
Beste jeugdleiders, provinciale jeugdcoördinatoren en andere betrokkenen, 
 
Helaas konden er in 2020 geen fysieke Nederlands kampioenschappen jeugd plaatsvinden 
vanwege de corona-maatregelen. Hopelijk kan er in 2021 wel weer fysiek gedamd worden. De 
jeugdcommissie treft dan ook samen met de organisaties graag weer alle voorbereidingen 
voor de halve finales en Nederlandse kampioenschappen. Omdat er een reële kans is dat 
fysieke wedstrijden niet mogelijk zijn, is er ook een online back-up plan, zodat er in ieder geval 
gedamd kan worden. Graag willen we jullie dan ook vragen om bijgevoegde uitnodiging voor 
de Nederlandse jeugddamkampioenschappen 2021 onder alle voor jullie bekende jeugdleden 
te verspreiden. Voor alle vier de jeugdcategorieën worden halve finales en finales gespeeld. 
De halve finales zijn voorrondes voor de Nederlands kampioenschappen en worden op 
meerdere locaties in Nederland gespeeld. Bij de meisjes worden er direct finales gespeeld. 
Voor de halve finales algemeen en finales voor meisjes geldt een open inschrijving, wel 
moeten alle deelnemers lid zijn van de KNDB.  
 
Onder voorbehoud is het mogelijk om in meerdere categorieën mee te spelen en meisjes 
mogen ook met de algemene wedstrijden meedoen. Waarom onder voorbehoud? We houden 
graag de optie open om toernooien samen te voegen als dit betekent dat er meer jeugdleden 
fysiek kunnen dammen. De data en voorlopige locaties van de wedstrijden zijn in de 
bijgevoegde uitnodiging te vinden.  
 
De definitieve toernooiopzet en speelschema’s worden vastgesteld wanneer de inschrijvingen 
bekend zijn. Er wordt gestreefd naar het spelen van een rondtoernooi met een zo lang 
mogelijke bedenktijd, passend bij de categorie. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt 
uitgeweken naar het Zwitsers systeem. Ongeveer twee weken voor de start van de 
wedstrijden wordt een digitaal programmaboekje verstuurd met alle benodigde informatie.  
 
Bij de groepsindeling voor de halve finales wordt gelet op de groepsgrootte en de speelsterkte. 
Vanwege de coronamaatregelen kan er dit jaar geen voorkeursplaats opgegeven worden.  
 
We hopen dit jaar weer op fysieke wedstrijden en anders op een spannende digitale strijd!  
 
Met vriendelijke groeten van de KNDB jeugdcommissie, 
Laura Timmerman (lauratimmerman1993@hotmail.com)  
 
 
 

  De jeugdcommissie is op zoek naar versterking! 
We zoeken iemand voor de coördinatie van de 
persoonlijke wedstrijden in samenwerking met 
Laura en iemand voor de coördinatie van de 
eendagstoernooien. Iets voor jou? Neem dan 
contact op met Michel Stempher 
(jeugdzaken@kndb.nl) of Laura Timmerman 
(lauratimmerman1993@hotmail.com) 

mailto:jeugdzaken@kndb.nl
mailto:lauratimmerman1993@hotmail.com


Hee jeugddammer!  
 
Doe jij dit jaar (weer) mee met de leukste, spannendste en belangrijkste damwedstrijd van 
Nederland, de Nederlandse jeugddamkampioenschappen 2021? 
 
Iedereen die het leuk vindt om te dammen kan meedoen! We doen het 
dit jaar wel iets anders dan jullie van ons gewend zijn, vanwege de 
coronacrisis. We gaan in eerste instantie uit van fysieke halve finales 
en finales van Nederland. Als dit niet mogelijk blijkt, worden de halve 
finales online gespeeld en komt er een open online finale waar 
iedereen aan mee mag doen. In augustus wordt dan nogmaals 
geprobeerd om de fysieke finale plaats te laten vinden. Zie de 
routekaart op de laatste bladzijde. Als er online wedstrijden nodig zijn, 
doen we hierbij een beroep op jullie sportiviteit en wordt er na afloop 
van het toernooi gecontroleerd op fair play door een hiervoor 
aangestelde commissie. Voor nu vragen we je of je dit jaar aan zowel fysieke als online 
wedstrijden mee wilt doen, en zo niet, of je dan alléén fysiek, of alléén online mee wilt doen. 
Je mag je opgeven voor meerdere categorieën, onder voorbehoud dat je misschien toch moet 
kiezen als we ons genoodzaakt zien om meerdere toernooien samen te voegen vanwege de 
coronamaatregelen. Vanwege deze maatregelen kan er dit jaar ook geen voorkeursplaats 
opgegeven worden. Meisjes kunnen zich direct opgeven voor de finales en hoeven geen halve 
finale te spelen, maar ze mogen ook met de algemene wedstrijden meedoen (of met allebei!). 
Hieronder kun je zien wanneer de wedstrijden voor jouw categorie zijn, wanneer we welke 
wedstrijden spelen en wat de kosten zijn.  
 
Doe jij mee?!  
 
Vul dan het formulier op de volgende pagina in en stuur je aanmelding vóór 22 februari 2021 
naar het bondsbureau van de KNDB (bondsbureau@kndb.nl of Postbus 326, 3900 AH, 
Veenendaal). Meisjes kunnen zich tot zes weken voor het toernooi nog opgeven. Als er een 
open online finale komt, omdat de geplande fysieke finales niet door kunnen gaan, zal hier 
later een aparte uitnodiging voor worden verstuurd. 
 
Hopelijk zien we je dan! Groetjes van de KNDB Jeugdcommissie. 
Laura Timmerman (lauratimmerman1993@hotmail.com) 
  



Inschrijving KNDB Persoonlijk kampioenschap jeugd 2021 
 
Ik wil graag deelnemen aan de Nederlandse jeugddamkampioenschappen.  
Let op! Bij inschrijving voor de wedstrijden wordt verwacht dat je bij alle speeldagen aanwezig 
bent. Als je je plaatst voor de finale wordt verwacht dat je dit kampioenschap ook speelt. 

Zet kruisjes in de vakjes die van toepassing zijn.  
 
Naam:   
Geboortedatum:   
Damvereniging:   
Woonadres:   
Telefoonnummer:   
E-mailadres:   

 
  

     Fysiek/ 
online 

Alleen 
fysiek 

Alleen 
online 

Geboren na 31-12-2010 Welpen algemeen  Welpen meisjes     
Geboren na 31-12-2007 Pupillen algemeen  Pupillen meisjes     
Geboren na 31-12-2004 Aspiranten algemeen  Aspiranten meisjes     
Geboren na 31-12-2001 Junioren algemeen  Junioren meisjes     



Data en locaties 
 
Halve finales van Nederland:  

 
Finales van Nederland:  

Datum Categorieën Alternatief ** 
8 mei 2021 Welpen meisjes Open online NK op 8 mei 2021 en verplaatsing fysiek 

NK naar 14 augustus 2021 
15 mei 2021 Welpen algemeen Open online NK op 15 mei 2021 en verplaatsing fysiek 

NK naar 21 augustus 2021 
13 t/m 15 mei 2021 Pupillen meisjes Open online NK op 13 t/m 15 mei 2021 en verplaatsing 

fysiek NK naar 19 t/m 21 augustus 2021 
3 t/m 8 mei 2021 Pupillen algemeen Open online NK op 3 t/m 8 mei 2021 en verplaatsing 

fysiek NK naar 16 t/m 21 augustus 2021 
3 t/m 8 mei 2021 Aspiranten meisjes 

en junioren meisjes 
Open online NK op 3 t/m 8 mei 2021 en verplaatsing 
fysiek NK naar 16 t/m 21 augustus 2021 

5 t/m 10 juli 2021 Aspiranten algemeen Open online NK op 5 t/m 10 juli 2021 en verplaatsing 
fysiek NK naar 16 t/m 21 augustus 2021 

3 t/m 8 mei 2021 Junioren algemeen 
 

Open online NK op 3 t/m 8 mei 2021 en verplaatsing 
fysiek NK naar 16 t/m 21 augustus 2021 

*De organisatieplaatsen kunnen nog wijzigen. De organisatieplaatsen voor de fysieke finales 
zijn nog niet bekend, deze worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via jeugddammen.com. 
**Online toernooien worden gespeeld met een verkort speeltempo en van iedereen wordt 
verwacht sportief te spelen. Daarnaast zal een fair play commissie na het toernooi 
controleren op eerlijk spel. 
 
Inschrijfkosten zijn zowel voor de halve finale als voor de finale €10 voor welpen en €20 
voor pupillen, aspiranten en junioren. Dit moet op de wedstrijddag bij de organiserende 
vereniging worden voldaan. Voor eventuele overnachting die door de organisatie wordt 
aangeboden wordt €20 per finale gevraagd. In het geval van online wedstrijden wordt het 
inschrijfgeld gehalveerd.  

Datum Categorie Organisatie 
plaats*  

Alternatief ** 

3 april 2021 Welpen algemeen Hoogeveen 
Huissen 
Heerlen 

Online HF op 3 april 2021 

13 en 27 maart 2021 Pupillen algemeen Hoogeveen 
Baarn 

Online HF op 13 en 27 maart 2021 

3 en 10 april 2021 Aspiranten algemeen Hoogeveen 
Huissen 
Heerlen 

Online HF op 3 en 10 april 2021 

13 en 27 maart 2021 Junioren algemeen Hoogeveen 
Baarn 

Online HF op 13 en 27 maart 2021 



Routekaart Nederlandse jeugddamkampioenschappen 2021  
 
 

NK online volgens 
kalender met open 
inschrijving  

HF fysiek 
volgens 
kalender 

nee ja 

HF online volgens 
kalender 

NK fysiek 
volgens 
kalender 

nee ja 

NK fysiek  
16-21 augustus  

nee ja 


