
 

 

Voorwoord KNDB

Beste deelnemers, ouders en jeugdleiders,  

 

Jullie hebben je geplaatst voor 

het Nederlands Kampioenschap 

aspiranten. Van harte 

gefeliciteerd!  

 

Na het succesvolle NK pupillen 

vorig jaar, organiseert de 

Monsterse damvereniging dit 

jaar het NK aspiranten. 

Sommigen van jullie zullen de 

organisatie dus nog kennen van 

vorig jaar en voor sommigen van 

jullie zal het een nieuwe 

organisatie zijn. Jullie zijn hoe 

dan ook in goede handen!  

 

Het wordt ongetwijfeld een 

spannende strijd om de 

podiumplaatsen en de nationale 

titel.  

Daarnaast zijn er ook weer 

plaatsen te verdienen voor de 

Europese- en 

Wereldkampioenschappen jeugd, 

waarbij het EK als eerst op de 

kalender staat, begin augustus in 

Turkije.  

 

Tijdens het toernooi worden 

mogelijk foto’s gemaakt voor op 

de website. Mocht je liever niet 

op de foto willen, geeft dit dan 

aan bij de organisatie! 

 

Ik wens alle spelers en 

begeleiders een mooi, spannend 

en sportief toernooi, maar vooral 

ook veel plezier!   

 

Laura Timmerman 

Jeugdcommissie KNDB 

 
 

 
De jeugdcommissie heeft alle toernooien die zij organiseert onder de 

vlag van de KNDB ondergebracht op één plek:  

www.jeugddammen.com 



 

 

Voorwoord organisatie 

Beste finalisten, 

 

Het Nederlands kampioenschap 

wordt op het vakantiepark 

Vlugtenburg gehouden, dit park 

ligt pal aan het strand. 

 

Op het strand heeft het park 

ook nog 5 pipowagens staan die 

je kan boeken. 

 

Heerlijk op het strand wakker 

worden met het uitzicht, geluid 

en de geur van de zee. 

Het park is door de jaren heen 

steeds bezig om het nog 

aantrekkelijker te maken. 

 

 

 

 

 

Veel mensen weten het park te 

vinden om lekker op het strand 

te kunnen uitwaaien. 

 

Ik hoop dat jullie het hier 

tijdens het toernooi naar jullie 

zin hebben en misschien nog 

weleens terugkomen voor een 

welverdiende vakantie. Voor de 

nevenactiviteit wel jullie 

zwemspullen meenemen! 

 

Wij wensen alle deelnemers een 

leuk, sportief en gezellig 

toernooi toe. 

 

Edwin van der Meer

 

 

 

 

 

  E. van der Meer 

LOODGIETERSBEDRIJF 



 

 

Algemene informatie  

            

Speellocatie                                     
Vakantiepark Vlugtenburg 

Het Louwtje 10 

2691 KR ‘s-Gravenzande 

 

Organisatie en contactpersonen 

Damvereniging Monster 

Edwin van der Meer  

Tel: 0641517860 

E-mail: edvdmeer@caiway.nl                                          

 

Website 
www.jeugddammen.com 

 

Arbiters 

Piet Rozenboom, Nerin Bisseswar en Joke van der Meijden 

 
E-boards 
De partijen zijn live te volgen via de E-boards 

Bediening: Dick van IJzendoorn 

 

 

 
Vergeet niet het inschrijfgeld à €20,00  

mee te nemen op de eerste dag. 

 

Wanneer je gebruik maakt van de door de 

organisatie geregelde overnachtingen, zijn 

de extra kosten €50,00 

 
         
 



 

 

Programma 
 
Dag en datum Tijd Activiteit  

Maandag 4 juli 12:00 uur Welkom en ontvangst 

 13:00 uur Opening 

 13:15 uur 1e ronde  

Dinsdag 5 juli 09:30 uur 2e ronde  

 14:30 uur 3e ronde  

Woensdag 6 juli 9:30 uur 4e ronde  

 15:00 uur Nevenactiviteit 

Donderdag 7 juli 09:30 uur 5e ronde  

 14:30 uur 6e ronde  

Vrijdag 8 juli 9:30 uur 7e ronde  

 14:30 uur 8e ronde 

Zaterdag 9 juli 9:30 uur 9e ronde   

 15:00 uur Prijsuitreiking en afsluiting 

 

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. 
 

 

Voor alle deelnemers wordt dagelijks de lunch met broodjes, fruit en 

drinken verzorgd. Ook krijgen zij elke ronde een consumptiebon. 
 

Nevenactiviteit 

Woensdag 15.00 uur 

Uitwaaien, surfen en suppen. Daarna heerlijk eten en drinken op het 

vakantiepark! 

 
 
 
 
 
 



 

 

Deelnemers 
 

 

Yulia Bintsarovska 

Ik ben Yulia en ik ben 13 jaar oud. Ik kwam 

in aanraking met dammen doordat ik op 

school lessen kreeg. Kort daarna ben ik 

naar de damclub SSS gegaan waar ik nu 3,5 

jaar dam. Ik ben 1 keer naar een EK en 1 

keer naar een WK geweest. Dit is mijn 

tweede keer dat ik aan de finale aspiranten 

meedoe. Mijn andere hobby's zijn: 

zwemmen, trampolinespringen, bakken, 

voorlezen en verhalen schrijven, maar mijn 

grootste hobby is natuurlijk dammen. Ik 

heb heel veel zin in het NK dit jaar en ik 

hoop dat het een leuk toernooi mag worden 

waarbij we veel plezier mogen beleven. 

 

 

Nick Bolks 

Nick is een jongen van 15 jaar. Hij is vanaf 

groep 7 aan het dammen geslagen. Mede 

door de damclub die op zijn school les gaf. 

Nick woont met zijn ouders en broer en 

broertje en zusje in Tiendeveen dicht bij 

Hoogeveen. Nick doet de Havo in 

Hardenberg en fietst elke dag 50 km. Nick 

doet voor het eerst mee met het NK, wel 

heeft hij in teamverband meegedaan en 

hier zijn ze toen Nederlands kampioen 

geworden.  
 
 



 

 

 

Daniël Boxum 

Ik ben Daniël Boxum, 15 jaar oud.  

Ik speel bij Damkring Emmeloord en de 

Vechtstreek in Gramsbergen. In de jaren 

hiervoor heb ik meegedaan aan het WK 

pupillen in 2019, NK welpen, NK pupillen, NK 

junioren en meerdere NK's sneldammen. Bij 

het laatst gespeelde NK sneldammen werd 

ik 2e. Dit wordt mijn 2e NK aspiranten.  

Naast dammen, werk ik bij de Action en 

verder doe ik nog aan MMA en vissen.   
 
 

 

Matheo Boxum 

Ik ben Matheo Boxum en ik ben 12 jaar 

oud. Ik woon in Emmeloord. Ik dam bij 

Hijken DTC en de Vechtstreek 

Gramsbergen. Daarnaast heb ik sinds 2021 

een NT-status. Mijn belangrijkste 

damprestaties zijn: Europees blitzkampioen 

welpen (2019) en 3e op het WK pupillen 

(2021) Daarnaast ben ik Nederlands 

kampioen geweest in de categorieën 

benjamins, welpen en pupillen. Naast 

dammen heb ik ook andere hobby’s zoals 

gamen, tafeltennis en voetballen. 

 

 

Marjory Feyt 

Ik ben Marjory Feyt en 14 jaar jong. Sinds 

mijn 6e dam ik bij WSDV. Ik heb diverse 

titels op mijn naam staan en  ook 

deelgenomen aan diverse EK's en WK's. 

Naast dammen vind ik paardrijden ook erg 

leuk. 
 



 

 

 

 

Melvin Koullen 

Melvin is 15 jaar en zit in het 3de jaar 

VWO. Hij is al een tijdje bezig met 

dammen, en heeft al nodige ervaring 

opgedaan. Het begon met NK benjamins, 

daarna welpen, pupillen en aspiranten. Ook 

heeft hij mee gedaan aan jeugd EK's en 

WK's. In zijn vrije tijd kan je hem vinden 

achter PS4, of op het voetbalveld.  
 

 

 

Roland Kreeft 

Ik ben Roland Kreeft,  ik ben 16 jaar en zit 

in 4 gymnasium. Ik dam sinds mijn achtste 

jaar bij Damclub Hoogeveen (HDC) en ik 

vind het nog steeds een fantastische sport. 

In mijn carrière ben ik Nederlands 

kampioen bij de pupillen geworden en mijn 

beste internationale prestatie is achtste 

bij de aspiranten vorig jaar.   

 
 

 

Fleur Kruysmulder 

Mijn naam is Fleur Kruysmulder, ik ben 15 

jaar oud en woon in Huissen. Ik zit in 3 vwo 

op het Candea College in Duiven. Ik dam 

sinds mijn 11de bij VBI Huissen en dit is 

mijn 2de jaar als aspirant. Mijn beste 

prestatie is een 1ste plaatst bij het NK 

junioren meisjes dit jaar en ik heb tot nu 

toe 1 keer meegedaan aan een WK, maar 

nog nooit aan een EK. Naast dammen zit ik 

ook nog op voetbal. 



 

 

 

Alex Poliakov 

Ik ben Alex Poliakov. Ik ben 12 jaar oud. Ik 

ben tweedejaars pupil. Dit is de eerste 

keer dat ik meedoe aan een aspiranten 

toernooi. Ik was ook 3de geworden bij het 

NK Pupillen. Mijn andere hobby's zijn: 

tennis en gamen. Ik heb heel veel zin in dit 

NK Aspiranten! 
 

 

 

 

Sytze Spijker 

Ik ben Sytze Spijker en ik ben 15 jaar. Ik 

ga na de zomer VWO 4 doen. Ik dam bij 

HDC Hoogeveen. Dit is mijn tweede jaar als 

aspirant en dit wordt ook mijn tweede NK 

aspiranten. Naast dammen houd ik ook nog 

van drummen. Ik heb er zin in en hoop op 

een mooi toernooi! 

 



 

 

Wedstrijdrooster 
 

 Ronde 1  Maandag 4 juli 13.15 uur 

Sytze Spijker -  Yulia Bintsarovska  - 

Nick Bolks -  Melvin Koullen  - 

Roland Kreeft -  Fleur Kruysmulder  - 

Alex Poliakov -  Matheo Boxum  - 

Daniël Boxum -  Marjory Feyt  - 

 

 

 Ronde 2  Dinsdag 5 juli 09.30 uur 

Sytze Spijker -  Nick Bolks  - 

Matheo Boxum -  Daniël Boxum  - 

Fleur Kruysmulder -  Alex Poliakov  - 

Melvin Koullen -  Roland Kreeft  - 

Yulia Bintsarovska -  Marjory Feyt  - 

 

 

 Ronde 3  Dinsdag 5 juli 14.30 uur 

Nick Bolks -  Yulia Bintsarovska  - 

Roland Kreeft -  Sytze Spijker  - 

Alex Poliakov -  Melvin Koullen  - 

Daniël Boxum -  Fleur Kruysmulder  - 

Marjory Feyt -  Matheo Boxum  - 
 

 

  Ronde 4  Woensdag 6 juli 09.30 uur 

Sytze Spijker -  Alex Poliakov  - 

Nick Bolks -  Roland Kreeft  - 

Fleur Kruysmulder -  Marjory Feyt  - 

Melvin Koullen -  Daniël Boxum  - 

Yulia Bintsarovska -  Matheo Boxum  - 

 

 

 

  



 

 

 Ronde 5  Donderdag 7 juli 09.30 uur 

Roland Kreeft -  Yulia Bintsarovska  - 

Alex Poliakov -  Nick Bolks  - 

Daniël Boxum -  Sytze Spijker  - 

Marjory Feyt -  Melvin Koullen  - 

Matheo Boxum -  Fleur Kruysmulder  - 
 

 
 

 Ronde 6  Donderdag 7 juli 14.30 uur 

Sytze Spijker -  Marjory Feyt  - 

Nick Bolks -  Daniël Boxum  - 

Roland Kreeft -  Alex Poliakov  - 

Melvin Koullen -  Matheo Boxum  - 

Yulia Bintsarovska -  Fleur Kruysmulder  - 

 
 

 Ronde 7  Vrijdag 8 juli 09.30 uur 

Alex Poliakov -  Yulia Bintsarovska  - 

Daniël Boxum -  Roland Kreeft  - 

Marjory Feyt -  Nick Bolks  - 

Matheo Boxum -  Sytze Spijker  - 

Fleur Kruysmulder -  Melvin Koullen  - 

 
 

 Ronde 8  Vrijdag 8 juli 14.30 uur 

Sytze Spijker -  Fleur Kruysmulder  - 

Nick Bolks -  Matheo Boxum  - 

Roland Kreeft -  Marjory Feyt  - 

Alex Poliakov -  Daniël Boxum  - 

Yulia Bintsarovska -  Melvin Koullen  - 

 
 

 Ronde 9  Zaterdag 9 juli 09.30 uur 

Daniël Boxum -  Yulia Bintsarovska  - 

Marjory Feyt -  Alex Poliakov  - 

Matheo Boxum -  Roland Kreeft  - 

Fleur Kruysmulder -  Nick Bolks  - 

Melvin Koullen -  Sytze Spijker  - 



 

 

Kampioenschap van Nederland 
 

Aspiranten Algemeen 
 

Organisatieplaats ‘s-Gravenzande 
 

Een stukje geschiedenis van ’s-Gravenzande: 
 

's-Gravenzande is ontstaan op een 

zandplaat ten noorden van de 

oude Maasmonding. Het werd 

tegen het water beschermd door 

een haakvormige strandwal en 

aansluitend een stelsel van 

polderdijken.  

 

Op deze zandplaat liet de graaf 

van Holland rond 1200 

een hof bouwen waaraan de stad 

zijn naam ontleende.  

Voor de komst van het hof was het 

gebied al bewoond en 

waarschijnlijk was er daardoor een 

haven. De nederzetting werd 

aangelegd langs de Langestraat die 

evenwijdig aan de Maasoever liep. 

Later kwam haaks op deze weg de 

Hoflaan die naar het Hof liep.  

 

Het hof was waarschijnlijk slechts 

een jachtverblijf met een 

luxe ontginningsboerderij.  

 

Wel trok het andere instellingen 

aan zoals een kapel in 1235, 

een begijnhof in 1255, 

een gasthuis in de dertiende eeuw 

en een klooster in 1427.  

 

In 1246 kreeg  

's-Gravenzande stadsrechten van  

graaf Willem II van Holland, op 

aandringen van zijn 

moeder Machteld van Brabant die 

haar vaste verblijfplaats aan het 

hof had. Van een stedelijke 

ontwikkeling kwam het echter niet. 

De economie bleef beperkt 

tot landbouw en veeteelt en het 

dorp groeide maar langzaam.  

 

In 1238 werd de kapel 

een parochiekerk. 

Het Mariabeeld zou tot aan 

de Reformatie een 

aantrekkingskracht hebben gehad 

op bedevaartgangers.  

 

Maatschap Van Velden - Seuneke 



 

 

Uitslagentabel 
 

 Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot 

1 Yulia Bintsarovska                    

2 Nick Bolks                    

3 Daniël Boxum                    

4 Matheo Boxum                    

5 Marjory Feyt                    

6 Melvin Koullen                    

7 Roland Kreeft                    

8 Fleur Kruysmulder                    

9 Alex Poliakov            

10 Sytze Spijker            

 
 
 
Voortschrijdingstabel 
 
 

  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Plaats 

1 Yulia Bintsarovska            

2 Nick Bolks            

3 Daniël Boxum           

4 Matheo Boxum           

5 Marjory Feyt            

6 Melvin Koullen            

7 Roland Kreeft            

8 Fleur Kruysmulder            

9 Alex Poliakov            

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 de eerste 

plaats of een plaatsingsrecht 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 er 2 partijen 

gespeeld. Indien dan nog geen beslissing verkregen is, wordt er 

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 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. De Nederlandse afvaardiging 

is inmiddels bekend. 

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.  

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 een deel van je kosten vergoed te krijgen.  

5. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het WjK aspiranten algemeen 

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.  

    

 



 

 

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 
 

 

1974 Gerrit Wassink 1998 Michiel Kloosterziel 

1975 Henk Hosper 1999 Bas Messemaker 

1976 Peter de Jong 2000 Jasper Lemmen 

1977 Eran Binenbaum 2001 Rik Keurentjes 

1978 Gérard Jansen 2002 Danny Slotboom 

1979 Hendrik van der Zee 2003 Pim Meurs 

1980 Erik Brunsman 2004 Pim Meurs 

1981 Hendrik van der Zee 2005 Pieter Steijlen 

1982 Wil van den Braak 2006 Roel Boomstra 

1983 Johan Smits 2007 Roel Boomstra 

1984 Arjan van Leeuwen 2008 Michel Stempher 

1985 Jappie Smink 2009 Thijs van den Broek 

1986 Mark Deurloo 2010 Martijn van IJzendoorn 

1987 Carlo van den Hurk 2011 Martijn van IJzendoorn 

1988 Joost de Heer 2012 Martijn van IJzendoorn 

1989 Matthijs Robbens 2013 Alex Ketelaars 

1990 Toby Hage 2014 Jan Groenendijk 

1991 Mark Kemperman 2015 Wouter Morssink 

1992 Laurens Fijn van Draat 2016 Berke Yigitturk 

1993 Mark Hoogakker 2017 Machiel Weistra 

1994 Jan Peter Patist 2018 Berke Yigitturk 

1995 Jeroen van den Akker 2019 Berke Yigitturk 

1996 Dirk van Schaik 2021 Simon Harmsma 

1997 Erwin Heunen 2022 ??? 

 


