Voorwoord KNDB

Beste meisjes, jongens, ouders, jeugdleiders en andere geïnteresseerden,
Allereerst van harte gefeliciteerd. Jullie hebben je geplaatst/ingeschreven voor
een damtoernooi met de top van Nederland. Als ik naar de namenlijst kijk dan ben
ik er al zeker van dat het een spannend en sportief kampioenschap zal worden.
Dit jaar zijn er heel veel debutanten op het NK pupillen algemeen. Maar dat
betekent niet dat jullie onervaren zijn: bij de welpen of bij de meisjes
wedstrijden werden eerder al goede resultaten neer gezet. Toch zal dit
kampioenschap speciaal zijn, want je bent zes dagen achter elkaar aan het
dammen. Al veel top talenten gingen jullie voor. Ik ben benieuwd wie dit seizoen op
het erepodium plaats mag nemen.
Naast het NK pupillen wordt gelijktijdig ook het NK aspiranten meisjes gespeeld.
Helaas zijn er dit jaar niet zoveel deelnemers. Maar dat is voor jullie geen reden
om er geen gezellige en spannende week van te maken. Verschillende van de
aspiranten meiden zijn al eens kampioene van Nederland geworden, dus: Veel
succes met de strijd om de Nederlands aspirantenkampioene van 2015.
Gelukkig wordt het Nederlands kampioenschap georganiseerd door een zeer
ervaren organisatiecomité. Naast een goed kampioenschap zullen zij voor jullie de
hele week soepel en gezellig laten verlopen. Via deze weg wil ik hen en alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Rest mij jullie een hele gezellige en sportieve damweek toe te wensen.
Mariska Groenendijk-Bos
KNDB jeugdcommissie

Vergeet niet om inschrijfgeld mee te nemen op de eerste dag finales
Voor pupillen en aspiranten meisjes €20,00
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Voorwoord organisatie
Wij hebben er zin in, jullie ook?
In mijn tijd ging je als piepjonge dammer nog niet naar het buitenland, had je ook
nog geen talentencoach en specifieke jeugdtrainer. In mijn tijd moest je het doen
met wijze raadgevingen van een oudere clubgenoot, met het boekje 'Oom Jan
leert zijn neefje dammen' van oud-wereldkampioen Ben Springer of – in mijn geval
– met een vader die op hoofdklasseniveau van de hoed en de rand wist.
Tegenwoordig zorgt een fijnmazig netwerk van club-, regionale en landelijke
trainingen ervoor dat talenten optimaal kunnen gedijen. Roel Boomstra, Pim Meurs,
Martijn van IJzendoorn en Jan Groenendijk zijn de paradepaardjes van onze veel
geroemde jeugdopleiding en daarachter staan alweer nieuwe talenten te trappelen.
Wie dat zijn? Jullie natuurlijk. Voorbeelden genoeg van pupillen en meisjesaspiranten die de damwereld hebben bestormd. Jullie kunnen deze week laten zien
hoe goed jullie zijn, hoe jullie met tegenslagen en teleurstellingen weten om te
gaan en hoe jullie op de vleugels van succes het erepodium gaan beklimmen.
Als Stichting The Hague Open hebben we in het verleden vijftien keer een groot
internationaal zomerdamtoernooi georganiseerd. En in 2010 hebben wij de
organisatie van het WK junioren voor jongens en meisjes in Naaldwijk voor onze
rekening genomen. Nu dus het NK pupillen en het NK meisjes-aspiranten. Dankzij
de financiële steun van Den Haag Topsport en de medewerking van een groot
aantal vrijwilligers. Wij hebben er zin in. Jullie ook?
Fred Ivens,
voorzitter Stichting The Hague Open
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Voorwoord Den Haag Topsport
Topsport, talentontwikkeling en plezier bij het NK dammen
In de aanloop naar een belangrijke wedstrijd of toernooi gieren de zenuwen door
je lijf. Ik denk dat de meesten van jullie dit wel herkennen, op een koele kikker na,
die hier op het NK dammen ongetwijfeld ook rondloopt. Maar als je dan eenmaal
aan je wedstrijd begint zorgt deze spanning ook voor een ongekende focus en
concentratie tijdens je spel. Wanneer je wedstrijd dan goed gaat en je in vorm
bent, dan kom je op gegeven moment in een flow. De flow waarin alles wat je doet
juist is en ervoor zorgt dat je boven jezelf uit stijgt.
Ik wens jullie allemaal natuurlijk het beste toe tijdens dit NK dammen. Speel met
je verstand, maar vergeet niet dat sport, ook zeker dammen, passie is. Geniet,
beleef er plezier aan en leer van je momenten waar je achteraf gezien een andere
keuze zou maken. Een absolute topper word je met vallen en opstaan, wat ook een
mooi onderdeel is van sport.
Voor mij, en ik spreek namens heel Den Haag Topsport, zijn dit ook precies de
redenen waarom wij het NK dammen ondersteuning bieden. Talentontwikkeling
staat hierbij centraal en met de organisatie van het event, de sporters en de stad
geven we hier zo goed mogelijk invulling aan.
Nogmaals wens ik iedereen heel veel plezier en succes toe in onze mooie stad Den
Haag.
Met vriendelijke groet,
Nienke Nijenhuis
Manager Den Haag Topsport
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Voorwoord wethouder
Top en jeugd: meerslag in Den Haag
Jeugddamkampioenschappen in Den Haag is voor mij een meerslag. Als
sportwethouder zet ik mij graag in voor jeugd. Vandaar, dat ik er trots op ben dat
het Nederlands kampioenschap voor pupillen algemeen en het Nederlands
kampioenschap meisjes aspiranten in onze stad plaats hebben.
Natuurlijk, Den Haag kent een mooie damhistorie. De tweekamp om de wereldtitel
1973 tussen Ton Sijbrands en Andris Andreiko vond hier plaats. Onze stad was in
1994 ook de plaats waar werd gestreden om de wereldtitel, gewonnen door Guntis
Valneris met Harm Wiersma als goede tweede. The Hague Open gaf hieraan een
mooi vervolg door jarenlang ’s zomers een internationaal toptoernooi te
organiseren met allerlei side events als een blitztoernooi en discodammen.
Het lijdt geen twijfel, dat dergelijke topevenementen alleen mogelijk zijn met de
financiële inbreng van grote sponsors. Als deze wegvallen en geen alternatieven
aanwezig zijn, dan is zo’n evenement niet meer mogelijk. The Hague Open is
gelukkig niet bij de pakken gaan neerzitten, maar besloot het accent te verleggen
naar jeugddammen. Mede daardoor is de christelijke basisschool De Ark nu het
strijdtoneel van het NK pupillen algemeen en het NK meisjes aspiranten. Voor een
organisatie, die realisme weet te combineren met idealisme kan ik alleen maar
zeggen: ‘Chapeau’.

Ik wens alle deelnemers veel genoegen en succes toe!

Rabin Baldewsingh,
wethouder Sociale Zaken,
Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport
van Den Haag
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Algemene informatie
Speellocatie
Christelijke basisschool de Ark
Maarsbergenstraat 169c
2546 SP Den Haag
Belangrijke info voor ouders e.d.
tot 17:00 uur vrij parkeren, daarna betaald parkeren!
Op 5 minuten loopafstand zijn nog wel vrije parkeerplaatsen.

Organisatie en contactpersoon
Stichting The Hague Open
Jan Kok
Den Haag
Tel. 070-4400130 of 06 23024673
email: jan.kok@casema.nl

Website
www.jeugddammen.com
De wedstrijden zullen (semi)live te volgen zijn.

Arbiter
Pupillen:
Aspiranten:

Martin van der Hout (Brunssum)
Richard van Diggele (Alphen aan de Rijn)
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Programma
Dag en datum
Maandag 4 mei

Dinsdag 5 mei
Woensdag 6 mei

Donderdag 7 mei
Vrijdag 8 mei
Zaterdag 9 mei

Tijd
10.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
9.30 uur
14.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
14.30 uur
9.30 uur
14.30 uur
9.30 uur
14.30 uur
9.30 uur
15.00 uur

Activiteit
Zaal open
Opening toernooi door de wethouder
en loting 1e ronde
1e ronde pupillen
2e ronde pupillen
3e ronde pupillen
4e ronde pupillen
Opening en 1e ronde aspiranten
Nevenactiviteit
5e ronde pupillen, 2e ronde aspiranten
6e ronde pupillen, 3e ronde aspiranten
7e ronde pupillen, 4e ronde aspiranten
Nevenactiviteit
8e ronde pupillen, 5e ronde aspiranten
Prijsuitreiking door Martijn van
IJzendoorn
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A+ Salarisverwerking en advies
Verwerken van salarissen, periodiek en
op projectbasis
ook voor uw aangifte
Inkomstenbelasting
info: telefoonnummer 06 28470625
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Deelnemers NK pupillen algemeen
Gökhan Bagci
08-10-2003
Woont in: Den Haag en damt bij:
DC Den Haag
e
Gökhan werd 3 in de halve finale van Heerhugowaard. Tijdens deze
finale speelt hij een thuiswedstrijd, dat deed hij al eens eerder
tijdens het NK welpen in 2013.
Jonne Bosch
26-01-2003
Woont in: Daarle en damt bij:
Witte van Moort
Jonne werd 5e in de halve finale van Hoogeveen. Het is voor het
eerst dat hij aan een finale van Nederland meespeelt.
Lev Gilevych
27-01-2004
Woont in: Veldhoven en damt bij:
VBI Huissen
Lev werd 9e in de halve finale van Culemborg, maar met evenveel
punten als de nummer 4. Lev ontving een keuzeplaats voor de pupillen
finale. Eerder speelde hij al mee met het NK welpen, waar hij in 2013
op de tweede plaats eindigde.
Simon Harmsma
12-4-2005
Woont in: Culemborg en damt bij:
Denk en Zet
e
Simon werd 3 in de halve finale van Culemborg. Hij wist zich eerder
dit jaar ook al te plaatsen voor het NK welpen. Vorig jaar speelde hij
ook al mee met het welpenkampioenschap. Simon is de jongste
deelnemer bij het NK pupillen.
Ákosh Kardos
31-3-2004
Woont in: Wageningen en damt bij: WSDV
Ákosh werd 1e in de halve finale van Heerhugowaard. Hij speelde al
twee keer mee op het NK welpen. Vorig jaar werd hij zelfs 3e.

Darja Koullen
21-1-2002
Woont in: Heerlen en damt bij:
Eureka
Darja werd 1e in de halve finale van Culemborg. Vorig jaar werd ze 3e
bij de pupillen meisjes. Dit is haar eerste algemene finale.
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Elisabeth Kramer
30-7-2004
Woont in: Groningen en damt bij:
Het Noorden.
Elisabeth werd 6e in de halve finale van Hoogeveen en ontving een
keuzeplaats voor de pupillenfinale. In 2013 en 2014 speelde ze al
mee met het NK welpen algemeen en NK welpen meisjes.
Luc de Kruijff
20-8-2003
Woont in: Oud-Alblas en damt bij:
DVA Verhaar Montage
Luc werd 6e in de halve finale van Culemborg. Luc ontving een
keuzeplaats voor de pupillenfinale. Het wordt voor Luc de eerste
keer dat hij meespeelt in een finale van Nederland.
Thomas Mouthaan
27-1-2002
Woont in: Oud-Alblas en damt bij:
DVA Verhaar Montage
e
Thomas werd 5 in de halve finale van Culemborg. Thomas heeft al
2x eerder een finale gespeeld in 2011 en 2012 mocht hij meedoen
met het welpenkampioenschap.
Renco Oostindjer
27-2-2005
Woont in: Hoogeveen en damt bij:
HDC Hoogeveen
e
Renco werd 4 in de halve finale van Hoogeveen. Renco mag eerst
meespelen met het NK pupillen en een week later staat het NK
welpen op zijn agenda.
Tom Rinner
16-5-2003
Woont in: Doetinchem en damt bij: DUO
Tom werd 5e in de halve finale van Culemborg. Voor Tom wordt het
zijn debuut in een finale van Nederland.
Suzanne Staal
28-7-2002
Woont in: Groningen en damt bij:
Het Noorden
e
Suzanne werd 3 in de halve finale van Hoogeveen. Op het NK
aspiranten meisjes, pupillen meisjes, welpen meisjes en welpen
speelde ze al mee. Verschillende keren werd ze al 2e, zo ook vorig
jaar bij de pupillen meisjes.
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Tristan van der Velde
20-5-2002
Woont in: Putten en damt bij:
PDC Putten
Tristan werd 2e in de halve finale van Hoogeveen. Hij speelt al zijn
derde finale bij de pupillen op rij. Vorig jaar werd hij 7e.

Rudi van Velzen
11-3-2002
Woont in: Haarlem en damt bij:
HDC Haarlem
Rudi werd 4e in de halve finale van Heerhugowaard. Hij is een van de
vijf finalisten die in 2014 ook meespeelde op het NK pupillen.
Nicole de Vries
03-11-2003
Woont in: Hoogeveen en damt bij:
HDC Hoogeveen
e
Nicole werd 1 in de halve finale van Hoogeveen. Nicole speelt voor
het eerst een finale van het algemene jeugdkampioenschap. Goede
prestaties zette ze wel al neer bij het NK pupillen meisjes (4e) en
NK welpen meisjes (3e en 5e)
Jan Christiaan Wahls
28-7-2002
Woont in: Den Haag en damt bij:
DC Den Haag
e
Jan Christiaan werd 6 in de halve finale van Heerhugowaard, maar
door een keuzeplaats kan hij voor het tweede jaar achter elkaar
meespelen met het NK pupillen. Jan Christiaan speelt de
wedstrijden in zijn eigen woonplaats.
Machiel Weistra
06-01-2003
Woont in: Heteren en damt bij:
DC Heteren
e
Machiel werd 8 in de halve finale van Culemborg. Hij ontving een
keuzeplaats voor zijn 4e finale van Nederland. Al eerder twee keer
bij de welpen (3e in 2013) en een keer bij de pupillen.
Berke Yiĝittürk
27-8-2003
Woont in: Den Haag en damt bij:
DC Den Haag
Berke was rechtstreeks geplaatst voor de finale op basis van zijn
goede prestaties (3e) tijdens de pupillenfinale in 2014. Het jaar
daarvoor legde hij beslag op de titel bij de welpen tijdens de finale
ook in Den Haag.
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Deelneemsters NK aspiranten meisjes
Ilse Barf
11-6-2000
Woont in Leek en damt bij: Damclub Roden/Leek
Vorig jaar werd ze in het aspiranten toernooi gedeeld 4e. Ilse
heeft al een kampioenstitel op haar naam bij de pupillen meisjes en
bij de welpen meisjes.
Maaike de Bruin
04-12-2001
Woont in Reeuwijk en damt bij: DEZ Reeuwijk
Maaike heeft vorig jaar met de pupillen meisjes meegespeeld, daar
werd ze 7e.
Marie Gabbert
15-2-2004
Woont in Bennekom en damt bij: WSDV
Voor Marie is het NK aspiranten meisjes een toernooi om ervaring
op te doen, dit jonge pupillen meisje speelt de week erna mee met
het NK pupillen meisjes. In 2013 werd ze al kampioen bij de welpen
meisjes.

Tamar Visser
2-6-2001
Woont in Wijns en damt bij: DC Sneek
Tamar werd vorig jaar 3e in de aspirantencategorie en Nederlands
kampioen bij de pupillen meisjes.
Melanie Voskuil
28-9-1999
Woont in:Lunteren en damt bij: DES Lunteren
Melanie heeft als Nederlands kampioene van 2014 een titel te
verdedigen.
Kirsty Wahjuwibowo
3-2-2002
Woont in Den Haag en damt bij: DC Den Haag
Kirsty speelt dit jaar thuiswedstrijd. Vorig jaar werd ze 6e bij de
pupillen, maar eerder werd ze al eens Nederlands kampioen bij de
welpen meisjes en welpen algemeen.
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Voortschrijdingstabel NK pupillen algemeen
Naam

1

2

Gökhan Bagci
Jonne Bosch
Lev Gilevych
Simon Harmsma
Ákosh Kardos
Darja Koullen
Elisabeth Kramer
Luc de Kruijff
Thomas Mouthaan
Renco Oostindjer
Tom Rinner
Suzanne Staal
Tristan van der Velde
Rudi van Velzen
Nicole de Vries
Jan Christiaan Wahls
Machiel Weistra
Berke Yiĝittürk
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3

4

5

6

7

8

Uitslagentabel NK aspiranten meisjes
1

Naam
Tamar Visser

1

2

3

4

5

6

totaal

2 Ilse Barf
3 Maaike de Bruin
4 Melanie Voskuil
5 Marie Gabbert
6 Kirsty Wahjuwibowo

Wedstrijdschema
Ronde 1:
Ronde 2:
Ronde 3:
Ronde 4:
Ronde 5:

1-6
6-4
2-6
6-5
3-6

2-5
5-3
3-1
1-4
4-2

3-4
1-2
4-5
2-3
5-1

Voortschrijdingstabel
1

Naam
Tamar Visser

1

2

2 Ilse Barf
3 Maaike de Bruin
4 Melanie Voskuil
5 Marie Gabbert
6 Kirsty Wahjuwibowo
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3

4

5

plaats

Taylor-made oplossingen voor al uw international
uitgeefwensen, in Europa, de V.S., en de V.R. China.
Hulp nodig? Wij helpen u met het vinden van de juiste
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Wedstrijdbepalingen NK pupillen 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 80 min + 1 minuut 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. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler,
voorzien van uitslag en met vermelding van de gebruikte speeltijd, direct na de
partij aan de arbiter gegeven worden.
5. 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
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.
Tijdens de ronden mag door de spelers, anders dan met de arbiter of de
wedstrijdleiding, niet worden gesproken.
8.
De arbiter ziet erop toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te
luid wordt gesproken.
9.
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.
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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 min per zet per persoon 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 gebruikte 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. Er wordt gespeeld volgens een enkelvoudig rondtoernooi. Dat betekent dat er
zeven ronden zullen worden gespeeld.
6. De eindstand in de poules wordt bepaald door:
a. het aantal wedstrijdpunten;
b. Indien geen beslissing is verkregen 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, de hoogste
score in de volgorde van de ranglijst en loting.
7. Tijdens de ronden mag door de spelers, anders dan met de arbiter of de
wedstrijdleiding, niet worden gesproken.
8. De arbiter ziet erop toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te
luid wordt gesproken.
9. 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.
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Plaatsingsrechten EK/WK
NK PUPILLEN ALGEMEEN 2015
1.
De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK algemeen pupillen 2015 in Estland,
van 1 tot en met 7 augustus 2015.
2.
De nummers 1, 2, 3 en 4 (organisatieplaats) plaatsen zich voor het WjK algemeen
pupillen 2015 in ons eigen land, van 1 tot en met 7 november 2015. Er is ook een 5e
sponsorplaats die de plaatselijke organisatie kan invullen. Indien zij dat niet doen in deze
categorie, gaat die plaats naar de nummer 5 van dit NK 2015. Er is misschien een 6e plaats
om het deelnemersveld “even” te maken, en die eventuele 6e plaats is voor de nummer 6 van
dit NK 2015.
NK ASPIRANTEN MEISJES 2015
1.
De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK meisjes aspiranten 2015 in Estland,
van 1 tot en met 7 augustus 2015.
2.
De nummers 1, 2, 3 en 4 (organisatieplaats) plaatsen zich voor het WjK meisjes
aspiranten 2015 in ons eigen land, van 1 tot en met 7 november 2015. Er is ook een 5e
sponsorplaats die de plaatselijke organisatie kan invullen. Indien zij dat niet doen in deze
categorie, gaat die plaats naar de nummer 5 van dit NK 2015. Er is misschien een 6e plaats
om het deelnemersveld “even” te maken, en die eventuele 6e plaats is voor de nummer 6 van
dit NK 2015.
VOOR BEIDE CATEGORIËN GELDT:
1.
Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling zorgt
voor alle communicatie vooraf voor Team KNDB, voor de reis als Team KNDB samen, en voor
de coaches tijdens het hele toernooi in Estland.
2
Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde NT (nationaal talent). NT
krijgen een trainings- en coachprogramma met vooral talentcoach Rik Keurentjes. De
nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten
moeten betalen. De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.700.
3.
Het Kellerfonds krijgt dit jaar een nieuwe start en we hopen dat we samen met velen
dit fonds financieel kunnen vergroten. Je kunt bij dit fonds een aanvraag indienen.
4.
Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling zorgt
voor alle communicatie vooraf voor Team KNDB en voor de coaches tijdens het hele toernooi
in Nederland.
5.
Talentontwikkeling kan ook nu alleen betalen voor NT. Dus alle mogelijke deelnemers
aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen NT zijn De realistische schatting (!) van
de totale (!) kosten is op dit moment E.500.
6.
Voor EjK en WjK zijn de genoemde plaatsingsrechten gekoppeld aan de genoemde
klasseringen. Commissie Training zal beslissen of uitzending naar EjK of WjK zin heeft voor
iemand die lager is geëindigd (mocht er iemand niet kunnen meedoen), want veel verliezen is
niet goed voor de speler en niet goed voor Team KNDB.
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Overzicht kampioenen pupillen algemeen
jaar

Pupillen kampioen

1979

Paul Nitsch

1980

Willie van den Braak

1981

Maarten Linssen

1982

Marco Wiering

1983

Anton van Berkel

1984

Erno Prosman

2000

Klaas-Hendrik Leijenaar

1985

Jan Mente Drent

2001

Jorijn Verplak

1986

Michel Koop

2002

Robin Vogelaar

1987

Marino Barkel

2003

Stefan Stapper

1988

Roeland Oosten

2004

Frerik Andriessen

1989

Hans Thio

2005

Roel Boomstra

1990

Joost Hendriksen

2006

Rik Verboon

1991

Paul Thio

2007

Martijn de Leeuw

1992

Michiel Kroesbergen

2008

Arwin Lammers

1993

Dirk van Schaik

2009

Martijn van IJzendoorn

1994

Wiebe van der Wijk

2010

Martijn van IJzendoorn

1995

Michiel Kloosterziel

2011

Jan Groenendijk

1996

Jasper Lemmen

2012

Nick Waterink

1997

Jasper Lemmen

2013

Jorne Huiting

1998

Wouter Ludwig

2014

Dirk Vet

1999

Klaas-Hendrik Leijenaar

2015

???
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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

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
???
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