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Voorwoord KNDB 

 

 

 

Beste dammers, ouders, jeugdleiders en andere geïnteresseerden, 

 

Voor jullie ligt het programmaboekje voor de halve finale voor de aspiranten 

algemeen. Met 31 jongens en 1 meisje hebben jullie je aangemeld voor de 

voorronden van het Nederlands Kampioenschap.  

 

De halve finales voor aspiranten spelen we dit jaar voor het eerst op 

Hemelvaartsdag en de daaropvolgende zaterdag. Tijdens deze voorronden kunnen 

jullie je plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap van 13-18 juli in Groningen. 

We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen. Dus laat maar weten hoe jullie deze 

planning van de data vinden. 

 

We zijn erg blij dat we drie organisatieplaatsen in het land hebben gevonden om 

de halve finale te organiseren. We willen daarom ook de organisatoren en 

vrijwilligers in Heerde, Laren en Hazerswoude alvast hartelijk danken. 

 

Dit jaar zijn er 32 deelnemers die over 4 groepen in 3 plaatsen zijn verdeeld. Met 

de indeling van de groepen is rekening gehouden met jullie speelsterkte en de 

opgegeven voorkeur. Dit heeft voor sommige als gevolg dat het niet is gelukt om 

iedereen bij zijn eerste keuze te plaatsen. We vragen jullie hiervoor jullie begrip. 

 

Vanaf deze plaats wens ik jullie hele gezellige, spannende en sportieve damdagen. 

 

Mariska Groenendijk-Bos 

KNDB jeugdcommissie 

 

 

 

 

Vergeet niet om inschrijfgeld mee te nemen op de eerste dag van de halve finales 

Voor aspiranten €20,00 
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Programma 
  
Dag en datum Tijd Activiteit  

Donderdag 14 mei 2015 10.15 uur Opening toernooi 

 10.30 uur 1e ronde  

 12.00 uur 2e ronde  

  Pauze 

 14.00 uur 3e ronde  

 15.30 uur 4e ronde  

Zaterdag 16 mei 2015 10.30 uur 5e ronde  

 12.00 uur 6e ronde  

 14.00 uur 7e ronde  

  Prijsuitreiking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In veel restaurants of zalenverhuurcomplexen is het niet toegestaan om 

  zelf meegebracht eten of drinken te nuttigen. Wij doen een dringend beroep 

  op jullie, spelers en je ouders/begeleiders om dat te respecteren 
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Voorwoord organisatie Heerde 

 

Beste deelnemers, ouders, sponsoren, gemeentebestuurders en andere 

betrokkenen.  

 

Damclub Eye-T Webdesign / OG Wapenveld heet jullie graag van harte welkom in 

Heerde, de woonplaats van eerstejaars aspirant Vincent Houtjes.  

 

Damclub Eye-T Webdesign / OG 

Damclub Eye-T Webdesign / OG is gevestigd in Wapenveld, een dorp dat tot de 

gemeente Heerde behoort. Erik Bakker is daar jaren geleden een jeugdafdeling 

gestart. Onlangs heeft Maikel van den Esker, één van die voormalige jeugdleden 

het stokje overgenomen. Deze geroutineerde, enthousiaste en actieve dammers 

zijn de stuwende kracht achter de club die al menig halve finale of finale voor de 

jeugd organiseerde. In haar jubileumjaar 2011 organiseerde zij het NK senioren.  

 

Van oud naar nieuw 

Deze halve finale wordt gespeeld in een gebouw dat zó nieuw is, dat de officiële 

opening nog moet plaatsvinden. Het oude Dorpshuis, het hart van het 

verenigingsleven van Heerde heeft plaatsgemaakt voor een Multi Functionele 

Accommodatie (MFA) in het oostelijke deel van Heerde. Wat bijzonder om in zo’n 

nieuw, modern gebouw een stukje cultureel erfgoed (wat het dammen toch is) 

nieuw leven in te mogen blazen. 

 

Tot slot: dank aan gulle gevers 

Onlangs mocht de club van muziekhuis Souman nieuwe wedstrijdborden en schijven 

ontvangen en waren Heerder Fondsen bereid om digitale klokken en materiaal voor 

de schooljeugd te sponsoren. We zijn de gulle gevers dankbaar dat we dit toernooi 

met mooi, nieuw materiaal kunnen spelen. 

 

Heel veel succes allen! 

Een mooie locatie, nieuw materiaal, bereidwillige medewerking van vrijwillige 

clubleden en 8 sportieve deelnemers: kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor 

een mooi en sportief toernooi. 

 

Eva Houtjes 
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Algemene informatie 

 

 

Speellocatie 

Dorpshuis De Heerd 

Van Meurslaan 3 

8181 JD  Heerde 

 

Parkeren aan de Marktstraat (i.v.m. werkzaamheden is het dorp afgesloten. Kijk 

op de toernooisite voor een goede routebeschrijving of mail de organisatie) 

 

Organisatie en contactpersoon 

Eye-T Webdesign / OG Wapenveld 

Eva Houtjes (tel. 06 15 585 885) 

E-mail: eva@houtjes.com 

 

Website 
www.jeugddammen.com ook voor het semi-live volgen van de partijen 

www.damclub-onsgenoegen.nl 

 
Arbiter 
Maikel van den Esker uit Wapenveld 

Erik Bakker uit Wezep  
 
 

Verslaglegging en explicateur op 16 mei 
Rienk van Marle uit Wapenveld 
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Deelnemers Heerde 

 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 

Niels van Ginkel  Wezep DEZ/NGKZ 

Vincent Houtjes  Heerde Eye-T Webdesign 

Jorne Huiting  Doetinchem DUO  

Albert Koffeman  Urk Urk aan Zet 

Hans Rinner  Doetinchem DUO 

Pascal Strijker  Hoogeveen HDC 

Floris Tol  Groningen Het Noorden 

Wouter Wolff  Groningen Het Noorden 
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 Voorwoord organisatie Laren 

 

Damvereniging Denk En Zet Laren organiseert vanaf Hemelvaartsdag voor het 

eerst een Halve Finale Nederlands Kampioenschap voor aspiranten (algemeen). Wij 

zijn dan ook trots dat wij dit KNDB-toernooi, over twee dagen verspreid, mogen 

begeleiden. De speelzaal is bij het vernieuwde Grand Café Bistro-rant 't 

Langenbaergh in het hartje van ons levendige Gelderse dorp. 

 

 

 

 

Onze damvereniging is opgericht in 1937 en vierde in 2012 haar 75-jarig jubileum 

door o.a. een simultaan tegen Ton Sijbrands te organiseren. De jeugdafdeling van 

onze club bestaat ook al heel lang. Zo rond 1954 werd voor het eerst een 

schooldamkampioenschap georganiseerd. In het seizoen 1960-1961 werd ons 

toenmalig jeugdlid Johan Haijtink jeugdkampioen van Gelderland en 10e van 

Nederland. Johan is daarna KNDB-directeur geweest en nu is hij weer lid van onze 

club.  

In 1965 werd al eens een jeugdtoernooi in Vorden gewonnen. Sinds 1999 hebben 

wij voor de schooldammers zowel pupillen als welpen deelnemers. In 2002 plaatste 

een welpenteam van de CBS De Rank uit Lochem zich voor het eerst voor de finale 

van het NK schooldammen. En sinds dat jaar hebben wij bijna elk jaar wel een 

team mogen afvaardigen naar het NK. Ook hebben wij al jaren een gezond aantal 

jeugdleden. Dankzij de intensieve training van Johan Haijtink zijn de prestaties 

goed vooruit gegaan. Zo goed, dat ze afgelopen jaar Gelderse jeugdteamkampioen 

zijn geworden.  
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Bij de persoonlijke jeugdwedstrijden zijn ook regelmatig successen te noteren, 

o.a. door Tom Knapen. In het seizoen 2013-2014 debuteerde DEZ Laren in de 

Nationale Competitie. In de 2e klasse B werden wij geheel onverwacht kampioen. 

Tom Knapen werd in onze poule geheel verdiend topscorer, een puike prestatie 

voor een aspirant. 

  

Met zo’n 20 seniordammers en 6 jeugdleden is DEZ Laren qua clubgrootte een 

middenmoter. Van de vergrijzing hebben wij relatief weinig last, omdat de 

leeftijdsopbouw redelijk goed is verdeeld. Ook van een tekort aan kader hebben 

wij geen last. Met 3 jeugdleiders, een jeugdtrainer en meerdere oproepbare 

organisatie-assistenten kunnen wij toernooien relatief eenvoudig bemensen. Zelfs 

op de gemeentelijke schooldamtoernooien op twee woensdagmiddagen. Qua 

deelname mogen we dan ook niet klagen. Tussen de 120 en 140 deelnemers lukt 

eigenlijk elk jaar wel in de gemeente Lochem. 

  

Het toernooi begint op donderdag 14 mei op de ‘dauwtrappersdag’ met hopelijk 

mooi weer. Wij verwachten alle deelnemers, begeleiders en publiek tijdig aanwezig 

te kunnen heten. We rekenen op een sportieve strijd! 
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Algemene informatie 

 
 

Speellocatie 

Grand Café Bistro-rant 't Langenbaergh 

Deventerweg 1 

Laren (Gelderland) 

tel. 0573-401209  

website: http://www.langenbaergh.nl 

 
Organisatie en contactpersoon 

Tonny Roeterdink 

Lindenbergsdijk 8 

7245 PB Laren Gld. 

tel. 0573-256731 

e-mail: tonny.roeterdink@xs4all.nl 

 

Website 
www.jeugddammen.com 

http://dezlaren.home.xs4all.nl/ 

 
Arbiter 
Johan Haijtink, Brummen 
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Deelnemers Laren 
 
Naam  Geb. datum Woonplaats Lid van 

Jeroen van den Brink  Ede DES Lunteren 

Jan Cysouw  Barneveld DES Lunteren 

Thomas Hanhart  Lochem DEZ Laren 

Tom Knapen  Lochem DEZ Laren 

Tom Molenaar  Eerbeek BDV Brummen 

Johan Top  Lunteren DES Lunteren 

Bart Westerveld  Assen Hijken DTC 

Nick Waterink  Zuidwolde Hoogeveense DC 
 

* Jan Cysouw zal de eerste ronde in verband met Hemelvaartsdag vooruit spelen 

tegen Jeroen van den Brink. De datum en tijd wordt in onderling overleg 

vastgesteld. 
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Voorwoord organisatie Hazerswoude 

 

Hartelijk welkom in Café de Egelantier.  

 

Bijna tien jaar damt damvereniging Samen Sterk hier al haar damwedstrijden. Na 

hun dampartij analyseren de dammers van Samen Sterk 'beneden' nog vele uren in 

het eetcafé  

  

Jullie zullen voor de gezelligheid beneden weinig tijd hebben. Er moet immers veel 

gedamd worden in de ruime bovenzaal. De finale van het Nederlands 

kampioenschap staat op het spel. Wij doen ons best om alles goed te regelen. 

Tussendoor genieten we natuurlijk van de vele mooie partijen.  

  

Jullie krijgen een lunch van ons aangeboden. Deze lunch bestaat uit 2 broodjes en 

een kopje soep. Verdere bijzonderheden vertel ik tijdens de opening. Ook is de 

site www.jeugddammen.com gevuld met informatie.  

  

Samen Sterk heeft veel welpen en pupillen. Ik weet zeker dat ze na 2 dagen 

aspiranten dammen denken: dat wil ik later ook.  

  

Tot ziens in Hazerswoude,  

 

Martin de Jong damvereniging Samen Sterk 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Speciaal dammenu op wedstrijddagen: 

 

Dambord (kip sateschotel 3 stokjes) met schijven. € 11,25. 

 

Jannes lekkerste compleet € 16,00  

Opening: kopje Tomatensoep 

Middenspel:(kip sateschotel 3 stokjes) met schijven. 

Eindspel: ijsje of koffie/thee 
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Algemene informatie 

 

 

Speellocatie 
Eetcafé de Egelantier 

Raadhuisplein 1, 2391 BJ 

Hazerswoude-dorp  

Telefoon nummer: 0172-588650 

www.egelantier.com 

 

Organisatie en contactpersoon 

Martin de Jong 

0642352830 (bereikbaar tijdens het toernooi) 

 

Website 
www.jeugddammen.com 

http://damclubsamensterk.wordpress.com/ 

 

Arbiter 
Arie van Diggele, Zwammerdam 
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Deelnemers Hazerswoude groep 1  

 
Naam Geb. datum Woonplaats Lid van 

Jelle van Dijk  Rosmalen Heijmans 

Menno Eijkelenboom  Brandwijk Kroonschijf 

René Emmaneel  Heerhugowaard SNA 

Simon Kruit  Huissen VBI 

Bas Marcelis  Amersfoort ADG 

Wouter Morssink  Hazerswoude Samen Sterk 

Rini Schellekens  Dongen DAM Dongen 

Dirk Vet  Landsmeer OG Den Ilp 

 
 
Deelnemers Hazerswoude groep 2 

 
Naam Geb. datum Woonplaats Lid van 

Erwin Broekhoven  Dongen DAM Dongen 

Bram Bekkers  IJsselstein Zenderstad 

Marijn Jans  Beek Eureka Heerlen 

Marco de Leeuw  Rijnsburg RDC 

Robert-Jan van 

Steenbergen 

 Bennekom WSDV 

Thijs Verboon  Noordeloos VGO 

Tamar Visser  Bartlehiem DC Sneek 

Berke Yigitturk  Den Haag DC Den Haag 

 
* Thijs Verboon zal de eerste ronde in verband met Hemelvaartsdag vooruit 

spelen tegen Bram Bekkers. De datum en tijd wordt in onderling overleg 

vastgesteld. 
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Uitslagentabellen  
 
Groep Heerde 
 
  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Jorne Huiting                 

2 Floris Tol          

3 Pascal Strijker           

4 Niels van Ginkel                 

5 Vincent Houtjes                 

6 Albert Koffeman                 

7 Wouter Wolff                 

8 Hans Rinner                 

 
 
Groep Laren 
 
  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Bart Westerveld                 

2 Tom Knapen          

3 Tom Molenaar          

4 Jan Cysouw                 

5 Jeroen van den Brink                 

6 Johan Top                 

7 Thomas Hanhart                 

8 Nick Waterink                 
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Groep Hazerswoude 1 
 
  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Wouter Morssink                 

2 Rini Schellekens          

3 René Emmaneel          

4 Bas Marcelis                 

5 Menno Eijkelenboom                 

6 Jelle van Dijk                 

7 Dirk Vet                 

8 Simon Kruit                 

 
 
Groep Hazerswoude 2 
 
  Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 totaal 

1 Thijs Verboon                 

2 Erwin Broekhoven          

3 Robert-Jan van Steenbergen          

4 Tamar Visser                 

5 Berke Yigitturk                 

6 Marijn Jans                 

7 Marco de Leeuw                 

8 Bram Bekkers                 
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Wedstrijdbepalingen Halve finale aspiranten 
algemeen donderdag 14 mei en zaterdag 16 
mei 2015  

1. Voor zover hierna niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het Spel  en 

Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 

2. Het speeltempo bij de aspiranten is circa 45 minuten per speler per partij: er 

geldt een tempo van 30 min + 15 sec per zet per persoon per partij. De klok van 

de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijd is 

vermeld in het programma 

3. Er is geen mogelijkheid tot arbitrage. 

4. Noteren is niet verplicht. 

5. Er wordt gespeeld in vier groepen. Bij de aspiranten wordt een enkelvoudig 

rondtoernooi afgewerkt, waarbij zeven ronden worden gespeeld. 

6. De halve finale voor aspiranten wordt gespeeld op 2 wedstrijddagen. Alle 

spelers worden geacht beide wedstrijddagen aanwezig te zijn. Bij afwezigheid 

zonder geldige reden kan dit sancties voor het komend seizoen tot gevolg 

hebben. 

7. Het wedstrijdschema bij de aspiranten is in alle groepen als volgt: 

Ronde 1: 1-8   2-7   3-6   4-5 

Ronde 2: 8-5   6-4   7-3   1-2 

Ronde 3: 2-8   3-1   4-7   5-6 

Ronde 4: 8-6   7-5   1-4   2-3 

Ronde 5: 3-8   4-2   5-1   6-7 

Ronde 6: 8-7   1-6   2-5   3-4 

Ronde 7: 4-8   5-3   6-2   7-1 
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8. De eindstand bij de aspiranten wordt bepaald door: 

a)  het aantal wedstrijdpunten; 

b)  Indien 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. 

c) Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het 

grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat en loting. 

9. De NK finale aspiranten algemeen wordt gespeeld met 10 spelers. De hoogst 

geplaatste speler van 2014 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet 

gepasseerd is, is geplaatst  voor de daarop volgende finale. Dit jaar is dit Jitse 

Slump (Eureka Heerlen).  Uit elke groep plaatsen de twee hoogst geplaatste 

spelers zich. De 10e plaats wordt ingevuld door een keuzeplaats toegekend door 

Commissie Trainingen. 

10. 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. 

 


