
 
 

Voorwoord organisatie 

De KNDB heeft ons als 
Hoogeveense Dam Club 
gevraagd om dit jaar het NK 
aspiranten meisjes te 
organiseren. Dat doen we dan 
ook met veel genoegen. Na een 
paar moeizame seizoenen door 
corona heeft het jeugddammen 
in Nederland een behoorlijke 
deuk opgelopen. Ook merk je 
dit in de aanmeldingen voor het 
NK aspiranten meisjes. Hoewel, 
in de laatste tien edities zijn 
we slechts een paar keer boven 
de tien deelnemers uitgekomen.  
 
Dit jaar evenaren we het 
negatieve record van 6 
deelneemsters. Maar ondanks 
dat er niet zoveel deelnemers 
zijn, verwachten wij toch een 
prachtige strijd om de kroon 
die onze eigen Lisa Scholtens 
heeft achtergelaten. Fleur 
Kruysmulder, vorig jaar de 
runner up, is dit jaar de grote 
favoriete. Maar kan zij deze 
druk aan of gaat er iemand 
anders ineens het toernooi van 
haar leven spelen?  
 

Als organisatie beschikken we 
over drie jonge meiden die al 
meer toernooien succesvol 
geleid hebben. Ook dit jaar 
gaan Nicole de Vries, Jasmijn 
Scholtens en Vera Brunink hun 
best doen het toernooi 
vlekkeloos te laten verlopen. 
Ook zijn deze meiden zeer 
actief met de vereniging 
Droomdamsters. Mede dankzij 
hun inspanning zijn er veel 
personen lid van deze 
vereniging geworden waardoor 
het mogelijk is geworden een 
aantal Grand Prix wedstrijden 
Droomdamsters te realiseren.  
 
Een oproep aan alle dames en 
meiden naar Hoogeveen te 
komen op zaterdag 14 mei voor 
het eerste Grand Prix toernooi 
met zeer aantrekkelijke 
prijzen. Naast dit toernooi zal 
er voor beginners een 
Instaptoernooi en een Clinic 
gegeven worden. De 
Droomdamsters worden daarbij 
krachtig ondersteund door 
Basalt Bouwadvies B.V. 



 
 

Voor de deelneemsters 
organiseren we een aantal 
nevenactiviteiten met o.a. een 
bowlingavond. Het programma 
moeten we nog uitwerken. Volg 
de site, daar komen nadere 
gegevens op te staan. Voor de 
bezoekers hebben we ook mooie 
activiteiten zoals een simultaan 
door regerend wereldkampioene 
blitz Lisa Scholtens en een duo 
blindsimultaan door Lisa en 
Nick Waterink. Kortom, er is 
voldoende te doen in Hoogeveen 
om een keer een dag te komen 
kijken. 
 
Wij hopen dat de 
deelneemsters de week van hun 
leven hebben, dat de 
toeschouwers zullen zeggen dit 
hadden we niet willen missen en 
dat de organisatie terug mag  

We spelen in MFC de Magneet 
waar alle faciliteiten aanwezig 
zijn voor een succesvolle week. 
In de directe omgeving is er 
voldoende gratis 
parkeergelegenheid, een 
winkelcentrum is er op loop 
afstand en drankjes en hapjes 
zijn er in de Magneet  voor 
zeer geschikte prijzen te 
verkrijgen. Bovendien is er 
gelegenheid de locatie te 
bekijken om een goede indruk 
te krijgen voor het Hoogeveen 
Open toernooi dat ook in deze 
locatie van 15 t/m 20 augustus 
wordt gehouden. 
 
Gerard Bruins 
Jeugdleider HDC Hoogeveen 
 

kijken op een succesvol toernooi. 

 

 
** Vergeet niet voorafgaand aan het toernooi het inschrijfgeld à 

€20,00 te voldoen aan de organisatie te Hoogeveen 

Wanneer je gebruik maakt van de door organisatie geregelde 
overnachtingen, zijn de extra kosten €30,00 ** 

 



 
 

Algemene informatie 
 

Speellocatie 
MFC de Magneet 
Grote Beer 20 
7904 LW Hoogeveen 
Tel. 0528-231463 
E-mail: info@wijkcentrumkrakeel.nl 
 
Contactpersoon                                 
HDC Hoogeveen 
Gerard Bruins 
06-20137968 
g.bruins9@kpnplanet.nl 
 
Organisatie 
Nicole de Vries 
Jasmijn Scholtens 
Vera Brunink 
 
Arbiter 
Zainal Palmans 
 
Website 
www.jeugddammen.com 
 
 
 
 

 
 

De jeugdcommissie heeft alle toernooien die zij organiseert onder de 
vlag van de KNDB ondergebracht op 1 plek:  

www.jeugddammen.com 



 
 

Programma  
 
Dag en datum Tijd Activiteit  
Woensdag 4 mei 11.30 uur Opening 
 12.00 uur 1e ronde 
Donderdag 5 mei  10.00 uur 2e ronde 
 15.00 uur 3e ronde 
Vrijdag 6 mei 10.00 uur 4e ronde 
Zaterdag 7 mei 11.00 uur 

15.30 uur 
5e ronde 
Prijsuitreiking en sluiting 

 
Nevenactiviteiten 
Tijdens het toernooi wordt een aantal nevenactiviteiten 
georganiseerd. Voor deelneemsters én toeschouwers. 
 
Donderdag 5 mei 
Nick Waterink en Lisa Scholtens geven een duoblindsimultaan tegen 
drie tegenstanders. 
 

Vrijdagmiddag 6 mei 
Escaperoom event voor de deelneemsters. 
 

Zaterdag 7 mei 
Kloksimultaan door Lisa Scholtens tegen maximaal 20 spelers. 
Deelname is gratis, wel vooraf aanmelden. Deelnemers ontvangen 
gratis lunch en een aandenken. Voor de winnaars is er een extra 
presentje. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Deelneemsters  
 

 

Tanya-Marie Cnossen 
Hoi, ik ben Tanya-Marie en ik dam sinds ik 6 
ben. Twee keer ben ik Nederlands kampioen 
geworden en ik heb met sneldammen een 
bronzen medaille op het WK Jeugd gewonnen. 
Maar ik dam toch vooral omdat het leuk is. 
Andere dingen die ik leuk vind, zijn dansen  
(afro en klassiek ballet) en kleding naaien. 
 
 

 

Marjory Feyt 
Marjory is 14 jaar en woont in Tiel. Zij damt 
sedert haar 6e jaar bij WSDV Wageningen. Zij 
is Nederlands kampioen geweest bij de 
benjamins, de welpen en de pupillen. Ook heeft 
zij al deelgenomen aan diverse EK’s en WK’s 
jeugd. Zij houdt erg van sporten en ook 
paardrijden vindt ze erg leuk om te doen. 
 

 

Fleur Kruysmulder 
Fleur is 15 jaar en zit in 3 VWO van het 
Candea College in Duiven. Zij damt sedert haar 
11e jaar bij VBI Huissen. Haarbeste 
damprestaties zijn een 2e plaats bij het NK 
meisjes aspiranten 2021 en winnaar van de 
Jeugdcup pupillen meisjes in 2020. Naast 
dammen is zij ook een fervente voetbalster. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Mila Rijlaarsdam 
Mijn naam is Mila en ben bijna 15 jaar. Ik zit in 
3 vwo en naast dammen hou ik veel van zingen 
en gamen, zoals Minecraft en Elder Scrolls. Ik 
dam al heel wat jaartjes bij WSDV en doe ook 
mee met de nationale competitie. Tijdens de 
pauzes tussen de spelrondes van een toernooi 
speel ik graag Chinees of Fries dammen. Even 
een beetje gekkigheid. 
 

 

Elise Schouten 
Elise is 15 jaar en zit in 4 VWO. Zij damt 
sedert haar 11e bij de Hoogeveense Dam Club. 
In groep 8 van de basisschool deed zij voor 
het eerst mee met schooldammen. Zij vond dit 
heel leuk en besloot extra lessen te nemen op 
de club. Het resultaat was snel zichtbaar; op 
het eerste toernooi verloor ze alles maar op 
het tweede toernooi won zij alles. Op het EK 
2019 in Warschau behaalde zij een vijftig 
procent score. Zij is gestopt met voetbal om 
zich volledig op het dammen te richten. 
 

 

Rosanne Steenblik 
Rosanne is 13 jaar en woont in Grolloo waar 
haar ouders een melkveebedrijf hebben. Zij is 
sedert 2016 lid van damclub Hijken DTC. Zij 
heeft dit jaar haar eerste stappen succesvol 
gezet in de Nationale Competitie en op de 
provinciale kampioenschappen. Haar hobby’s 
zijn verder paardrijden en schilderen.  

  

 

 



 
 

Wedstrijdrooster  
 

Ronde 1    4 mei           
Elise Schouten   -   Rosanne Steenblik    - 
Tanya-Marie Cnossen   -   Marjory Feyt    - 
Mila Rijlaarsdam   -   Fleur Kruysmulder    - 
           
Ronde 2    5 mei           
Elise Schouten   -   Tanya-Marie Cnossen    - 
Marjory Feyt   -   Mila Rijlaarsdam    - 
Rosanne Steenblik   -   Fleur Kruysmulder    - 
       

    

Ronde 3    6 mei           
Fleur Kruysmulder   -   Marjory Feyt    - 
Tanya-Marie Cnossen   -   Rosanne Steenblik    - 
Mila Rijlaarsdam   -   Elise Schouten    - 
           

Ronde 4    6 mei           
Tanya-Marie Cnossen   -   Mila Rijlaarsdam    - 
Elise Schouten   -   Fleur Kruysmulder    - 
Rosanne Steenblik   -   Marjory Feyt    - 
           
Ronde 5    7 mei           
Marjory Feyt   -   Elise Schouten    - 
Fleur Kruysmulder   -   Tanya-Marie Cnossen    - 
Mila Rijlaarsdam   -   Rosanne Steenblik    - 

 

 
   

 
 
 



 
 

Uitslagentabel  
  Naam 1 2 3 4 5 6 totaal 
1 Tanya-Marie Cnossen         
2 Marjory Feyt         
3 Fleur Kruysmulder        
4 Mila Rijlaarsdam        
5 Elise Schouten         
6 Rosanne Steenblik         

 
 
 

Voortschrijdingstabel 
 

 Naam  1 2 3 4 5 plaats 
Tanya-Marie Cnossen         
Marjory Feyt        
Fleur Kruysmulder        
Mila Rijlaarsdam         
Elise Schouten         
Rosanne Steenblik        

 
 



 
 

Wedstrijdbepalingen NK Aspiranten 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 80 min + 1 min per zet per persoon 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, voorzin van uitslag en met vermelding van de resterende 
speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden. 

4. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden 5 
ronden gespeeld. De aanvangstijden staan in het programma vermeld. 

5. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds 
veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard. 

6. De eindstand wordt bepaald door: 
a. Het aantal wedstrijdpunten. 
b. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer de eerste plaats 

of een plaatsingsrecht Ejk en WjK in het geding is, 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. 

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 EK EN WK 
 

1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK aspiranten meisjes 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. 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 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.  

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 en 3 plaatsen zich voor het WjK aspiranten meisjes 2022 
óók in Turkije, van 28 oktober tot en met 5 november 2022.  

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 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.     



 
 

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.  
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

Kampioenengalerij Aspiranten meisjes 

    
1987  Aline Pastoor 
1988  Gerda van der Let 
1989  Delia Verhoef 
1990  Anja Bouwman 
1991  Nadine van Tiel 
1992  Trudy Backus 
1993  Jorien Alink   
1994  Jorien Alink 
1995  Marieke Smeenk 
1996  Linda Schnieders 
1997  Mariëlle Kromhout 
1998  Mariëlle Kromhout               
1999  Maddy Lemmen                                     
2000  Laura Heunen   
2001  Jolien de Graag   
2002  Saskia Veltman   
2003  Andrea Gutter   
2004  Laura Andriessen  
2005  Mei-Jhi Wu   
2006  Mei-Jhi Wu   
2007  Heike Verheul   
2008  Heike Verheul  
2009  Karlijn Overes   
2010  Denise van Dam   
2011  Michelle de Jong    
2012  Gerlinda Schaafsma    
2013  Gerlinda Schaafsma 
2014  Melanie Voskuil 
2015  Ilse Barf       
2016  Tamar Visser 
2017  Darja Koullen 
2018  Darja Koullen 
2019  Nicole de Vries 
2021  Lisa Scholtens 
2022  ??? 


