioenschap wordt gespeeld volgens een enkelvoudig 
rondtoernooi. De aanvangstijden zijn in het programma vastgesteld. 

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. 

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 WK 
1. Er is dit jaar helaas geen EjK. 
2. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK aspiranten algemeen 

2021. De FMJD moet nog bekend maken wanneer en waar het gehouden 
zal worden dit najaar.  

3. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen TeamNL KNDB. 
Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie vooraf, voor de 
voorbereidingen vooraf, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de 
coaches tijdens het hele toernooi en voor een goede evaluatie van ieders 
toernooiendoelen na afloop van het toernooi. 

4. Talentontwikkeling kan bij het WjK alleen betalen voor de NT (Nationaal 
Talent). Dus de andere deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten 
betalen als ze geen NT zijn. Het is moeilijk om een realistische schatting 
van de totale kosten te maken, omdat we immers nog niet weten waar het 
gehouden wordt.  

5. 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.  

 
 
 
 

 
 
De jeugdcommissie heeft alle toernooien die zij organiseert onder de vlag 

van de KNDB ondergebracht op één plek:  
www.jeugddammen.com  

 

 



 
 

Kellerfonds sponsoring 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.  
 
 
 

 



 
 

Kampioenengalerij aspiranten 
 
 

1974 Gerrit Wassink 1997 Erwin Heunen 

1975 Henk Hosper 1998 Michiel Kloosterziel 

1976 Peter de Jong 1999 Bas Messemaker 

1977 Eran Binenbaum 2000 Jasper Lemmen 

1978 Gerard Jansen 2001 Rik Keurentjes 

1979 Hendrik van der Zee 2002 Danny Slotboom 

1980 Erik Brunsman 2003 Pim Meurs 

1981 Hendrik van der Zee 2004 Pim Meurs 

1982 Wil van den Braak 2005 Pieter Steijlen 

1983 Johan Smits 2006 Roel Boomstra 

1984 Arjan van Leeuwen 2007 Roel Boomstra 

1985 Jappie Smink 2008 Michel Stempher 

1986 Mark Deurloo 2009 Thijs van den Broek 

1987 Carlo van den Hurk 2010 Martijn van IJzendoorn 

1988 Joost de Heer 2011 Martijn van IJzendoorn 

1989 Matthijs Robbens 2012 Martijn van IJzendoorn 

1990 Toby Hage 2013 Alex Ketelaars 

1991 Mark Kemperman 2014 Jan Groenendijk 

1992 Laurens Fijn van Draat 2015 Wouter Morssink 

1993 Mark Hoogakker 2016 Berke Yigitturk 

1994 Jan Peter Patist 2017 Machiel Weistra 

1995 Jeroen van den Akker 2018 Berke Yigitturk 

1996 Dirk van Schaik 2019 Berke Yigitturk 

  2021 ??? 

 


