Voorwoord KNDB
Beste jongens en meisjes, ouders, jeugdleiders en andere geïnteresseerden,
Net als vorig jaar is Den Haag in mei
het podium voor het NK pupillen en
aspiranten meisjes. We hebben dan
ook het volste vertrouwen dat het
weer een mooi dubbel toernooi gaat
worden. Daar wil ik de club alvast voor
bedanken.

De pupillen spelen net als elk jaar met
achttienen. Zij hebben al halve finales
gespeeld en hebben al bewezen dat ze
bij de top van Nederland horen. Het
lijkt dan ook een spannende strijd te
worden.
Beide categorieën spelen natuurlijk
voor de titel kampioen van Nederland,
maar ook zijn er plekken voor het EK
en WK te verdienen. Kijk achterin het
boekje hoe jij je kunt plaatsen en hoe
je daar eventueel wat sponsering voor
kunt krijgen!

Anders dan vorig jaar is het aantal
deelnemers bij de aspiranten meisjes.
Waren het er vorig jaar nog zes, nu
zijn het er dertien! Een mooi aantal,
maar niet zo’n mooi getal. Het
spelsysteem was even puzzelen, maar
de keuze is gevallen op het Zwitserse
met daarin zeven rondes. Dat
betekent dat de meiden een ronde
minder spelen dan de pupillen en ze
donderdag 5 mei een lekker middagje
vrij hebben.

Rest mij nog om iedereen veel plezier
en succes te wensen.
Anne-Wil Koopman,
Jeugdcommissie KNDB

Vergeet niet om inschrijfgeld mee te nemen op de eerste dag.
Voor pupillen en 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
Toppers voor de toekomst
Ton Sijbrands en Harm Wiersma
waren zeventien en veertien jaar toen
ze voor de eerste keer op het NK
tegen elkaar speelden. Als beginnend
journalist heb ik daar nog een verhaal
over geschreven met als kop
Tienertitanenstrijd. Bijna een halve
eeuw later gaat de 17-jarige Jan
Groenendijk of de zes jaar oudere
Roel Boomstra de mondiale titel
eindelijk weer eens naar ons land
terugbrengen. Beschikken we ook nog
eens over een wereldtopper als Pim
Meurs en een hemelbestormer als
Martijn van IJzendoorn en komt er in
de persoon van Jitse Slump en
Wouter Wolff alweer een nieuwe
lichting aan. Bij de vrouwen is de
spoeling wat dunner al staan
youngsters als Denise van Dam, Heike
Verheul, Ester van Muijen en Laura
Timmerman te trappelen om routinier
Vitalia Doumesh van de troon te
stoten.

Achttien pupillen en dertien meisjesaspiranten mogen nu voor de tweede
keer onder onze hoede proberen aan
te tonen te kunnen uitgroeien tot
'grote vissen', tot de toppers voor de
toekomst. Uiteraard is het niet
iedereen gegeven het zóver te
schoppen. Maar iedereen kan wel
proberen het maximale uit zijn of
haar mogelijkheden te halen. En vooral
héél veel en héél lang plezier in 'het
spelletje' te hebben.
Namens de Stichting The Hague Open
proberen we, mede dankzij de
financiële support van Den Haag
Topsport, voor een week te zorgen die
jullie hoe dan ook als vet cool zullen
beschouwen. Welkom in Den Haag,
veel succes en veel genoegen!
Fred Ivens,
voorzitter Stichting The Hague Open

In elk geval heeft het fijnmazige
netwerk waarin onze nationale
talentjes en talenten onder leiding van
Johan Krajenbrink en Rik Keurentjes
worden 'gevangen' en opgekweekt in
elk geval zowel nut als noodzaak
ruimschoots bewezen.
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Voorwoord Den Haag Topsport
Topsportevenementen faciliteren een groot goed
Den Haag is niet alleen trots op zijn
‘blockbusters’ als een WK
Beachvolleybal, of Volvo Ocean Race,
maar juist óók op haar regionale en
nationale evenementen als het NK
Dammen.

Afgelopen jaar heb ik het NK Dammen
als zeer succesvol ervaren en we zijn
als stad dan ook trots het evenement
wederom welkom te mogen heten in
Den Haag. Net als vorig jaar hoop ik
ook dit jaar weer hoogwaardige
partijen mee te mogen maken op dit
Nationaal Kampioenschap.

Onze kerntaak is het ondersteunen
van de Haagse topsport(er). Dit houdt
in dat we alle sporten in de gaten
houden en waar mogelijk
ondersteuning aanbieden.

Ik wens alle deelnemers veel succes
en vergeet niet te genieten van de
partijen die je mag spelen tijdens dit
topsportevenement!

Met vriendelijke groet,

Nienke Nijenhuis,
Manager Den Haag Topsport
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Voorwoord wethouder
Wegens succes geprolongeerd
Wat fijn, dat het NK dammen voor
pupillen en voor meisjes-aspiranten
voor het achtereenvolgende jaar in
Den Haag plaats vindt. ‘Wegens succes
geprolongeerd’ heet zoiets. Met deze
evenementen zetten talentvolle
dammers een stap om verder te
komen. Misschien een stap in de
ontwikkeling die leidt naar de top,
nationaal en/of internationaal. Ik weet
het zeker: ook bij deze titelstrijd
zitten toppers van morgen.

Sport en jeugd is een mooie
combinatie. In Den Haag zijn wij bezig
iedereen aan het sporten te krijgen.
In 2030 willen wij bereikt hebben, dat
elke Hagenaar ook werkelijk aan sport
doet en daarvan een vast en
vanzelfsprekend onderdeel maakt van
zijn dagelijks levenspatroon. Nu is het
doorgaans zo, dat de meeste mensen
bij sporten voornamelijk denken aan
bewegen. Daar rekent men dammen
niet onder. Maar dammers moeten
niet alleen geestelijk, maar ook fysiek
in goede conditie verkeren om hun
sport goed te kunnen doen. Bovendien
is sporten niet alleen bewegen, het is
ook nadenken over tactiek en ver
vooruitdenken. Denken over de weg
naar de zege kan veel plezier geven.
Dat is de eerste voorwaarde voor
sportieve jonge mensen.

Biedt Den Haag dit maal voor de
tweede keer het podium voor de
toekomst van het dammen, de stad
kent ook een mooie damhistorie. Ton
Sijbrands werd in 1973
wereldkampioen door de in Den Haag
gespeelde tweekamp tegen Andris
Andreiko te winnen. In 1994 was Den
Haag ook het strijdtoneel van het
gevecht om de wereldtitel, die werd
gewonnen door Guntis Valneris met
Harm Wiersma als goede tweede.

Daarom wens ik ieder allereerst veel
genoegen en vervolgens veel succes op
dit NK.
Rabin Baldewsingh,
wethouder Sociale Zaken,
Werkgelegenheid, Wijkaanpak en
Sport
van Den Haag
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Algemene informatie
Speellocatie
Ontmoetingscentrum Morgenstond
Eerste Eeldepad 3a
2542 JG Den Haag
070-3295691

Organisatie en contactpersoon
Stichting The Hague Open
Jan Kok
Tel: 06 14033757
email: jan.kok@casema.nl of tho@damweb.nl

Website
www.jeugddammen.com

Arbiter
Pupillen: Martin van der Hout
(Brunssum)
Aspiranten: Richard van Diggele
(Alphen aan de Rijn)
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Programma
Dag en datum
Maandag 2 mei

Dinsdag 3 mei
Woensdag 4 mei
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Zaterdag 7 mei

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

Activiteit
Zaal open
Opening toernooi door de wethouder
en loting 1e ronde
1e ronde pupillen, 1e ronde aspiranten
2e ronde pupillen, 2e ronde aspiranten
3e ronde pupillen, 3e ronde aspiranten
4e ronde pupillen, 4e ronde aspiranten
Nevenactiviteit
5e ronde pupillen, 5e ronde aspiranten
6e ronde pupillen
7e ronde pupillen, 6e ronde aspiranten
Blitz sneldamtoernooi
8e ronde pupillen, 7e ronde aspiranten
Prijsuitreiking

A+ Salarisverwerking en advies
Verwerken van salarissen, periodiek en
op projectbasis
ook voor uw aangifte
Inkomstenbelasting
info: telefoonnummer 06 28470625
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Mahabier zonnepanelen montage
e-mail: am_elec@hotmail.com
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Deelnemers NK pupillen algemeen
Gökhan Bagci
08-10-2003
Woont in: Den Haag en damt bij: DC Den Haag
Gökhan plaatste zich door tweede te worden in de halve
finale van Alblasserdam. Tijdens deze finale speelt hij een
thuiswedstrijd, dat deed hij vorig jaar ook al.

Yaroslav Gilevych
27-01-2004
Woont in: Veldhoven en damt bij: PSV dammen
Yaroslav plaatste zich door vijfde te worden in de halve
finale van Alblasserdam. Het is zijn eerste keer bij het NK
voor pupillen, hij speelde al drie keer met de welpen mee.

Emre Hageman
22-08-2005
Woont in: Den Haag en damt bij: DC Den Haag
Hij deed in 2015 mee aan het welpenkampioenschap en werd
direct derde. Dit leverde hem een ticket op voor het EK en
WK. Voor dit kampioenschap plaatste hij zich via een eerste
plaats in Alblasserdam. Emre heeft twee andere hobby’s:
voetbal en schaken.
Simon Harmsma
12-04-2005
Woont in: Culemborg en damt bij:Denk en Zet
Vorig jaar deed hij ook mee aan het NK en werd vijfde. Ook
deed hij mee aan het NK welpen en vijfde op het WK welpen.
Het dammen heeft hij niet van een vreemde, Tjeerd
Harmsma van DEZ is zijn vader.
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Matthijs Jonkman
18-07-2004
Woont in: Hoogeveen en damt bij: HDC Hoogeveen
Matthijs houdt naast dammen ook erg van voetbal. Hij
damt nu 2,5 jaar bij HDC Hoogeveen en speelt ook
regelmatig met de senioren mee.

Ákosh Kardos
31-03-2004
Woont in: Wageningen en damt bij: WSDV Wageningen
Ákosh was winnaar van zijn halve finale in Huissen waarmee
hij zich plaatste voor deze finale. Zijn hoogste internationale
prestatie is elfde van de wereld bij de welpen in 2014.

Jan Kornilov
12-01-2005
Woont in: Geldrop en damt bij: VBI Huissen
Dit is het eerste jaar als pupil voor Jan. Hij was in 2014
Nederlands kampioen bij de welpen en hij was twee jaar
achtereen Nederlands kampioen benjamins.

Roland Kreeft
23-04-2006
Woont in: Hoogeveen en damt bij: HDC Hoogeveen
Roland uit Ruinen is in april tien jaar geworden en is dus nog
welp. Vorig jaar werd hij tweede op het NK welpen en is hij
naar het EK in Estland en het WK in Nederland geweest.
Dit jaar hoopt hij bij de welpen weer Nederland te
vertegenwoordigen op het EK en WK.
Alijn Kuijer
21-01-2005
Woont in: Culemborg en damt bij: Denk en Zet Culemborg.
Zijn beste prestaties: Runner-up op NK benjamins, 26e op
WK sneldammen. Naast dammen houdt hij van gamen en
muziek luisteren. Verder gaat zijn interesse uit naar
rekenen, topografie, geschiedenis. Later wil hij architect
worden.
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Noël Neve
15-08-2004
Woont in: Haarlem en damt bij: Haarlemse Dam Club
Noël heeft twee jaar geleden het dammen op zijn nieuwe
school geïntroduceerd. Ze werden de afgelopen twee jaar
kampioen van de gemeente Velsen. Daarnaast speelt hij
bij HDC tiental mee. Hij zit op voetballen en tennis.
Renco Oostindjer
27-02-2005
Woont in: Hoogeveen en damt bij: HDC Hoogeveen
Renco damt nu bijna drie jaar en is eerstejaars pupil.
Hij mocht afgelopen jaar meedoen aan het WK in Beilen en is
tweemaal op rij Nederlands sneldamkampioen bij de welpen
geworden.
Tom Rinner
16-05-2003
Woont in: Doetinchem en damt bij: DUO
Hij zit in de brugklas. Naast dammen doet hij aan voetbal.
Thuis damt Tom vaak met zijn broer Hans. Soms evalueren
ze de partijen, samen proberen ze nieuwe speltechnieken uit.
Zijn ouders en broer supporteren hem tijdens het NK.
Stef Schep
19-10-2004
Woont in: Hoogeveen en damt bij: HDC Hoogeveen
In 2014 werd hij met het welpenteam van de damclub
Nederlands kampioen op de jeugddamdag en bij het NK
clubteams. In 2015 werd hij bij de Halve Finale voor Pupillen
twaalfde, dit jaar werd hij vierde. Naast het dammen houdt
Stef van voetballen.
Ivar Smijers
18-05-2005
Woont in: Wageningen en damt bij: WSDV Wageningen
Ivar is dit jaar eerstejaars pupil. Vorig jaar werd hij
twaalfde op het EK welpen geweest. Via een keuzeplaats mag
hij dit jaar deelnemen aan de nationale finale bij de pupillen.
Naast dammen houdt Ivar van voetballen en wielrennen.
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Wouter Sosef
29-07-2004
Woont in: Hoogeveen en damt bij: HDC Hoogeveen
Hij damt in het Hoogeveens tiental op zaterdag. Het
meedoen en de prestatie die het meest indruk op Wouter
hebben gemaakt, is het meedoen aan WK blitz en ook nog
eens 15e worden. Naast dammen houdt Wouter van voetbal.
Nicole de Vries
03-11-2003
Woont in: Hoogeveen en damt bij: HDC Hoogeveen
Vorig jaar werd ze tweede op het NK pupillen algemeen in
Den Haag. Ze heeft inmiddels aan drie EK's en drie WK's
meegedaan. Afgelopen jaar werd ze Europees
sneldamkampioen bij de Pupillen Meisjes.
Machiel Weistra
06-01-2003
Woont in: Heteren en damt bij: DC Heteren en WDSV
Hij damt nu ongeveer vijf jaar en is in aanraking gekomen
met de sport via schooldammen. Machiel is vorig jaar zesde
op het Wereldkampioenschap geworden en heeft al ervaring
met grote toernooien. Naast dammen speelt hij piano.
Berke Yiĝittürk
27-08-2003
Woont in: Den Haag en damt bij: DC Den Haag
Berke was vorig jaar Nederlands kampioen bij de pupillen en
komt dit jaar zijn titel verdedigen. In 2013 was hij kampioen
bij de welpen. Beide keren speelde Berke in Den Haag en ook
nu speelt hij een thuiswedstrijd.
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Deelneemsters NK aspiranten meisjes
Ilse Barf
11-6-2000
Woont in: Leek en damt bij: Damclub Roden/Leek
Ilse is driemaal Nederlands kampioen geworden bij de
meisjes en kan ze redelijk meekomen met de subtop op EK's.
Dit jaar speelde ze voor het tweede jaar nationale
competitie en speelde ze mee op het WK Jeugd in Beilen.
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. Ze heeft vorig jaar meegedaan aan het NK
en het WK.
Khaliun Eever
02-03-2000
Woont in: Assen en damt bij: Hijken DTC

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. Naast dammen speelt
ze ook trompet.
Marie Gabbert
15-2-2004
Woont in: Bennekom en damt bij: WSDV Wageningen
In 2013 was Marie kamioen bij het NK Welpen Meisjes. Dit
jaar is het de tweede 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.
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Darja Koullen
21-1-2002
Woont in: Heerlen en damt bij: Eureka
Darja is eerstejaarsaspirant. Vorig jaar was ze ook al in Den
Haag, toen bij de pupillen algemeen. Dat jaar deed ze ook
mee aan het WK (bij aspiranten meisjes). Ze scoorde daar
50%. Ze heeft het dammen niet van een vreemde, haar
ouders zijn GMIF Olga Kamychleeva en MF Brion Koullen.
Elisabeth Kramer
30-7-2004
Woont in: Groningen en damt bij: Het Noorden.
In 2013, 2014 en 2015 speelde ze al mee met het NK welpen
algemeen en NK welpen meisjes, bij de laatste werd ze vorig
jaar tweede. Dit jaar doet ze naast dit toernooi ook nog mee
met het NK pupillen meisjes.
Linsey van Leeuwen
18-02-2002
Woont in: Huissen en damt bij: VBI Huissen.
Dit is haar eerste 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.

Lisa Schep
03-09-2002
Woont in: Hoogeveen en damt bij: HDC Hoogeveen
Ze werd in 2014 dertiende en vorig jaar achtste bij het NK
Pupillen Meisjes. 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 2,5 jaar, ze is laatstejaars pupil.
In mei 2015 is ze zesde geworden bij de Pupillen Meisjes en
mocht daarom in november 2015 voor het eerst mee doen
aan het WK Pupillen Meisjes.
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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. Verschillende keren
werd ze al 2e, maar vorig jaar werd ze Nederlands kampioen
bij de pupillen meisjes.
Tamar Visser
02-06-2001
Woont in: Bartlehiem en damt bij: DC Sneek
Ze is dit jaar voor de derde keer Fries kampioen geworden
(een keer bij de welpen en twee keer bij de aspiranten). 2014
is haar meest succesvolle jaar geweest. Ze werd toen
Nederlands kampioen en tiende op het EK pupillen meisjes.
Kirsty Wahjuwibowo
03-02-2002
Woont in Den Haag en damt bij: DC Den Haag
Dit jaar is haar eerste jaar als aspirant. Kirsty werd vorig
jaar vierde bij het NK pupillen meisjes. Ze eindigde op het
WK 2015 als 13e van 34 deelnemers. Samen met haar
clubgenoten werd ze vorig jaar Nederlands kampioen
clubteams. Naast dammen doet Kirsty aan hockey.
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Voortschrijdingstabel NK pupillen algemeen
Naam

1

2

Gökhan Bagci
Yaroslav Gilevych
Emre Hageman
Simon Harmsma
Matthijs Jonkman
Ákosh Kardos
Jan Kornilov
Roland Kreeft
Alijn Kuijer
Noël Neve
Renco Oostindjer
Tom Rinner
Stef Schep
Ivar Smijers
Wouter Sosef
Nicole de Vries
Machiel Weistra
Berke Yigitturk
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3

4

5

6

7

8

plaats

Voortschrijdingstabel NK aspiranten meisjes
Naam

1

2

Ilse Barf
Maaike de Bruin
Khaliun Eever
Marie Gabbert
Luise Gabbert
Darja Koullen
Elisabeth Kramer
Linsey van Leeuwen
Lisa Schep
Jasmijn Scholtens
Suzanne Staal
Tamar Visser
Kirsty Wahjuwibowo
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4

5

6

7

plaats

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 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 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 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. 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.
PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK pupillen algemeen 2016 in WitRusland, van 1 tot en met 9 augustus 2016. 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. Het toernooi is langer dan normaal en daarom ook duurder.
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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 NT (nationaal talent).
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.750
voor dit EjK.
4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft vorig jaar een nieuwe start gemaakt
en we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten.
Helpen jullie mee? Je kunt bij dit fonds een aanvraag indienen om zo misschien
een deel van je kosten vergoed te krijgen. Henk Stoop, www.Damboeken.nl, zal
een paar spelers van Team KNDB gaan sponsoren. Zijn precieze voorwaarden
staan ergens anders in dit programmaboekje.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK pupillen algemeen 2016 in
Turkije, van 30 oktober tot en met 5 november 2016.
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 coaches tijdens het hele toernooi in Turkije
en voor een goede evaluatie van ieders toernooiendoelen na afloop van het
toernooi.
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor NT. Dus 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.700 voor dit WjK.
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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 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. het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de
tegenstanders)
c. 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. 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.
PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK aspiranten meisjes 2016 in
Wit-Rusland, van 1 tot en met 9 augustus 2016. 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. Het toernooi is langer dan normaal en daarom ook duurder.
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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 NT (nationaal talent).
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.750
voor dit EjK.
4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft vorig jaar een nieuwe start gemaakt
en we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten.
Helpen jullie mee? Je kunt bij dit fonds een aanvraag indienen om zo misschien
een deel van je kosten vergoed te krijgen. Henk Stoop, www.Damboeken.nl, zal
een paar spelers van Team KNDB gaan sponsoren. Zijn precieze voorwaarden
staan ergens anders in dit programmaboekje.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK aspiranten meisjes 2016 in
Turkije, van 30 oktober tot en met 5 november 2016.
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 coaches tijdens het hele toernooi in Turkije
en voor een goede evaluatie van ieders toernooiendoelen na afloop van het
toernooi.
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor NT. Dus 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.700 voor dit WjK.
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Damboeken.nl sponsoring EK en WK
Dit jaar zal damboeken.nl vier 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 eindigt bij de eerste drie (NK algemeen) of eerste twee (NK meisjes).
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 21 mei kiest damboeken.nl de eerste drie spelers die zullen worden
gesponsord. Op 17 juli wordt de vierde 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 de stichting.
De eerste voorwaarde om in 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.
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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

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

Berke Yigitturk

2000

Klaas-Hendrik Leijenaar

2016

???
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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

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
???
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