Voorwoord KNDB
Beste deelneemster, ouders en andere belangstelligen,
Ik ben heel blij dat ik jullie allemaal kan welkom heten in Groningen, de stad waar
ik zelf heb leren dammen en tot m’n 19de heb gedamd voor Damgenootschap Het
Noorden. Groningen is een echte damstad! Ze hebben de afgelopen 10 jaar
regelmatig toernooien georganiseerd, waaronder verschillende NK’s voor meisjes,
maar bijvoorbeeld ook afgelopen december de strijd om de Wereldtitel dammen
2016 tussen Roel Boomstra en Jan Groenendijk. Ik ben er dan ook van overtuigd
dat jullie een hele leuke damweek tegemoet gaan in Groningen!
Het is dit jaar voor het eerst in tijden dat het NK Aspiranten Meisjes niet
gezamenlijk met het NK Pupillen algemeen wordt georganiseerd. Dit jaar hebben
jullie het rijk dus helemaal voor jezelf! Ik wil jullie via deze weg een hele leuke,
sportieve een spannende week wensen. Naast een spannende strijd om het
dambord, verwacht ik dat jullie ook nog kunnen genieten van Groningen. Zo valt
Koningsdag tijdens het toernooi en kunnen jullie wellicht nog genieten van de
festiviteiten in de stad!
Namens de jeugdcommissie wil ik Damgenootschap Het Noorden en met name
Henk en Danny hartelijk bedanken voor het organiseren van dit toernooi! Gezien
hun grote ervaring met het organiseren van toernooien gaat dat helemaal
goedkomen!
Succes aan alle deelneemsters en veel plezier!
Heike Verheul,
Jeugdcommissie KNDB

Vergeet niet om inschrijfgeld mee te nemen op de eerste dag.
Voor aspiranten meisjes €20,00.
Wanneer je gebruik maakt van de door organisatie geregelde overnachtingen, zijn
de extra kosten €20,00.
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Voorwoord organisatie
Welkom in Groningen voor het NK
Meisjes Aspiranten. Damgenootschap
Het Noorden organiseert regelmatig
een groot toernooi. Nog geen twee
jaar geleden waren we gastheer van
het NK Aspiranten en NK Meisjes
junioren. En afgelopen december
hadden we de eer om een deel van de
Match Boomstra-Groningen te mogen
huisvesten.

Beiden werden ze bij de meisjes
aspiranten kampioen. Bij Mei-Jhi was
het internationaal steeds net niet.
Heike behaalde Europese titels bij de
pupillen en bij de junioren. En onlangs
werd zij Nederlands kampioen bij
vrouwen. Maar jullie kennen haar
natuurlijk vooral van de Centrale
Meisjestraining. Mede dankzij haar
doen de meiden het goed!
Heike en Mei-Jhi vormden samen met
Nick Hoving en Roel Boomstra
jarenlang een sterk clubviertal bij de
jeugd. Voor Damgenootschap het
Noorden werden de nationale titels
aan elkaar geregen.
In de huidige tijd is Elisabeth Kramer
een exponent van het meisjesdammen
op de St. Michaëlschool. Elisabeth
deed als 10 jarige voor het eerst mee
aan een Europees Kampioenschap.
Vorige jaar behaalde ze de tweede
plaats bij het NK pupillen meisjes.

Toen ons werd gevraagd dit NK te
organiseren, moesten we wel even
nadenken. Maar gelukkig hadden we
goede redenen om het te doen. Met
Tamar Visser hebben we de
Nederlands kampioen in huis en
natuurlijk is Suzanne Staal ook een
kanshebber. We geven ze graag een
(klein) thuisvoordeel. Daarnaast zit
het meisjesdammen in de lift en daar
dragen we graag een steentje aan bij.
Onze gastheer, de St. Michaëlschool,
heeft zeker iets met meisjesdammen.
Mei-Jhi Wu werd in 2001 als
tienjarige Nederlands kampioen
sneldammen. Ze versloeg toen alle
jongens. Heike Verheul werd in 2003
als tienjarige voor het eerst
meisjeskampioen van Nederland. MeiJhi en Heike hebben beiden een mooi
carrière als jeugddammer gehad.

Wij hopen dat jullie een leuke week
hebben in Groningen. Wij zullen er in
ieder geval alles aan doen!
Namens Damgenootschap Het
Noorden,
Henk Stroetinga en Danny Staal
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Algemene informatie
Speellocatie
Op maandag 24 april:
St. Franciscus
Star Numanstraat 52
9714 JS Groningen
050-3125282
Vanaf dinsdag 25 april:
St. Michaëlschool
Butjesstraat 8
9712 EW Groningen
050-3125282

Organisatie en contactpersoon
Damgenootschap Het Noorden
Danny Staal
050-3123763
06-10703838
danny.staal@home.nl

Website
www.jeugddammen.com

Toernooileiding
Henk Stroetinga

Arbiter
Bob van der Mark
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Programma
Dag en datum
Maandag 24 april
Dinsdag 25 april
Woensdag 26 april
Donderdag 27 april
Vrijdag 28 april

Tijd
12:30
13:00 uur
9:00 uur
14:00 uur
9:00 uur
14:00 uur
9:00 uur
9:00 uur
14:00 uur

Activiteit
Ontvangst en opening
1e ronde
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
7e ronde
Prijsuitreiking

Het nevenprogramma is nog niet bekend.
Let op: De opening en eerste ronde worden op een andere locatie gehouden dan de
andere rondes in verband met de parkeermogelijkheden.

Bereikbaarheid en parkeren
De eerste dag wordt er gespeeld in de dependance van de St. Michaëlschool aan
de Star Numanstraat. Hier kan prima geparkeerd worden.
De overige dagen wordt er gespeeld aan de Butjesstraat, in het centrum van
Groningen. Er is geen parkeerruimte voor het gebouw zelf. In overleg kan er
(beperkt) geparkeerd worden op het schoolplein. Voor parkeergarages in de buurt,
ga naar: https://gemeente.groningen.nl/parkeergarages
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Deelneemsters NK aspiranten meisjes
Maaike de Bruin
04-12-2001
Woont in: Reeuwijk en damt bij: DEZ Reeuwijk
Ze krijgt training op de CMT en geeft ook zelf damles aan
jongere kinderen en helpt bij het organiseren van
damtoernooien. Speelde al meerdere NK aspiranten meisjes
en in 2015 zelfs WK!
Luise Gabbert
29-10-2005
Woont in: Bennekom en damt bij: WSDV Wageningen
In 2013, 2014, en 2015 werd Luise tweede bij het NK
Welpen Meisjes. Hierdoor speelde ze twee WK's en behaalde
daar een 23e en een mooie elfde plek. Is nog pupil. Naast
dammen speelt ze ook trompet.
Marie Gabbert
15-2-2004
Woont in: Bennekom en damt bij: WSDV Wageningen
In 2013 was Marie kampioen bij het NK Welpen Meisjes. Dit
jaar is het de derde keer dat Marie meedoet aan het NK
Aspiranten Meisjes. Ook heeft ze al twee WK's gespeeld.
Naast dammen doet Marie aan paardrijden, speelt ze
klarinet en zit ze graag op haar eenwieler.
Fernande de Graaf
28-7-2005
Woont in: Wageningen en damt bij: WSDV Wageningen
Fernande doet voor de eerste keer mee bij de aspiranten
meisjes. Ze heeft echter al veel ervaring met NK’s. Vorig
jaar werd ze 7e op het NK Pupillen Meisjes en in 2015 werd
ze 4e op het NK Welpen Meisjes, waardoor ze EK en WK
mocht spelen. Daarnaast werd ze vorig jaar Nederlands
Kampioen schooldammen met de Montessorischool. .
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Merel van der Heijden
6-10-2002
Woont in: Heteren en damt bij: DC Heteren
Merel is tweedejaars aspirant en damt al een hele tijd! Zo
deed ze dit jaar mee aan de Halve Finale voor het NK
aspiranten in Culemborg, waar ze 12de werd. In 2012 scoorde
Merel een mooie 6de plek op het NK Welpen Meisjes.

Myrthe Kraaijeveld
27-11-2003
Woont in: Noordeloos en damt bij: VGO
Myrthe is eerstejaars aspirant en behaalde vorig jaar op het
NK Pupillen Meisjes een 10de plaats. In 2015 deed ze ook mee
aan het WK sneldammen, waar ze 34e plaats behaalde. Ze
heeft leren dammen van haar opa. Ook Myrthe krijgt training
op de CMT.

Darja Koullen
21-1-2002
Woont in: Heerlen en damt bij: Eureka
Darja is tweedejaars aspirant. Darja werd vorig jaar tweede
op het NK Aspiranten Meisjes en Nederlands Kampioen bij
de Junioren Meisjes. Op het EK en WK behaalde ze een
knappe 6e en 8e plek. Ze heeft het dammen niet van een
vreemde, haar ouders zijn GMIF Olga Kamychleeva en MF
Brion Koullen.
Linsey van Leeuwen
18-02-2002
Woont in: Huissen en damt bij: VBI Huissen.
Dit is haar tweede jaar als aspirant, ze heeft al drie keer
met het NK Pupillen Meisjes meegedaan. Naast dammen doet
zij aan tafeltennis en zit ze bij de scouting.
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Lisa Schep
03-09-2002
Woont in: Hoogeveen en damt bij: HDC Hoogeveen
In 2015 werd Lisa achtste bij het NK Pupillen Meisjes en
vorig jaar behaalde ze 10de plek. In 2015 speelde ze ook mee
met het NK Aspiranten Meisjes en het WK Jeugddammen.
Naast het dammen is Lisa graag creatief bezig en houdt ze
van lezen.
Jasmijn Scholtens
09-03-2003
Woont in: Hoogeveen en damt bij: HDC Hoogeveen
Ze damt nu zo'n 3,5 jaar, ze is eerstejaars aspirant.
In mei 2016 is ze vierde geworden bij de Pupillen Meisjes en
mocht daarom meedoen aan het Europees Kampioenschap,
waar ze een mooie 9e plaats behaalde.
Suzanne Staal
28-07-2002
Woont in: Groningen en damt bij: Het Noorden
Op het NK aspiranten meisjes, pupillen meisjes, welpen
meisjes en welpen speelde ze al mee. Haar beste prestatie is
de Nederlandse titel bij de pupillen meisjes. Vorig jaar werd
ze vijfde op het NK Aspiranten meisjes en dat zal ze dit jaar
vast beter willen doen!
Tamar Visser
02-06-2001
Woont in: Bartlehiem en damt bij: DG Het Noorden
Tamar heeft al verschillende Nederlandse Kampioenschappen
gespeeld en mocht zich vorig jaar kronen tot Nederlands
Kampioen Aspiranten Meisjes. Dit jaar zal ze haar titel dus
verdedigen. Tamar zit zowel op de CAT als de CMT.
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Voortschrijdingtabel NK aspiranten meisjes
Naam

1

2

Maaike de Bruin
Luise Gabbert
Marie Gabbert
Fernande de Graaf
Merel van der Heijden
Myrthe Kraaijeveld
Darja Koullen
Linsey van Leeuwen
Lisa Schep
Jasmijn Scholtens
Suzanne Staal
Tamar Visser
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3

4

5

6

7

plaats

Wedstrijdbepalingen NK aspiranten 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 80 min + 1 minuut per zet per speler per partij. De
klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijd
is 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
zeven ronden gespeeld. De eerste ronde wordt vastgesteld door middel van
loting.
6. De eindstand wordt als volgt bepaald:
a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b. indien dan 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 “suddendeath”principe;
c. indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste
aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat en loting.
7. De arbiter ziet, namens de wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist
verloop van de wedstrijd. De arbiter let onder andere de volgende zaken a) dat
er door de spelers niet worden gesproken anders dan met de arbiter of de
wedstrijdleiding; b) dat er in de wedstrijdzaal niet luid wordt gesproken; c)
geen oneigenlijk gebruik van mobiele telefonie; en d) de arbiter stelt de uitslag
van de partij vast.
8. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In
gevallen waarin de wedstrijdbepalingen niet voorzien, alsmede over eventuele
geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse.
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PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK aspiranten meisjes 2017 in
Wit-Rusland, van 1 tot en met 9 augustus 2017. Van 1 tot en met 7 augustus is
het reguliere EjK, op 8 augustus het rapide EjK en tot slot op 9 augustus het
blitz EjK.
2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling
zorgt voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team KNDB,
voor de reis en het visum samen als Team 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 bondscoach Rob Clerc en met talentcoach Rik Keurentjes.
De nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, visumkosten, verblijfkosten,
inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen. 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. Dat
valt echter tegen: helaas. 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. Henk Stoop, www.damboeken.nl, zal wederom een paar spelers van
Team KNDB gaan sponsoren. Zijn precieze voorwaarden staan ergens anders in
dit programmaboekje. Als je een aanvraag doet, koop je natuurlijk direct een
paar damboeken.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK meisjes aspiranten 2017 in
Polen, van 28 oktober tot en met 5 november 2017.
6. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB.
Talentontwikkeling zorgt ook nu voor de communicatie en de voorbereidingen
vooraf voor Team KNDB, voor de reis samen als Team KNDB, voor de coaches
tijdens het hele toernooi in Polen 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 NT. Dus
deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen IT of NT zijn.
De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.600
voor dit WjK.
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Damboeken.nl sponsoring EK en WK
Dit jaar zal damboeken.nl twee jeugdspelers die meedoen aan EK jeugd én WK
jeugd sponsoren met ieder 500 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je
voldoen aan de volgende criteria:
1. Je doet mee aan EK jeugd én WK jeugd in je eigen leeftijdscategorie én
meisjes bij de meisjes, jongens bij algemeen.
2. Je bent kampioen van Nederland in je eigen categorie.
3. Je zendt tijdig een korte motivatie (niet langer dan ½ A4tje) waarom
damboeken.nl jou moet sponsoren naar damboek@xs4all.nl. Deelnemers aan de
NK´s in juli mogen dit ook al voor aanvang van het NK sturen.
Op 1 juni kiest damboeken.nl de eerste speler die zal worden gesponsord. Op 17
juli wordt de tweede gesponsorde speler aangewezen.

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 (en dat is dit jaar zeer beperkt), wordt de aanvraag gehonoreerd.
Kijk op www.kellerfonds.nl voor meer informatie en om een financiële
ondersteuning aan te vragen.
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Overzicht kampioenen aspiranten meisjes
Jaar
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Aspiranten meisjes
Aline Pastoor
Gerda van der Let
Delia Verhoef
Anja Bouwman
Nadine van Tiel
Trudy Backus
Jorien Alink
Jorien Alink
Marieke Smeenk
Linda Schnieders
Mariëlle Kromhout
Mariëlle Kromhout
Maddy Lemmen
Laura Heunen
Jolien de Graag
Saskia Veltman
Andrea Gutter
Laura Andriessen
Mei-Jhi Wu
Mei-Jhi Wu
Heike Verheul
Heike Verheul
Karlijn Overes
Denise van Dam
Michelle de Jong
Gerlinda Schaafsma
Gerlinda Schaafsma
Melanie Voskuil
Ilse Barf
Tamar Visser
???
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