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Voorwoord
Welkom in Culemborg!!

Al weer voor de 5e keer organiseert damvereniging Denk en Zet 
Culemborg het Open NK Benjamins. De allerjongste damjeugd van 
Nederland gaat in Culemborg de strijd met elkaar aan om te laten 
zien wie de beste is.

Dat dit kampioenschap in Culemborg wordt gespeeld in niet zo gek. 
Damvereniging Denk en Zet Culemborg is al jaren actief met een 
grote jeugdafdeling. Bij Denk en Zet is het normaal dat kinderen 
vanaf groep 3 van de basisschool lid worden en actief damles 
krijgen. Via de Brede Scholen in Culemborg is dammen nu ook een 
vast onderdeel in het binnenschoolse en naschoolse lesprogramma 
geworden.

Denk en Zet heeft in het verleden al veel kampioenschappen 
georganiseerd en ook veel Culemborgse kampioenen gehuldigd. Zo 
werd liefst drie keer een jeugdspeler uit Culemborg wereldkampioen.

Dammen in Culemborg is dus heel normaal. Maar misschien hebben 
jij en je ouders ook nog tijd om even rond te kijken. Culemborg is 
een oude stad met veel mooie gebouwen en de oudste stadsmuur 
van Nederland. En wist je dat Koning Willem Alexander ook Graaf 
van Culemborg is?

Namens het bestuur van Denk en Zet hoop ik van harte dat jullie het 
naar je zin hebben bij dit kampioenschap. En dat dit voor jullie het 
begin zal zijn van vele jaren damplezier.

Henk Stoop



Algemene informatie
Speellokaal
PW Consulting
Stationssingel 25
4103 XK Culemborg
0345-545060

Bereikbaar
Vanaf station Culemborg 5 minuten lopen.
Met eigen vervoer: Voorbij Shellstation volgende rotonde links. PW 
Consulting ligt na 300 meter aan de linkerkant. Eigen parkeerruimte 
naast het gebouw.

Aanvang toernooi
17 mei 2014
12.00 uur
Uiterlijk 11.45 uur aanwezig zijn voor loting en opening.

Wedstrijdleider / arbiter
Henk Stoop, Kastanjeboom 1, 4101 VS Culemborg, 06-42161932
e-mail stooph@xs4all.nl

Wedstrijdrooster
Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Dit betekent dat na 
elke ronde door de computer een nieuwe ronde wordt vastgesteld, 
waarbij iedereen tegen een tegenstander speelt met ongeveer een 
gelijk aantal punten.

Na elke ronde is er een korte pauze van ongeveer 5 minuten, geteld 
vanaf de laatst afgelopen partij van de voorgaande ronde.



Deelnemers meisjes
Marjory Feyt Wageningen

Anne Claire Jannink IJsselstein

Vita Kuijer Culemborg

Lotte Smits IJsselstein

Jente Terpstra Doetinchem

Willemijn Verhoef Woerden

Deelnemers jongens
Albert Cramer Culemborg

Jens Dam Culemborg

Jelmer Fijn van Draat IJsselstein

Luc Heiming Roermond

Wouter Keitz Groningen

Melvin Koullen Heerlen

Gerard Kramer Groningen

Roland Kreeft Ruinen

Wilmer Oostindjer Hoogeveen

Stan Sibma Blijham

Tom Stuurman IJsselstein

Dit zijn de deelnemers die op 4 mei stonden ingeschreven. Er 
kunnen nog deelnemers bijkomen.



Wedstrijdbepalingen
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 10 minuten per persoon per partij plus 10 

seconden per zet. Een partij duurt zo maximaal ongeveer 40 
minuten.

3. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. 
Er worden negen ronden gespeeld.

4. De eindstand wordt bepaald volgens de regels van het Zwitsers 
systeem:
a. Het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b. Solkov (de som van de scores van de tegenstanders minus 

de hoogste en de laagste);
c. Het hoogste aantal SB-punten;
d. Indien dan nog geen beslissing is verkregen wordt er, indien 

belangrijk voor een plaats bij de beste drie, een barrage 
gespeeld. Speeltempo in de barrage is 5 minuten per 
persoon per partij plus 5 seconden per zet. Bij twee spelers 2 
partijen, bij drie of meer spelers een rondtoernooi. Is er 
daarna nog geen beslissing dan wordt er doorgespeeld, 
waarbij iedere partij beslissend kan zijn.

5. Jongens en meisjes spelen samen in één groep.
6. De beste jongen en het beste meisje zijn Open Kampioen van 

Nederland. De beste drie jongens en de beste drie meisjes 
krijgen een beker. Alle andere deelnemers krijgen een 
herinnering.

7. Tijdens de partijen mag er niet worden gespraat. Ook niet met 
de begeleiders.

8. Eventuele geschillen worden, na overleg met de betrokken 
arbiter, beslist door de wedstrijdleiding.



www.denkenzet.nl

www.damboeken.nl


