
 

Voorwoord KNDB 

 
Beste deelnemers, ouders, jeugdleiders en andere belangstellenden, 
 
Allereerst wil ik de finalisten van 
harte feliciteren met het behalen van 
de finale! Dat vergde wel wat andere 
skills dan voor corona, aangezien de 
halve finales dit jaar online gespeeld 
werden.  
 
We zijn als jeugdcommissie heel blij 
dat de finale dit jaar weer fysiek door 
kan gaan en hopen dat jullie hier ook 
naar uitkijken! Het zal misschien wel 
even wennen zijn om weer lange 
partijen te spelen tegen live 
tegenstanders, al hebben jullie dat 
misschien al wel weer geoefend op de 
clubavond.  
 
Ondanks het gebrek aan veel 
oefentoernooien voorafgaand aan dit 
toernooi, zal het ongetwijfeld een 
spannend toernooi worden! Naast de 
nationale titel en natuurlijk de eer, zal 
er ook gestreden worden om 
felbegeerde WK-plaatsen.  
 
 
 

De organisatie van het NK is dit jaar 
in handen van Damclub Monster, een 
geheel nieuwe organisatie! De 
jeugdcommissie van de KNDB is 
ontzettend blij dat zij dit NK pupillen 
willen organiseren. Zeker in coronatijd 
was het nog niet zo makkelijk om alles 
geregeld te krijgen, laat staan als 
nieuwe organisatie, petje af! Ik ben 
ervan overtuigd dat de finalisten hier 
in goede handen zijn. Aan het 
enthousiasme van Damclub Monster 
zal het in ieder geval niet liggen!  
 
Tijdens het toernooi zullen foto’s 
gemaakt worden en op de site 
geplaatst worden. Mocht je liever niet 
op de foto willen, geeft dit dan aan bij 
de organisatie. 
 
Tot slot wens ik iedereen veel succes, 
spannende partijen en heel veel 
plezier, maak er iets moois van!  
 

Laura Timmerman 
Jeugdcommissie KNDB 

 
 
 

 



 

Voorwoord organisatie 
 

Welkom in ons mooie kustdorp Monster onderdeel gemeente Westland!
 
Het is lang geleden dat er in het 
Westland zo’n belangrijk toernooi is 
gehouden. Wij vinden het dan ook 
belangrijk dat de damsport wat meer 
aandacht krijgt en meerdere mensen 
gaan dammen. Dit om de hersenen 
beter te trainen. 
 
Zo is er vorig jaar in het Westland, 
dorp Naaldwijk, een dam-schaaktafel 
geplaatst. Waar mensen bij elkaar 
kunnen komen en een partij kunnen 
spelen. 
De damschijven en schaakstukken 
kunnen bij diverse cafés en 
restaurants rondom het plein geleend 
worden. Dit stimuleert het 
denksportleven in het Westland. 
 
Een klein stukje geschiedenis van 
Monster: Monster telt een groot 
aantal monumenten.  
De  oude Hervormde kerk dateert van 
tussen 1050 en 1100. De kerk is in 
fasen gebouwd en kreeg zijn huidige 
vorm rond 1450.  

 
Het gebouw is in 1901 afgebrand en 
daarna in vroegere staat hersteld.  
 
Een ander monument is korenmolen De 
Vier Winden. De huidige molen stamt 
uit 1882, maar in documenten wordt 
hij al in de twaalfde eeuw genoemd. 
Onder de molen is een steen gevonden 
die van nog veel eerder dateert.  
 
De monumentale grafkelder van de 
familie Herkenrath is de 
particuliere begraafplaats van een 
familie die een groot aantal notabelen 
heeft voortgebracht. De eerste 
Herkenrath vestigde zich rond 1790 
in Monster. 
 
Monster telt 13.980 inwoners met 5 
kilometer zandstand. Dit is een kleine 
impressie van Monster. 
  
Wij wensen alle deelnemers een leuk, 
sportief en gezellig toernooi toe. 
 
Edwin van der Meer 

 

 
Vergeet niet om inschrijfgeld à €20,00 mee te nemen op de eerste dag. 

Wanneer je gebruik maakt van de door organisatie geregelde overnachtingen, zijn 
de extra kosten €50,00. 

 
 

 
 



 

Algemene informatie 
 
Speellocatie 
Basisschool de Zeester     
Kloosterlaan 4 
2681 LB Monster 
 
Organisatie en contactpersoon      
Damvereniging Monster 
Edwin van der Meer 
Tel: 0641517860 
E-mail: edvdmeer@caiway.nl                                          
 
Website 
www.jeugddammen.com 
Contactpersoon: Alex Kruyshoop 
email: alexkruyshoop@gmail.com 
 
Arbiters  
Heja Bos, Hans de Knikker, Alex Kruyshoop 
Nel Lindhout, Gerda en Joke van der Meijden 
 
Bediening elektronische borden 
Dick van IJzendoorn 
   
       
 
               
   
 
 
 
 

 
 
 



 

Programma NK pupillen algemeen 
  
Dag en datum Tijd Activiteit  
Maandag 19 juli 10:00 uur Zaal open 
 12:00 uur Opening toernooi en loting 1e ronde 
 13:00 uur 1e ronde  
Dinsdag 20 juli 9:30 uur 2e ronde  
 14:30 uur 3e ronde  
Woensdag 21 juli 9:30 uur 4e ronde  
 15:30 uur Nevenactiviteit 
Donderdag 22 juli 9:30 uur 5e ronde  
 14:30 uur 6e ronde  
Vrijdag 23 juli 9:30 uur 7e ronde  
 15:00 uur Nevenactiviteit 
Zaterdag 24 juli 9:30 uur 8e ronde *  
 15:00 uur Prijsuitreiking  

 
 

*   De partij van Mart Slim wordt gespeeld op vrijdag 23 juli om 14.30 uur!     
 
 

Nevenactiviteiten 
Woensdag 21 juli 
Bowlen en zelf pizza maken bij 
The City 
Van Leeuwenhoekstraat 10 
2693 BG ‘s-Gravenzande 
 
Vrijdag 23 juli 
Sneldamtoernooi                                                   
 
 
 

                                              
 
 



 

Deelnemers NK pupillen algemeen 

 

 

Yulia Bintsarovska 
Ik ben Yulia. Ik ben 12 jaar oud en ik dam bij SSS Kampen 
sinds mijn 9e. Ik zit (na de zomervakantie) op de Pieter 
Zandt te Kampen en doe daar gymnasium. Naast dammen 
zijn mijn hobby's: zwemmen, voorlezen, bakken en 
verhalen schrijven. Ik ben 1 keer naar het EK en 1 keer 
naar het WK meisjes geweest. Ik heb heel veel zin in het 
NK dit jaar! 

 
 

Matheo Boxum 
Ik ben Matheo Boxum en ik ben 11 jaar oud. Ik woon in 
Emmeloord. Ik dam bij Damkring Emmeloord (1e klasse) en 
de vechtstreek Gramsbergen. Mijn belangrijkste 
damprestaties zijn: Nederlands kampioen benjamins en 
welpen.  Daarnaast ben ik 3e van de wereld geworden bij 
de welpen (2019) en blitzkampioen van Europa bij de 
welpen (2019). Naast dammen heb ik ook andere hobby’s 
zoals gamen, tafeltennis en voetballen. 
 

 

Anand Dalaj 
Anand Dalaj komt uit Groningen en damt bij 
Damgenootschap Het Noorden. Hij begon op zijn zevende 
met dammen via een introductiecursus op de damclub. Hij 
houdt van partijen met meer bedenktijd en heeft dus veel 
zin in dit NK. Het is overigens de eerste keer dat hij 
meedoet met het NK pupillen. Hij heeft wel een NK 
welpen gespeeld. In 2018 wist hij een mooie 6e plaats te 
behalen, zonder ook maar één partij remise te spelen! 
 

 

Yuri Derks                  
Yuri Derks is 13 jaar oud en studeert aan het Cambreur 
College in Dongen. Hij zit naast dammen ook op atletiek en 
vind het erg leuk dat er weer toernooien worden 
georganiseerd. Yuri heeft vanaf de Benjamins meegedaan 
aan NK's en ook een keer aan een WK. 
 
 
 



 

 
 

Ruben Kant 
Mijn naam is Ruben Kant, ben 12 jaar oud en woon in 
Huissen. Ik zit ongeveer 2,5 jaar op dammen. Ik heb 
meegedaan aan diverse toernooien in Nederland.  

 
 

Justin Koopman 
Justin is 13 jaar en damt bij de Haarlemse Damclub. Zijn 
beste prestaties zijn: 

 Jeugdkampioen Noord-Holland welpen 2018 
 Tweede bij halve finale NK pupillen Baarn 2020      

(* na 4 ronden pre Corona) 
 Derde plaats WK schooldammen met TeamNL 

pupillen Italië 2019 (World Trophy Primary Schools) 
Justin's zusje Jasmine werd 3e op het NK meisjes welpen 
2020. 
 

 

Siebe Kortleven                  
Siebe is 10 jaar en woont in Dedemsvaart. Hij damt bij 
HDC en DDD. 
Het dammen heeft hij leren kennen via het schooldammen 
toen hij 5 was en sindsdien heeft hij er veel plezier in. 
Het hoogtepunt was voor hem het WK in Izmir, nadat hij 
2e was geworden op het NK welpen. 
 
 
 

 

Anthony Maidman 
Anthony is 13 jaar en komt uit Julianadorp. Een wat stille 
jongen,  die eerst de kat uit de boom kijkt en daarna zich 
snel aanpast. Hij houdt van spelen en vooral spelletjes op 
de Nintendo. Hij deed met zijn broertje Vincent en wat 
schoolvrienden in 2016 voor de eerste keer spontaan mee 
aan het schooldammen en heeft zich daarna verder onder 
de hoede van Maarten van Leenen en Wim van Tiel meer in 
het dammen verdiept. Anthony is een teamspeler, maar wil 
ook graag zijn eigen kunnen bewijzen. 



 

 

Stan van der Meer            
Stan van der Meer woont in Monster. Stan is dertien jaar 
oud en damt sinds zijn zesde jaar bij MDV in Monster. 
Stan speelt competitie bij DEZ Reeuwijk. In 2018 is Stan 
tweede geworden op het NK Welpen. Stan heeft in 2018 
ook deelgenomen aan het EK en het WK. Naast dammen 
speelt Stan ook tennis. 
 
 

 
 

Marlijn Moene 
Marlijn is 12 jaar en woont in Wageningen. Ze is in groep 3 
met dammen begonnen. In 2019 was ze kampioen in 
Gelderland bij de Welpen algemeen en werd ze tweede bij 
de meisjes landelijk. Ze is dat jaar naar het EK en het WK 
geweest. Behalve dammen doet Marlijn aan 
wedstrijdzwemmen, waterpolo en atletiek. Ze houdt er 
erg van om buiten te spelen en is ook graag op een 
trampoline te vinden. 
 

 

Alexei Ovsyanko         
Alexei Ovsyanko is tien jaar oud, woont in Eindhoven en 
zit in groep 7. Hij is eerstejaars pupil, damt sinds hij zes 
jaar is en speelt voor Brainsport Eindhoven. Zijn grootste 
damprestaties zijn: Nederlands kampioen benjamins, 
welpen en pupillen. Dit jaar heeft hij een plek gekregen 
om bij de aspiranten te mogen dammen. Daarnaast heeft 
hij op het EK en WK welpen gespeeld. Naast dammen 
voetbalt Alexei drie keer per week. 
 

 

Alex Poliakov 
Alex is 11 jaar. Hij komt uit Tilburg en is lid van de 
vereniging Dammend Tilburg. Hij doet ook aan schaken bij 
De Drie Torens in Tilburg.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Porter Richardson 
Ha allemaal, ik ben Porter en naast dammen, speel ik ook 
graag een potje schaak. Ook surf ik veel in het weekend 
en heb ik 2 honden, labrador retrievers. Ik zou graag heel 
goed willen worden in dammen, vandaar dat ik het leuk 
vind om aan partijtjes en toernooitjes mee te doen. 
En nu ook aan het NK in mijn woonplaats Monster! 
 
 

 

Cas Schaapveld 
Cas Schaapveld is 10 jaar oud en damt sinds het 
schooldammen 2 jaar geleden. Hij woont in Huissen. Naast 
dammen voetbalt hij met veel plezier bij RKHVV. 
 
 
 
 
 
 

 

Mart Slim 
Mijn naam is Mart Slim. Ik ben 12 jaar en woon in Pesse in 
Drenthe. Ik zit in 1 VWO en mijn hobby’s zijn dammen, 
voetbal en gamen met mijn vrienden. Dit is mijn 2e jaar als 
pupil en ik vind het leuk om dit jaar met mijn vader naar 
Monster te gaan. Wij logeren in een B&B in de buurt van 
de speellocatie zodat ik op de fiets erheen kan. Mijn 
hoogtepunt van dammen is dat ik 2x tegen Roel Boomstra 
heb gedamd in Assen. 
 

 

Bart van Soest 
Hoi! Ik ben Bart van Soest. Ik zit in de brugklas van het 
VWO. Dammen is sinds 1,5 jaar mijn hobby, en ik geniet 
daar erg van. Ik vind het interessant om daar nieuwe 
dingen over te leren. 
 
 
 
 
 



 

 

Aike de Vries 
Aike de Vries is 10 jaar en woont in Kampen. Hij is 
eerstejaars pupil. Zijn beste prestaties zijn een tweede 
plaats op het Prov. Kamp. PODB Welpen 2020 en de derde 
plaats op het NK Welpen 2020. Zijn hobby’s zijn voetbal 
en gamen. 
 
 
 

 

Erik van Wingerden 
Erik van Wingerden is twaalf jaar en komt uit Wageningen 
waar hij damt bij damvereniging WSDV en traint mee in 
de CPT selectie. Hij neemt voor het eerst deel aan een 
(week) lang dam-evenement. Zijn doel; 'plezier in dammen 
en vooral om het leuk te hebben'. 
Naast dammen doet hij aan tafeltennis en hij houdt erg 
van gamen met vrienden.  

 
 

 
 

Schildersbedrijf     
 Paul Zuijderwijk 
 
 
 

  Maatschap Van Velden - Seuneke 
    
        
 



 

Kampioenschap van Nederland 
 

Pupillen Algemeen 
 
 

 
 

 
 
 

Organisatieplaats Monster 
 
 
 

 
  



 

Voortschrijdingstabel NK pupillen algemeen 
 

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 plaats 

Yulia Bintsarovska        
 

 
Matheo Boxum        

 
 

Anand Dalaj        
 

 
Yuri Derks        

 
 

Ruben Kant        
 

 
Justin Koopman        

 
 

Siebe Kortleven        
 

 
Anthony Maidman        

 
 

Stan van der Meer        
 

 
Marlijn Moene 

     
  

 
 

Alexei Ovsyanko          
Alex Poliakov          
Porter Richardson          
Cas Schaapveld          
Mart Slim          
Bart van Soest          
Aike de Vries          
Erik van Wingerden          

 
 

 
 



 

Wedstrijdbepalingen NK pupillen algemeen 
 

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 min + 1 minuut per zet per speler per partij. De 
klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De 
aanvangstijden zijn 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 acht 
ronden gespeeld. De eerste ronde wordt vastgesteld door middel van loting. 

6. De eindstand wordt als volgt bepaald: 
a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;  
b. het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de     

        tegenstanders);  
c. het hoogste aantal SB-punten;  
d. indien dan nog geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten  
    aan zijn verbonden, 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.  
e. 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 hoogst geplaatste speler waarvan de leeftijdsgrens in 2022 niet is  
     gepasseerd, plaatst zich voor het NK 2022. 
8.  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. 
9.  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. 
10. 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 WK 
  

1. Er is dit jaar helaas geen EjK. 
2. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK pupillen algemeen 2021. De 

FMJD moet nog bekend maken wanneer en waar het gehouden zal worden dit 
najaar.  

3. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen TeamNL KNDB. 
Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie vooraf, voor de 
voorbereidingen vooraf, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de 
coaches tijdens het hele toernooi en voor een goede evaluatie van ieders 
toernooiendoelen na afloop van het toernooi. 

4. Talentontwikkeling kan bij het WjK alleen betalen voor de NT (Nationaal 
Talent). Dus de andere deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen 
als ze geen NT zijn. Het is moeilijk om een realistische schatting van de 
totale kosten te maken, omdat we immers nog niet weten waar het gehouden 
wordt.  

5. 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 héél misschien een deel van je kosten vergoed te krijgen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Overzicht kampioenen pupillen algemeen 
 

Jaar Pupillenkampioen 
        

1979 Paul Nitsch       2000 Klaas-Hendrik Leijenaar 
1980 Willie van den Braak       2001 Jorijn Verplak 
1981 Maarten Linssen       2002 Robin Vogelaar 
1982 Marco Wiering       2003 Stefan Stapper 
1983 Anton van Berkel       2004 Frerik Andriessen 
1984 Erno Prosman       2005 Roel Boomstra 
1985 Jan Mente Drent       2006 Rik Verboon 
1986 Michel Koop       2007 Martijn de Leeuw 
1987 Marino Barkel       2008 Arwin Lammers 
1988 Roeland Oosten       2009 Martijn van IJzendoorn 
1989 Hans Thio       2010 Martjn van IJzendoorn 
1990 Joost Hendriksen       2011 Jan Groenendijk 
1991 Paul Thio       2012 Nick Waterink 
1992 Michiel Kroesbergen       2013 Jorne Huiting 
1993 Dirk van Schaik       2014 Dirk Vet 
1994 Wiebe van der Wijk       2015 Berke Yigitturk 
1995 Michiel Kloosterziel       2016 Emre Hageman 
1996 Jasper Lemmen       2017 Simon Harmsma 
1997 Jasper Lemmen       2018 Emre Hageman 
1998 Wouter Ludwig       2019 Roland Kreeft 
1999 Klaas-Hendrik Leijenaar       2021 ??? 

 
                                 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Kellerfonds sponsoring 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.  

 
 
 

         Flass ICT 
FR Holland          

  



 

 

 
 

De jeugdcommissie heeft alle toernooien die zij organiseert onder de vlag van de 
KNDB ondergebracht op 1 plek:  

www.jeugddammen.com  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


