
Voorwoord KNDB 

 

Beste spelers, ouders en andere belangstellenden, 

 

Voor u ligt het programmaboekje van de finale pupillen meisjes en welpen 

algemeen. De damclub HDC Hoogeveen neemt het dit jaar op zich om 

deze twee kampioenschappen te organiseren. Niet gek, gezien de enorm 

grote deelname vanuit deze club. De laatste tijd is de jeugdafdeling van 

Hoogeveen enorm gegroeid, iets waar we ook vanuit de jeugdcommissie 

natuurlijk heel blij mee zijn!  

 

De pupillen meisjes spelen drie dagen, voor sommigen van jullie zal het de 

eerste keer zijn dat je een meerdaags toernooi speelt. Misschien wat 

spannend, maar ook heel leuk om zo lang te kunnen dammen! Sommigen van 

jullie zullen dat al wel vaker gedaan hebben, maar er zijn zelfs vier 

meiden die eind april aan het NK aspiranten meisjes mee hebben gedaan. 

Een grote variatie dus, wat ook kan leiden tot grote verrassingen. 

 

De laatste dag komen de welpen ook naar Hoogeveen om te spelen om de 

Nederlandse titel. Het zal goed druk worden! Jullie hebben al in de halve 

finale laten zien dat jullie er allemaal voor gaan. Het zal in de finale dus 

een spannende strijd worden! 

 

Ik wens jullie allemaal heel veel succes en plezier.    

 

Anne-Wil Koopman, 

Jeugdcommissie KNDB 

 



Voorwoord Damclub HDC Hoogeveen 

 
Beste meisjes en jongens, 

 

Het is ons als Hoogeveense Dam Club een grote eer dat wij jullie eind mei in 

Hoogeveen mogen verwelkomen. Hoogeveen wordt ook wel de denkstad van 

Nederland genoemd want vele denksporten worden in Hoogeveen op een hoog 

niveau beoefend. Het Univé-schaaktoernooi is daar een mooi voorbeeld van. 

Maar bovenal is het dammen in Hoogeveen populair. Als voorbeeld noem ik dat 

wij komend seizoen met drie teams zullen uitkomen in de landelijke competitie 

maar ook hebben we een fantastische jeugdafdeling van zo'n 30 kinderen. 

Onlangs wist één van hen, Lisa Scholtens, zelfs de nationale titel bij de welpen 

meisjes te veroveren. 

 

15 meisjes-pupillen krijgen we drie dagen ‘op de kost’. Drie dagen meiden 

waarin jullie, daar ben ik van overtuigd, alles uit de kast zullen halen om 

kampioen van Nederland te worden en misschien wel een reisje maken naar het 

EK in Wit-Rusland en/of naar het WK in Estland. Als organisatie zullen wij 

proberen voor jullie zo optimaal mogelijke omstandigheden te creëren waarbij 

wij de gezelligheid maar ook de sportiviteit niet uit het oog willen verliezen. Ik 

hoop vurig dat jullie er met z'n allen een mooi en spannend toernooi van maken. 

 

Op zaterdag 31 mei verwacht ik heel veel drukte in het Knooppunt want dan 

wordt de zaal ook nog eens gevuld met 20 welpen. Enthousiaste jongens en 

meisjes die hun plaats in de finale afgedwongen hebben via halve finales. Ik 

verwacht een hele spannende strijd want jullie zijn niet zo maar een aantal 

jeugddammertjes, nee jullie zijn nu al toppers, kanjers die allemaal tot de top 

van Nederland behoren. De vorm van de dag zal heel belangrijk zijn. Jongens en 

meisjes, doe allemaal giga je best en denk hieraan: een grote sportman (vrouw) 

weet ook met zijn verlies om te gaan. 

 

Tot ziens allemaal, eind mei in Hoogeveen, in het Knooppunt. 

 

Gerard Bruins, jeugdleider 

  



Voorwoord  

 

Beste deelnemers en bezoekers, 

 

Welkom in Sportief Hoogeveen. Wij zijn trots jullie 

voor twee NK’s te mogen verwelkomen in onze 

gemeente.  

Het wordt bijna een traditie om in Hoogeveen NK’s en andere grote 

toernooien te zien. Dit geldt voor de meest uiteenlopende sporten; van 

wielrennen, hardlopen en schaken tot voetbal en dammen. De HDC levert 

aan deze “traditie” zeker een grote bijdrage. Niet alleen door de 

organisatie van deze toernooien, maar ook door bijvoorbeeld het MTB 

Open. Ik wil de organisatie bij deze dan ook graag bedanken.  

 

Het is vooral voor de jeugd belangrijk om gezond om ‘bezig te zijn’. Door 

actief te zijn met activiteiten, mee te doen met leeftijdsgenootjes, 

talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen. Samen zijn en plezier 

maken. Daar hoort ook het leveren van prestaties bij. Hierbij zijn de 

grotere toernooien als een NK de kers op de taart. Het is dan ook mooi 

om te zien dat de Hoogeveense jeugd goed vertegenwoordigd is tijdens 

deze beide NK’s.  

Uiteraard wensen wij niet alleen de jeugd, maar alle deelnemers, 

begeleiders en bezoekers een mooi en sportief toernooi toe.  

Dit geldt in het bijzonder voor de vrijwilligers die dit toernooi mogelijk 

maken. Hier kunnen we met ons allen alleen maar veel waardering voor 

hebben.  

 

Ik hoop dat jullie als deelnemer of toeschouwer een mooie tijd hebben in 

Hoogeveen, met veel plezier en sportief succes tijdens deze 

kampioenschappen.  

 

Karel Loohuis, Burgemeester gemeente Hoogeveen 
 



Algemene informatie 

 

Speellocatie 
Het Knooppunt 

Jan Dekkerstraat 1b 

7902 JG Hoogeveen 

0528-231155 

 

Organisatie en contactpersoon 
HDC Hoogeveen 

Gerard Bruins 

Gagelstraat 21 

7913 BR Hollandscheveld 

06-20137968 

g.bruins9@kpnplanet.nl 

 

Website 
www.jeugddammen.com 

 

Arbiter 
NK meisjes pupillen: Gerard Bruins, Hollandscheveld 

NK welpen algemeen: Jan Siegers, Dedemsvaart 

 
Organisatie 
Zainal Palmans, Toernooidirecteur  

Gerard Bruins, Penningmeester 

Jan Ekke de Vries, Secretaris 

Cees Boon, Gemeentelijke zaken 

Michel Stempher, ICT & Techniek 

Eva Houtjes, Communicatie 

  



Deelnemers NK pupillen meisjes 
 

Meike Burema is 11 jaar en speelt bij HDC Hoogeveen. 

Via haar goede vriendin, Nicole de Vries, is zij twee jaar 

geleden begonnen met dammen. 

Meike is ook een fanatieke wielrenster. Zij heeft vorig 

jaar bijna de top van de Mont Ventoux bereikt. 

 

 

Jasmijn Scholtens is 11 jaar en speelt bij HDC 

Hoogeveen. In het voorjaar van 2014 heeft zij haar 

eerste grote toernooi gespeeld; de halve finale van 

Nederland voor pupillen in Dedemsvaart. Zij behaalde 

hier 5 punten uit 7 wedstrijden. 

 

 

 

Darja Koullen is 12 jaar en lid van DC Roderland. Zij 

heeft al enige ervaring opgedaan want vorig jaar 

debuteerde zij met een verdienstelijke 5e plaats. Naast 

dammen houdt zij veel van turnen. Op het NK Aspiranten 

Meisjes 2014 speelde zij zeer verdienstelijk.  

 

Nicole de Vries is 10 jaar en speelt bij HDC Hoogeveen. 

Ondanks haar jonge leeftijd heeft ze al aardig wat 

ervaring opgedaan. De afgelopen twee jaar werd zij bij 

de welpen meisjes 5e en 3e. Ook heeft ze afgelopen jaar 

heel verdienstelijk het EK en het WK welpen meisjes 

gespeeld. Naast dammen vindt zij veel dingen leuk zoals 

buiten spelen, spelletjes doen op haar playstation en 

gewoon een leuke wandeling of fietstocht maken. 



Lisa Schep is 11 jaar en ook lid van de organiserende 

vereniging HDC. Zij damt 2 jaar, is heel even gestopt 

met dammen maar heeft het dammen sedert het begin 

van het jaar weer enthousiast opgepakt. In de halve 

finale pupillen in Dedemsvaart behaalde zij een 15e plek 

met 6 uit 5. Naast dammen heeft zij veel hobby's zoals 

turnen, tekenen, knutselen, zingen en toneelspelen. 

 

Suzanne Staal is 11 jaar en damt bij het Noorden in 

Groningen. Bij de meisjes zit zij al jaren bij de top en 

ook tegen de jongens staat zij haar mannetje. Op het 

NK Welpen algemeen 2012 werd zij tweede en liet alle 

jongens achter zich. Ook heeft zij al diverse keren 

meegespeeld op een EK. Naast dammen doet zij veel aan 

turnen, ongeveer 6 uur per week. Maar als ze moet 

dammen, is de keuze niet zo moeilijk, dan gaat Suzanne 

dammen. 

 

Linsey van Leeuwen is 12 jaar en lid van VBI Huissen. Dit 

is de 2e keer dat zij meespeelt met het NK Pupillen 

meisjes, vorig jaar eindigde zij als zesde. Naast dammen 

doet zij aan tafeltennis en is bij de scouting. Paar weken 

geleden speelde zij op het Nederlands Kampioenschap 

Aspiranten!  

 

 

Aleksandra Ovchinnikova is 12 jaar en damt bij PSV 

dammen Eindhoven. Zij is eerstejaars pupil en heeft 

reeds de halve finale pupillen in den Bosch gespeeld. In 

deze halve finale kwam zij nog te kort. Bij de welpen 

meisjes 2013 eindigde zij in de middenmoot. 

 

 



Kirsty Wahjuwibowo is 12 jaar en damt bij DC Den Haag. 

In haar 4-jarige damcarrière heeft ze al veel successen 

geboekt. Haar succesvolste jaar was 2012 toen ze zowel 

Nederlands kampioen bij de welpen meisjes als bij de 

welpen algemeen werd. Mede dankzij de damsport  

maakt het haar rustig bij haar andere hobby, 

pianospelen. Ook heeft zij veel baat van het dammen 

met haar studie. Hierdoor is haar concentratievermogen 

veel beter dan van andere leerlingen. 

 

Tamar Visser is 12 jaar en damt bij DC Sneek. Zij damt 

al 5 jaar en is vaak succesvol geweest op het NK meisjes. 

Zowel in 2011 als in 2013 behaalde zij brons. Ook heeft 

zij meerdere keren meegespeeld op het EK en WK. 

Naast het dammen vindt zij pianospelen en tekenen ook 

heel erg leuk. 

 

Lotte Meijer is 12 jaar en is lid van DC Warffum. In 

2011 behaalde zij haar grootste succes; Nederlands 

kampioen welpen meisjes. Vorig jaar werd ze bij de 

pupillen meisjes fraai tweede. 

Op diverse EK's en WK's heeft ze al de nodige ervaring 

opgedaan. In haar vrije tijd houdt ze van vioolspelen. 

 

 

Sarah Hanhart is 12 jaar en lid van Denk en Zet Laren. 

Enige tijd geleden heeft zij haar debuut gemaakt op een 

nationaal toernooi, de halve finale pupillen. In 

Dedemsvaart eindigde zij keurig in de middenmoot. 

Naast dammen houdt zij ook van pianospelen, voetballen, 

tekenen en lezen. 

 

 



Dehlinya van Erven is 10 jaar en damt bij DEZ/NGKZ 

Hattem. Zij damt nog vrij kort. 

Naast dammen houdt zij ook van fietsen en buiten 

spelen. 

 

 

 

 

Rosalique van Erven is 12 jaar en damt bij DEZ/NGKZ 

Hattem. Ook zij damt nog maar kort. Wel behaalde zij 

dit jaar een mooie derde plaats op het provinciaal 

kampioenschap. 

Buitenspelen vindt zij erg fijn. 

 

 

Maaike de Bruin is 12 jaar en is lid van DEZ Reeuwijk. 

Naast dammen houdt ze van zwemmen, scouting en 

knutselen. Ook assisteert zij haar trainer al bij het 

lesgeven aan jongere kinderen. 

 

 

 

 

Bij een oneven aantal speelsters zal Isis Waterink van HDC Hoogeveen 

meedoen.   



Programma NK pupillen meisjes 
 
Dag en datum Tijd Activiteit 

Donderdag 29 mei 12.00 uur Ontvangst deelneemsters 

 12.30 uur Opening 

 12.45 uur 1e ronde 

 15.30 uur 2e ronde 

 19.00 uur Sportieve avond 

Vrijdag 30 mei 10.00 uur 3e ronde 

 12.45 uur 4e ronde 

 15.30 uur 5e ronde 

 19.00 uur Bowlen 

Zaterdag 31 mei 11.00 uur 6e ronde 

 13.45 uur 7e ronde 

 17.00 uur Prijsuitreiking 

 

  



Deelnemers NK welpen algemeen 

Cas Aleven is 9 jaar en lid van DC VBI Huissen. In de 

halve finale in Eindhoven werd hij 5e. Dankzij een 

keuzeplaats mag hij meespelen in de finale. 

 

 

 

Luise Gabbert is 8 jaar en lid van WSDV Wageningen. In 

de halve finale in den Helder eindigde zij op een keurige 

tweede plaats. Op het NK benjamins is zij de laatste 

twee jaar als 3e en 2e geëindigd en op het NK meisjes 

welpen eindigde zij eveneens op de tweede plaats. 

 

Marie Gabbert is 10 jaar en ook lid van WSDV 

Wageningen. Zij eindigde dit jaar in den Helder op de 

derde plaats in de halve finale. Vorig jaar werd ze 

Nederlands kampioen bij de welpen meisjes en het jaar 

daarvoor werd zij 2e op het NK benjamins. 

 

 

Yaroslav Gilevych is 10 jaar en lid van PSV Dammen 

Eindhoven. Met een 2e plaats in de halve finale in 

Eindhoven plaatste hij zich overtuigend voor de finale. 

Dit wordt zijn tweede finale nadat hij vorig jaar als 5e 

eindigde. 

 

 

 

 

 



Lev Gilevych is 10 jaar en lid van PSV Dammen 

Eindhoven. Hij dankt zijn finaleplaats omdat hij vorig 

jaar als 2e eindigde en daarmee was hij de beste 

speelgerechtigde speler voor dit jaar. 

 

 

 

Simon Harmsma is 9 jaar en komt uit voor Denk en Zet 

Culemborg. Via de 4e plaats in Eindhoven gaat hij naar de 

finale. Zijn naam kwamen we vorig jaar voor het eerst 

tegen op het NK benjamins waar hij op een keurige 6e 

plaats eindigde. 

 

 

Matthijs Jonkman is 9 jaar en lid van HDC Hoogeveen. 

Dankzij een 2e plaats in een halve finale van Urk gaat hij 

de finale spelen. Matthijs is door het schooldammen met 

de damsport in aanraking gekomen. Hij heeft zijn oude 

sport, voetballen, nog niet vaarwel gezegd en heeft nog 

geen gelegenheid gehad de clubavond te bezoeken. 

Talent te over, zou je zeggen. 

 

Akosh Kardos is 10 jaar en lid van WSDV Wageningen. 

Hij wist zich met een 4e plaats in Urk net te plaatsen 

voor de finale. Vorig jaar ging het aanmerkelijk 

gemakkelijker toen hij zijn halve finale won. Vorig jaar 

debuteerde hij in de finale welpen. 

 

 

 

 

 



Jan Kornilov is 9 jaar en lid van PSV Dammen Eindhoven. 

Hij won de halve finale in Eindhoven. Hij had zich zelfs 

geplaatst voor de finale pupillen maar deelname hieraan 

zou een beetje te veel van het goede zijn. Vorig jaar 

eindigde hij al keurig op de 3e plaats. 

Twee jaar achtereen is hij Nederlands kampioen 

benjamins geweest. 

 

Elisabeth Kramer is 9 jaar en lid van het Noorden 

Groningen. Met een eerste plaats in de halve finale 

plaatste zij zich overtuigend voor de finale. In 2013 

eindigde zij bij de welpen meisjes net buiten het podium. 

 

 

 

Alijn Kuijer is 9 jaar en lid van Denk en Zet Culemborg. 

Met een 3e plaats in de halve finale in Eindhoven wist hij 

de finale te bereiken. Zijn mooiste resultaat behaalde 

hij vorig jaar toen hij 2e werd op het NK benjamins. 

Dammen vindt hij leuk maar trainen is niet echt zijn 

ding. Verder speelt hij graag buiten, kijkt graag naar 

uitzending gemist en vindt X-boxen leuk. 

 

Sara van Lenthe is 10 jaar en lid van Denk en Zet Laren. 

Dankzij een 3e plaats in de halve finale in Urk bereikte 

zij de finale. Zij damt nog maar kort maar werd dit jaar 

wel kampioen van Gelderland bij de welpen. Naast 

dammen houdt zij van paardrijden en saxofoon spelen. 

 

 

 

 

 



Noël Neve is 9 jaar en lid van HDC Haarlem. Hij verraste 

vriend en vijand door de halve finale in den Helder te 

winnen. 

 

 

 

 

 

Wilmer Oostindjer is 7 jaar en lid van HDC Hoogeveen. 

In Urk werd hij in zijn halve finale keurig derde. Naast 

dammen doet hij ook aan schaken. Met zijn jonge 

leeftijd zal hij hoge ogen gooien op het NK benjamins of 

zou hij nu al kunnen schitteren bij de welpen? 

 

 

Stef Schep is 9 jaar en lid van HDC Hoogeveen. In de 

halve finale in Urk had hij geen goede dag en werd 5e. 

Omdat zijn vereniging de finale organiseert, mag hij 

toch meespelen. Naast dammen houdt hij erg van 

voetballen, knikkeren en computeren. Met zijn 

schoolteam, J.Calvijnschool, hoopt hij hoge ogen te 

gooien in de finale. 

 

Lisa Scholtens is 9 jaar en lid van HDC Hoogeveen. In 

Urk wist zij haar halve finale zeer overtuigend te winnen 

met slechts 1 verliespunt. Haar trainer, Zainal Palmans, 

heeft hele hoge verwachtingen van haar en denkt dat zij 

potentie heeft een hele grote te worden. 

 

 

 

 

 



Ivar Smijers is 9 jaar en damt bij WSDV Wageningen. 

In den Helder bereikte hij een 4e plaats hetgeen 

voldoende was voor een finale plaats. 

 

 

 

 

Albert Hendrik Snijder is 10 jaar en damt bij Urk aan 

Zet. De halve finale in zijn woonplaats ging erg 

moeizaam. Hij werd 5e maar hij kreeg een keuzeplaats 

op grond van zijn prestaties van vorig jaar. Toen won hij 

zijn halve finale en kwam ook in de finale goed voor de 

dag. Hij kan zijn ervaring van het EK van vorig jaar mooi 

meenemen naar de finale. 

 

Wouter Sosef is 9 jaar en damt bij HDC Hoogeveen. Hij 

verraste iedereen door zijn 2e plaats in de halve finale 

in Urk. Zijn enthousiasme voor de damsport is 

overduidelijk maar soms kan hij wel eens te impulsief, te 

snel reageren. 

 

 

Sander Staal is 8 jaar en damt bij het Noorden 

Groningen. Dankzij een gewonnen barrage om de 4e 

plaats in Urk sloop hij de finale binnen. Zijn grootste 

succes was afgelopen jaar bij het NK benjamins waar hij 

4e werd algemeen en 3e bij de jongens. Hij voetbalt ook 

graag (3 avonden in de week) maar dammen gaat altijd 

voor. 

  



Programma NK welpen algemeen 

 
Dag en datum Tijd Activiteit 

Zaterdag 31 mei 10.30 uur Ontvangst deelnemers 

 10.45 uur Opening 

 11.00 uur 1e ronde 

 11.40 uur 2e ronde 

 12.20 uur 3e ronde 

 13.00 uur 4e ronde 

 13.40 uur 5e ronde 

 14.20 uur 6e ronde 

 15.00 uur 7e ronde 

 15.40 uur 8e ronde  

 16.20 uur 9e ronde 

 17.00 uur Prijsuitreiking 
 
 
 

Vergeet niet het inschrijfgeld mee te nemen: 
Voor pupillen meisjes 20 euro 
Voor welpen algemeen 10 euro 

  



Scoretabel NK pupillen meisjes 
 

 
Naam 1 2 3 4 5 6 7 totaal 

Meike Burema                 

Jasmijn Scholtens                 

Darja Koullen                 

Nicole de Vries                 

Lisa Schep                 

Suzanne Staal                 

Linsey van Leeuwen                 

Aleksandra Ovchinnikova                 

Kirsty Wahjuwibowo          

Tamar Visser         

Lotte Meijer         

Sarah Hanhart         

Dehlinya van Erven         

Rosalique van Erven         

Maaike de Bruin         
         

  



Scoretabel NK welpen 
 
Naam  1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

Cas Aleven           

Luise Gabbert           

Marie Gabbert           

Yaroslav Gilevych           

Lev Gilevych           

Simon Harmsma           

Matthijs Jonkman           

Ákosh Kardos           

Jan Kornilov           

Elisabeth Kramer           

Alijn Kuijer           

Sara van Lenthe           

Noël Neve           

Wilmer Oostindjer           

Stef Schep           

Lisa Scholtens           

Ivar Smijers           

Albert Hendrik Snijder           

Wouter Sosef           

Sander Staal           

 
 
 



Wedstrijdbepalingen NK pupillen meisjes 

 

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het 

spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 

2. Het speeltempo bedraagt 45 min + 30 seconde per zet per persoon 

per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking 

gesteld. De aanvangstijd is in het programma vastgesteld. 

3. Indien een speler een uur na aanvang van de partij nog niet aanwezig 

is, wordt de partij voor hem verloren verklaard. 

4. Noteren is niet verplicht. 

5. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er 

worden zeven ronden gespeeld. 

6. De eindstand wordt als volgt bepaald: 

a. Het hoogste aantal wedstrijdpunten. 

b. Indien dan nog geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er 

rechten aan zijn verbonden of een visuele prijs, 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 

(spelen met bovengenoemde bedenktijd tot een beslissing is 

verkregen).  

c. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: 

eerst het hoogste aantal weerstandspunten (de som van scores 

van de tegenstanders), daarna het hoogste aantal Sonnenborn 

Berger punten (tweemaal de scores van de spelers van wie is 

gewonnen plus eenmaal de scores van de spelers tegen wie 

remise is gespeeld). 

7. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK meisjes pupillen 

2014 in Wit-Rusland, van 1 tot en met 7 augustus 2014. Deelname is 

alleen mogelijk binnen Team KNDB. 



8. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde NT (nationaal 

talent). NT krijgen een trainings- en coachprogramma met vooral 

talentcoach Rik Keurentjes. Dus de nummers 1 en 2 en 3 zullen zelf 

reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten 

betalen. De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit 

moment E.800. Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie 

vooraf voor Team KNDB, voor de reis en voor de coaches tijdens het 

hele toernooi in Wit-Rusland. 

9. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het WjK meisjes pupillen 

2014 in Estland, van 26 oktober tot en met 1 november 2014. 

Deelname is alleen mogelijk binnen Team KNDB. 

10. Talentontwikkeling kan ook nu alleen betalen voor NT. Dus de 

nummers 1 en 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, 

inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen. De realistische 

schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.600. 

Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf voor Team 

KNDB, voor de reis en voor de coaches tijdens het hele toernooi in 

Estland. 

11. Tijdens de ronden mag door de spelers, anders dan met de arbiter of 

de wedstrijdleiding, niet worden gesproken. 

12. De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt 

gerookt of te luid wordt gesproken. 

13. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de 

KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en 

rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De 

definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de 

wedstrijdleiding. 

14. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de 

betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het 

geschil volgens artikel 59 van het spel- en wedstrijdreglement van de 

KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing 

geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB. 



Wedstrijdbepalingen NK welpen 
algemeen 

 

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het 

spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 

2. Het speeltempo bedraagt 10 min + 10 seconde per zet per persoon per 

partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking 

gesteld. De aanvangstijd is in het programma vastgesteld. 

3. Er is geen arbitrage. 

4. Noteren is niet verplicht. 

5. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er 

worden negen ronden gespeeld. 

6. De eindstand wordt als volgt bepaald: 

a. Het hoogste aantal wedstrijdpunten. 

b. Indien dan nog geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er 

rechten aan zijn verbonden of een visuele prijs, 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 

(spelen met bovengenoemde bedenktijd tot een beslissing is 

verkregen).  

c. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: 

eerst het hoogste aantal weerstandspunten (de som van scores 

van de tegenstanders), daarna het hoogste aantal Sonnenborn 

Berger punten (tweemaal de scores van de spelers van wie is 

gewonnen plus eenmaal de scores van de spelers tegen wie remise 

is gespeeld). 

7. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK jongens welpen 

2014 in Wit-Rusland, van 1 tot en met 7 augustus 2014. Deelname is 

alleen mogelijk binnen Team KNDB. 



8. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde NT (nationaal 

talent). NT krijgen een trainings- en coachprogramma met vooral 

talentcoach Rik Keurentjes. Henk Stoop betaalt mee via zijn 

www.damboeken.nl voor de 4 algemene kampioenen, als er niet door de 

KNDB kan worden betaald. Deze sponsoring is tot een maximum van 

E.500. De kampioen zal dus nog een deel zelf moeten betalen. De 

nummers 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, 

inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen. De realistische 

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

Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf voor Team 

KNDB, voor de reis en voor de coaches tijdens het hele toernooi in 

Wit-Rusland. 

9. De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het WjK jongens welpen 

2014 in Estland, van 26 oktober tot en met 1 november 2014. 

Deelname is alleen mogelijk binnen Team KNDB. 

10. Talentontwikkeling kan ook nu alleen betalen voor NT. Dus de nummers 

1 en 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en 

coachkosten moeten betalen. De realistische schatting (!) van de 

totale (!) kosten is op dit moment E.600. Talentontwikkeling zorgt voor 

alle communicatie vooraf voor Team KNDB, voor de reis en voor de 

coaches tijdens het hele toernooi in Estland. 

11. Tijdens de ronden mag door de spelers, anders dan met de arbiter of 

de wedstrijdleiding, niet worden gesproken. 

12. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de 

KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en 

rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De 

definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de 

wedstrijdleiding. 

13. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de 

betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het 

geschil volgens artikel 59 van het spel- en wedstrijdreglement van de 

KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing 

geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB. 

http://www.damboeken.nl/


Overzicht kampioenen 
 

 Pupillen meisjes   Welpen algemeen 

1988 Jorien Alink    

1989 Jorien Alink    

1990 Jorien Alink    

1991 Jorien Alink    

1992 Marieke Smeenk    

1993 Linda Schnieders    

1994 Uscha Badal    

1995 Ineke de Jong    

1996 Eline Huisman    

1997 Marjolein Geurts    

1998 Miranda Kiewit  1998 Robert-Jan van den Akker 

1999 Saskia Veltman  1999 Mudassar Malik 

2000 Irene Sterrenburg  2000 Stefan Stapper 

2001 Anne-Wil Koopman  2001 Yuen Wong 

2002 Laura Andriessen  2002 Bas van Engelen 

2003 Rebecca van Beek  2003 Rik Verboon 

2004 Mei-Jhi Wu  2004 Martijn de Leeuw 

2005 Heike Verheul  2005 Eric van Rossum 

2006 Lotte Aleven  2006 Wopke de Vries 

2007 Lotte Aleven  2007 Martijn van IJzendoorn 

2008 Lotte Aleven  2008 Jitse Slump 

2009 Lisa Aleven  2009 Jitse Slump 

2010 Michelle de Jong  2010 Vincent Houtjes 

2011 Michelle de Jong  2011 Dirk Vet 

2012 Tessa Aleven  2012 Kirsty Wahjuwibowo 

2013 Ilse Barf  2013 Berke Yiğittürk 

2014 ?????  2014 ????? 



 


