
 

Voorwoord KNDB 

 

Beste deelnemers, ouders, jeugdleiders en andere belangstellenden, 

 

Het is weer zover, het 

Nederlands Kampioenschap 

Pupillen Algemeen van 2 tot en 

met 7 mei. We hopen dat jullie er 

veel zin in hebben en een stukje 

gezonde spanning voelen om dit 

toernooi zo goed mogelijk te 

kunnen spelen. 

 

Er zitten dit jaar weer veel 

bekende namen bij en diverse 

spelers kennen elkaar al goed van 

voorgaande toernooien, maar er 

zijn ook een paar nieuwe spelers 

die nog niet eerder een NK 

hebben gedamd. Voor hen is het 

natuurlijk extra spannend zo’n 

toernooi. Wij weten zeker dat 

jullie het samen net zo sportief 

en gezellig gaan hebben als 

andere jaren, daar zorgen we met 

zijn allen voor. 

Nieuwe namen dat betekent ook 

weer nieuwe uitdagingen, je weet 

nog niet hoe een ander speelt, dus 

Hopelijk is zaterdag nog zo 

spannend dat in de laatste ronde 

de beslissingen gaan vallen. 

 

Via deze weg willen wij natuurlijk 

Damvereniging VBI ontzettend 

bedanken dat zij wederom een NK 

willen organiseren in ‘t Koelhuis. 

Zonder vrijwilligers zijn deze 

toernooien er niet en kunnen wij 

onze damkwaliteiten niet laten 

zien. Dank jullie wel! 

 

Als laatste wensen wij jullie 

natuurlijk een ontzettend 

sportief toernooi toe waar je met 

veel plezier op terug kan kijken, 

zodat je volgend jaar weer 

meedoet! 

 

Marije ter Maat 

Jeugdcommissie KNDB 

 

 

dat kan een verrassing zijn. 

 

 

 

  

 

 
 



 

Voorwoord organisatie 
 

Beste finalisten, 

 

Je hebt op dit moment het 

toernooiboekje in de handen van 

het Nederlands Kampioenschap 

pupillen algemeen.  

Als eerste willen wij je, namens 

Damvereniging VBI, van harte 

welkom heten! We vinden het 

ontzettend leuk dat wij jullie bij 

ons in ‘t Koelhuis mogen 

ontvangen. Hopelijk gaan jullie 

een fijne tijd hebben bij ons in 

Huissen en hebben we een mooi, 

gezellig, maar zeker ook spannend 

toernooi samen. 

 

Damvereniging VBI heeft al vele 

jeugdtoernooien georganiseerd. 

De damclub is opgericht in 1934 

en is recordkampioen in de 

Nationale Clubcompetitie met 

dertien nationale titels. Ook 

zitten er bij de damclub 

verschillende kampioenen als 

Geert van Aalten, Gérard Jansen 

en Alexander Baljakin.  

De senioren worden getraind door 

toptrainer en speler in het eerste 

team van Huissen Johan 

Krajenbrink. Ook de jeugd heeft 

een bekende trainer, namelijk 

Alex Mathijsen. 

Door de jaren heen hebben we al 

diverse Nederlandse 

kampioenschappen voor de jeugd 

mogen organiseren en we zijn blij 

dat we ook dit jaar weer van de 

partij zijn. 

 

Het is fantastisch om jullie te 

mogen ontvangen en geweldig om 

te zien dat jullie uit alle hoeken 

van het land hier naartoe komen 

om deel te nemen aan dit 

toernooi! 

 

Wij wensen jullie veel succes en 

vooral heel veel plezier! Tot snel! 

 

Damvereniging VBI  

 

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

Wanneer je gebruik maakt van de door organisatie geregelde 

overnachtingen, zijn de extra kosten €50,00. 

  



 

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 

 

Arbiter 
Johan Haijtink 

 

Invoer semi-live partijen  
Linsey van Leeuwen 

Theo Berends 

 

 

 



 

Programma NK pupillen algemeen 

  
Dag en datum Tijd Activiteit  

 

Maandag 2 mei 11:30 uur Ontvangst en inschrijving 

 12:00 uur Opening en loting 1e ronde 

 13:00 uur 1e ronde  

Dinsdag 3 mei 9:30 uur 2e ronde  

 14.00 uur Nevenactiviteit 

Woensdag 4 mei 9:30 uur 3e ronde 

 14.30 uur 4e ronde 

Donderdag 5 mei 9:30 uur 5e ronde  

 14.00 uur Nevenactiviteit 

Vrijdag 6 mei 9:30 uur 6e ronde  

 14:30 uur 7e ronde 

 19.00 uur Nevenactiviteit 

Zaterdag 7 mei 9:30 uur 8e ronde   

 15:00 uur Prijsuitreiking  

     

Voor de deelnemers wordt elke dag de lunch verzorgd. Ook krijgen zij 

consumptiebonnen voor drinken of wat lekkers.  

Ouders en toeschouwers kunnen in ’t Koelhuis drinken bestellen, maar er 

is geen mogelijkheid voor een lunch. Op loopafstand is een supermarkt.  
 

 
Nevenactiviteiten                                                   
Dinsdag 3 mei 

Na de lunch: Interactieve speurtocht door Huissen in twee groepen. 

                    Welke groep zal winnen? 
 

Donderdag 5 mei 

14.00 uur: Verzamelen bij Tribunusallee 103, 6852 RJ Huissen. Vanaf hier     

                 lopen we gezamenlijk naar het startpunt van het bootcampen.     

14.30 uur: Bootcampen. Neem comfortabele kleding mee! 

17.00 uur: Pannenkoeken eten. Locatie: Boerderij De Lande, Karstraat 91,   

                 6851 DG Huissen. Ze hebben ook andere gerechten. 
 

Vrijdag 6 mei 

Na middagronde: IJsje halen in het centrum van Huissen bij 

                           La Differenza, Langestraat 38, 6851 AR Huissen.



 

Deelnemers NK pupillen algemeen 

 

 

Jasmina Benhari 
Jasmina is een lieve en stoere meid die ervan houdt om met 

haar vrienden te spelen. Ze houdt van voetballen, dammen. 

Haar liefde voor dammen begon met het dambord van haar 

broer. In het begin vond ze het maar moeilijk maar al snel 

begon ze het te begrijpen. Later mocht ze naar het WK en 

daar heeft ze veel geleerd. Dit jaar wil ze het weer 

proberen om naar het WK te gaan. Het zal wel moelijker 

worden want dit wordt haar eerste jaar als pupil. Zij hoopt 

zelf dat ze ver komt maar natuurlijk draait het bij haar ook 

om de lol. 
 
 

 

Yulia Bintsarovska 
Ik ben Yulia, ik ben 12 jaar oud en ik dam sinds mijn 9e op 

de damclub SSS Kampen. Mijn andere hobby's zijn: 

zwemmen, voorlezen, verhalen schrijven, schaatsen, bakken, 

trampolinespringen, maar natuurlijk is mijn grootste hobby 

dammen. Ik ben 1 keer naar een WK en 1 keer naar een EK 

geweest.  

Ik heb heel veel zin in het NK dit jaar! 

 

 

 
 

 

 

Timo van den Boer 
Timo woont in ’s-Hertogenbosch en is lid van Heijmans 

Excelsior Damvereniging te Rosmalen sinds oktober 2018. 

Hij heeft met verschillende damtoernooien meegedaan, 

waarvan hij in 2021 de 1e prijs (welpen) behaalde van het 

Dirk van Spengen-toernooi. Ook was hij deelnemer aan het 

WjK (welpen) in Polen eind 2021. Daar heeft hij veel 

damervaring opgedaan. In 2022 heeft hij zich geplaatst 

voor de CPT en hoopt hij zich verder te ontwikkelen als 

dammer. Naast het dammen is Timo een enthousiaste 

tennisser. Hij heeft veel zin in het NK in Huissen!  

 



 

 

Sasha Chumachenko 
Sacha is dertien jaar oud en woont in Veldhoven. Ze speelde 

haar eerste partijtjes toen ze 5 was, maar verdiepte zich 

er pas in toen ze 7 was. Ze speelde toen ook haar eerste 

toernooi. In 2017 is Sasha Nederlands kampioen Benjamins 

meisjes geworden. In 2018 mocht ze voor de eerste keer 

deelnemen aan het Europees kampioenschap, omdat ze 2de 

was geworden in de categorie Welpen meisjes. In 2019 

pakte ze in dezelfde categorie de 1ste plaats. Ook toen is 

ze naar het Europees kampioenschap geweest, waar ze 5de 

werd bij de Welpen meisjes. Behalve deze grote 

gebeurtenissen heeft ze nog veel bekers en medailles 

verdient op provinciale en andere nationale toernooien. 
 

 

Anar Dalaj 
Anar damt al vanaf zijn vijfde bij Damgenootschap Het 

Noorden uit Groningen. Hij vindt het leuk om combinaties op 

te lossen. Vooral als de combinaties grappig verlopen. 
Zijn beste damprestatie is zijn tweede plaats bij het NK 

Benjamins in 2019. Vorig jaar bij het NK Welpen Online was 

hij dicht bij de titel. Na de barrage werd hij uiteindelijk 

tweede. 

Het NK Pupillen zal voor Anar even wennen zijn. Hij heeft 

nog niet zoveel ervaring met het spelen van lange partijen. 

Maar met dit NK kan hij dus heel veel leren! 

 

 

Alexander Glogowski 
Alexander is 9 jaar oud. Hij speelt dammen vanaf 2019. Hij 

hoort bij de Haagse club die Kameleon heet. Jaren terug 

leerde hij van zijn opa en oom dammen. Hij is ook 

geïnteresseerd in voetballen, rolschaatsen en skateboarden. 

Hij vindt het ook erg leuk om met lego te spelen en te 

tekenen. Op school is het rekenen zijn sterke kant. De 

laatste twee award bekers kreeg Alexander als nummer 2 

van de jeugdcompetitie 2021-2022 in Den Haag. Hij heeft 

ook de 2de prijs gewonnen bij het open 

sneldamkampioenschap ZHDB in 2022.   



 

 

Anton Huibers 
Ik ben Anton Huibers (12 jaar) en ik kom uit Ederveen. Ik 

ben eerst 3 jaar lid in Ederveen geweest en nu dam ik al 

bijna 2 jaar bij de jeugd in Lunteren. Op dinsdagavond geef 

ik les aan de nieuwe jeugddammers in Ederveen. Volgend 

jaar ga ik extern meespelen met DES 4 uit Lunteren. Ik 

dam graag maar ik speel ook graag buiten en ga graag met 

computers om. Ik vind het leuk om zetjes uit te halen bij 

anderen maar ook om ze te leren. Het lijkt me een leuk 

toernooi, ik heb al weleens extern gespeeld dus ik denk dat 

het een beetje hetzelfde is. Ik hoop veel te leren! 
 

 
 

Ruben Kant 
Hoi, mijn naam is Ruben Kant. Ik ben 13 jaar en woon in 

Huissen. Ik ben begonnen met schooldammen en daarna 

doorgegaan met damles bij VBI Huissen. Ik heb aan 

meerdere toernooien meegedaan zoals vorig jaar het NK in 

Monster. Naast dammen zit ik op tennis. In mijn vrije tijd 

game ik graag en spreek graag af met vrienden. 

 

 

 

 
 

 
 

Siebe Kortleven                  
Siebe is 11 jaar en hij damt sinds zijn vijfde jaar met veel 

plezier. Hij zit in de tweede klas, dus hij heeft het best 

druk met school en huiswerk. 

In zijn vrije tijd speelt hij piano of is hij bezig met zijn 3 

kippen. 
 

 

 



 

 
 

Marlijn Moene 
Marlijn is dertien jaar en woont in Wageningen. Ze is in 

groep 3 met dammen begonnen. In 2019 was ze kampioen in 

Gelderland bij de Welpen algemeen en werd ze tweede bij 

de meisjes landelijk. Ze is dat jaar naar het EK en het WK 

geweest. In 2021 deed ze ook al mee met de finale pupillen 

algemeen. Behalve dammen doet Marlijn aan waterpolo, waar 

ze het liefst als keeper de ballen uit het doel houdt, maar 

het ook leuk vindt om soms als veldspeler ze juist erin te 

schieten. Ze houdt er erg van om buiten te spelen en is ook 

graag op een trampoline te vinden. Ze zit op school in de 

technasium-brugklas van Het Streek in Ede.  
 

 

Alexei Ovsyanko         
Ik ben Alexei Ovsyanko en ik ben elf jaar oud. Ik woon in 

Eindhoven en zit in groep 8. Ik ben tweedejaars pupil. Ik 

dam bij Brainsport Eindhoven. Mijn grootste damprestaties 

zijn: Nederlands kampioen benjamins, welpen en pupillen. 

Daarnaast heb ik op het EK en WK welpen en pupillen 

gespeeld. Naast dammen voetbal ik drie keer per week. Ik 

heb heel veel zin in het NK dit jaar! 
 

 

 

 

 
 

 

Jesiah Partapsing  
Ik ben Jesiah Partapsing. Ik ben 11 jaar en woon in 

Voorburg. Spelletjes spelen vind ik superleuk. Voetballen, 

dammen, gamen en anime series kijken zijn mijn passies. 

Ook vind ik wetenschap en scheikunde heel interessant. De 

eerste keer dat ik via school meedeed aan een damtoernooi, 

wist ik het al gelijk: dit is superleuk en spannend! En nadat 

een meneer van een damvereniging mij vroeg om een keer 

mee te kijken, ben ik eigenlijk nooit meer gestopt met 

dammen. Sindsdien zit ik op dammen en wil ik graag zo hoog 

mogelijk eindigen op een nationale of internationale 

toernooi. Ik hoop mooie ervaringen op te doen op het 

toernooi. Mijn verwachting is dat er hele goede spelers 

komen en daar kan ik alleen maar van leren. Ook hoop ik 

vrienden te maken en wellicht dat we internet damvriendjes 

worden. Op naar een mooie ervaring! 



 

 

Alex Poliakov 
Ik ben Alex Poliakov. Ik kom uit Tilburg. Ik speel daarom 

ook bij Dammend Tilburg. Ik dam al 5 jaar. Dit is mijn 

tweede NK Pupillen. Ik tennis en schaak ook graag.  

Ik verwacht dat er veel sterke spelers zullen zijn op het  

NK Pupillen. 
 

 

 
 

 

Cas Schaapveld 
Hallo allemaal, ik ben Cas Schaapveld, 11 jaar en ik woon in 

Huissen. Vorig jaar heb ik een ontzettend leuk en gezellig 

NK gehad en ik hoop dat het dit jaar weer net zo leuk 

wordt. Ik dam bij VBI Huissen sinds 3 jaar, ik ben daar 

gekomen na het schooldammen. Met het schooldammen zijn 

wij bij de welpen 4e geworden met het NK. Daarnaast ben 

ik een keer Gelders kampioen geworden met de welpen en 

5e bij het plaatsvervangend NK welpen in Baarn. Bij VBI 

doe ik soms met heren 3 mee. Naast dammen, voetbal ik erg 

graag, dit doe ik bij RKHVV. 
 

 
 

Silas Schuitemaker 
Ik ben Silas Schuitemaker, 13 jaar en ik woon in Lunteren.  

Ik zit ongeveer 2 en een half jaar op dammen bij Des 

Lunteren. Ik heb wel vaker met toernooien meegedaan en 

dat vind ik super tof. Ik hoop dat dit toernooi ook 

supergaaf wordt. 

 
 

 

Aike de Vries 
Ik ben Aike de Vries en woon in Kampen. Mag graag 

voetballen, gamen en dammen. Komend jaar ga ik naar het 

V.W.O. Speel nu ongeveer 3,5 jaar en kan enorm genieten 

van de onderlinge ontmoetingen met leeftijdsgenoten. Niet 

alleen tijdens de partijen, maar ook zeker erna. Hoop dat 

het net als afgelopen jaar een gezellig 

toernooi wordt, waarin we veel plezier mogen beleven. 



 

Kampioenschap van Nederland 

 

Pupillen Algemeen 
 
 

 
 

 

Organisatieplaats Huissen 
 
 

 
 

 
  



 

Voortschrijdingstabel NK pupillen algemeen 
 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 plaats 

Jasmina Benhari          

Yulia Bintsarovska        
 

 

Timo van den Boer          

Sasha Chumachenko        
 

 

Anar Dalaj        
 

 

Alexander Glogowski          

Anton Huibers        
 

 

Ruben Kant        
 

 

Siebe Kortleven        
 

 

Marlijn Moene 
     

  
 

 

Alexei Ovsyanko          

Jesiah Partapsing          

Alex Poliakov          

Cas Schaapveld          

Silas Schuitemaker          

Aike de Vries          

 
 

 



 

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 minuten + 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 (som scores tegenstanders);  

c. het hoogste aantal SB-punten;  

d. indien dan nog geen beslissing is verkregen en alleen wanneer de titel of er 

    plaatsingsrechten EjK en WjK 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 hoogst geplaatste speler waarvan de leeftijdsgrens in 2023 niet is  

     gepasseerd, plaatst zich voor het NK 2023. 

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. 



 

PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK 
 

1. De nummers 1, 2 en 3 (zie ook punt 2 en punt 3) plaatsen zich voor het EjK pupillen 

algemeen 2022 in Turkije, van 1 tot en met 9 augustus 2022. Waarschijnlijk van 1 tot en 

met 7 augustus het reguliere EjK, dan op 8 augustus het rapide EjK en tot slot op 9 

augustus het blitz EjK. 

2. Matheo Boxum heeft van bestuur KNDB, na advies Commissie Trainingen, een keuzeplaats 

gekregen voor het EjK 2022. 

3. Normaal gesproken kunnen we met 4 spelers inschrijven: dat doen we echter alleen als 

we sterk zijn in die jeugdcategorie. Mocht de Europese Dambond bepalen dat we toch 

maar met 3 spelers kunnen gaan inschrijven: dan plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor 

het EjK en als nummer 3 Matheo Boxum. 

4. 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.  

5. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde IT (internationaal talent) en NT 

(nationaal talent). IT en NT krijgen een trainings- en coachprogramma met hoofdcoach 

KNDB Rik Keurentjes en trainer/coach KNDB Alexander Baliakin. IT is Machiel Weistra 

en NT zijn Simon Harmsma, Emre Hageman en Matheo Boxum. De nummers 1, 2 en 3 

zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen als 

ze geen IT of NT zijn. De realistische schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit 

moment E.800 voor dit EjK.  

6. 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.  

7. De nummers 1, 2 en 3 (zie ook punt 8 en punt 9) plaatsen zich voor het WjK pupillen 

algemeen 2022 óók in Turkije, van 28 oktober tot en met 5 november 2022.  

8. Matheo Boxum heeft van bestuur KNDB, na advies Commissie Trainingen, een keuzeplaats 

gekregen voor het WjK 2022. 

9. Normaal gesproken kunnen we met 4 spelers inschrijven: dat doen we echter alleen als 

we sterk zijn in die jeugdcategorie. Mocht de Wereld Dambond bepalen dat we toch 

maar met 3 spelers kunnen gaan inschrijven: dan plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor 

het WjK en als nummer 3 Matheo Boxum. 

10. 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. 

11. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor IT en voor NT. Dus 

deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen IT of geen NT zijn. De 

realistische schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit moment E.800 voor dit WjK.     



 

Overzicht kampioenen pupillen algemeen 
 

1979 Paul Nitsch 

      

2000 Klaas-Hendrik Leijenaar 

1980 Willie van den Braak       2001 Jorijn Verplak 

1981 Maarten Linssen       2002 Robin Vogelaar 

1982 Marco Wiering       2003 Stefan Stapper 

1983 Anton van Berkel       2004 Frerik Andriessen 

1984 Erno Prosman       2005 Roel Boomstra 

1985 Jan Mente Drent       2006 Rik Verboon 

1986 Michel Koop       2007 Martijn de Leeuw 

1987 Marino Barkel       2008 Arwin Lammers 

1988 Roeland Oosten       2009 Martijn van IJzendoorn 

1989 Hans Thio       2010 Martjn van IJzendoorn 

1990 Joost Hendriksen       2011 Jan Groenendijk 

1991 Paul Thio       2012 Nick Waterink 

1992 Michiel Kroesbergen       2013 Jorne Huiting 

1993 Dirk van Schaik       2014 Dirk Vet 

1994 Wiebe van der Wijk       2015 Berke Yigitturk 

1995 Michiel Kloosterziel       2016 Emre Hageman 

1996 Jasper Lemmen       2017 Simon Harmsma 

1997 Jasper Lemmen       2018 Emre Hageman 

1998 Wouter Ludwig       2019 Roland Kreeft 

1999 Klaas-Hendrik Leijenaar       2021 Matheo Boxum 

        2022 ??? 

    

                       



 

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, wordt de aanvraag 

gehonoreerd. 

 

Kijk op www.kellerfonds.nl voor 

meer informatie en om een 

financiële ondersteuning aan te 

vragen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

De jeugdcommissie heeft alle toernooien die zij organiseert onder de vlag van 

de KNDB ondergebracht op 1 plek: 

www.jeugddammen.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


