Voorwoord KNDB
Beste spelers, ouders, jeugdleiders en andere belangstellenden,
Het is bijna tijd voor het laatste
jeugdtoernooi van het seizoen,
maar zeker niet de minste! Al
volgt natuurlijk nog het EK en
WK, waar ook bij dit Nederlands
kampioenschap nog de laatste
tickets voor te verdienen zijn.

Ze hebben op zeer korte termijn
de organisatie voor het NK in
elkaar gezet, petje af.
Door de locatie van de
overnachtingen én om het NK
samen met het Boboli toernooi
te laten eindigen, begint dit keer
het toernooi op een zondag. In
overleg met Wouter Sosef en
Lisa Scholtens hebben zij hun
wedstrijd al vooruit gespeeld.
Zij zullen dus op maandag bij de
rest aansluiten.

Een goede reden om alles uit de
kast te halen voordat de zomer
echt begint! Gekeken naar het
deelnemersveld moet het geen
probleem zijn om er een
spannend toernooi van te maken.
Een hele serie topspelers en
oude bekenden staan klaar, maar
zelfs de outsiders mogen niet
onderschat worden!

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!

Tegelijkertijd met het NK
aspiranten wordt het Bunschoten
Boboli Open Tournament
gespeeld. Heel Bunschoten zal
dus in de damsferen verkeren.
Bij deze wil ik de club namens de
KNDB alvast bedanken voor de
organisatie.

Ik wil eindigen met jullie veel
succes te wensen. Maak er een
mooie week van!
Anne-Wil Koopman
Jeugdcommissie KNDB
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Voorwoord organisatie
Welkom in Bunschoten
Het is mij een genoegen u allen
welkom te heten in ons mooie
dorp Bunschoten-Spakenburg.
De Vereniging Promotie
Damsport Bunschoten zal
tegelijkertijd met het 8e Boboli
Bunschoten Open Tournament de
Nederlands Kampioenschappen
Aspiranten organiseren. Het NK
Aspiranten zal plaatsvinden van
zondag 7 juli tot en met vrijdag
12 juli 2019.

oefenen in het op een sportieve
wijze verslaan van de
tegenstander. Even een weekje
relaxen.
Een groot aantal van de jeugdige
dammers zullen logeren in het
clubhuis van de
scoutingvereniging, zodat het
gevoel er even helemaal uit te
zijn nog beter wordt versterkt.
Ik hoop dat u allen een leuke
sportieve week tegemoet kunt
gaan, waarin wij als één grote
damfamilie mogen genieten van
elkaar en van de damsport,
waarin vanzelfsprekend
gezelligheid ook hoog in het
vaandel zal staan.

Het is goed voor de damsport
dat naast de ervaren ‘ouwe
rotten’ er jongeren zijn die de
schoonheid van het dammen
hebben ontdekt. Verliefd zijn is
iets moois in het leven en
wellicht zijn er bij de jongeren
al wel wat ontwikkelingen gaande
op dit vlak. Maar van groter
belang is dat jullie VERLIEFD
zijn op het damspel en dat de
vonk blijvend is overgesprongen.
De jeugdige spelers, waarvan
sommigen nog maar net de
laatste lessen en toetsen op
school hebben afgerond, mogen
nu een aantal dagen even
ontspannen en zich verder

Peter Frans Koops,
voorzitter organisatiecomité
Nederlands Kampioenschap
Aspiranten
8e Boboli Bunschoten Open
Tournament
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Algemene informatie
Speellocatie

Muziekcentrum De Samenklank
Bikkersweg 86
3752 WV Bunschoten-Spakenburg

Organisatie en contactpersoon

Vereniging Promotie Damsport Bunschoten
Peter Frans Koops
pkoops@hotmail.com
06-13029835

Arbiter

Ton van der Ploeg, Baarn

Website

www.jeugddammen.com
www.damclubbunschoten.nl

Overnachtingslocatie

Clubgebouw scoutinggroep De Eempad
Zuiderzeekade 2
3751 HB Bunschoten-Spakenburg
Website: www.deeempad.nl

** Vergeet niet bij aanvang van het toernooi het inschrijfgeld à €20,00
te voldoen aan de organisatie te Bunschoten
Wanneer je gebruik maakt van de door organisatie geregelde
overnachtingen, zijn de extra kosten €20,00**
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Programma
Zondag 7 juli
15:00 uur – Welkom, opening en
1e ronde
Maandag 8 juli
09:00 uur – 2e ronde
14:30 uur – 3e ronde
Dinsdag 9 juli
09:00 uur – 4e ronde
14:30 uur – 5e ronde
Woensdag 10 juli
09:00 uur – 6e ronde
14:00 uur – Nevenactiviteit *
Donderdag 11 juli
09:00 uur – 7e ronde
14:30 uur – 8e ronde
Vrijdag 12 juli
09:00 uur – 9e ronde
14:30 uur – Prijsuitreiking, buffet en afsluiting
De tijden in de middag zijn indicatief en kunnen enigszins afwijken
afhankelijk van de eindtijd van de voorgaande ronde.

* Nevenactiviteit: Boottocht op het randmeer
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Deelnemers
Luise Gabbert
WSDV Wageningen

Emre Hageman
DC Den Haag

Simon Harmsma
Denk en Zet Culemborg

Roland Kreeft
HDC Hoogeveen

Tom Rinner
Dammers Uit Oost
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Lisa Scholtens
HDC Hoogeveen

Wouter Sosef
HDC Hoogeveen

Sander Staal
DG Het Noorden

Machiel Weistra
WSDV Wageningen

Berke Yigitturk
DC Den Haag
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Wedstrijdrooster
Ronde 1
Luise Gabbert

-

Sander Staal

-

Wouter Sosef

-

Lisa Scholtens

-

Roland Kreeft

-

Simon Harmsma

-

Machiel Weistra

-

Tom Rinner

-

Emre Hageman

-

Berke Yigitturk

-

Sander Staal

-

Berke Yigitturk

-

Tom Rinner

-

Emre Hageman

-

Simon Harmsma

-

Machiel Weistra

-

Lisa Scholtens

-

Roland Kreeft

-

Luise Gabbert

-

Wouter Sosef

-

Wouter Sosef

-

Sander Staal

-

Roland Kreeft

-

Luise Gabbert

-

Machiel Weistra

-

Lisa Scholtens

-

Emre Hageman

-

Simon Harmsma

-

Berke Yigitturk

-

Tom Rinner

-

Sander Staal

-

Tom Rinner

-

Simon Harmsma

-

Berke Yigitturk

-

Lisa Scholtens

-

Emre Hageman

-

Luise Gabbert

-

Machiel Weistra

-

Wouter Sosef

-

Roland Kreeft

-

Ronde 2

Ronde 3

Ronde 4
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Ronde 5
Roland Kreeft

-

Sander Staal

-

Machiel Weistra

-

Wouter Sosef

-

Emre Hageman

-

Luise Gabbert

-

Berke Yigitturk

-

Lisa Scholtens

-

Tom Rinner

-

Simon Harmsma

-

Sander Staal

-

Simon Harmsma

-

Lisa Scholtens

-

Tom Rinner

-

Luise Gabbert

-

Berke Yigitturk

-

Wouter Sosef

-

Emre Hageman

-

Roland Kreeft

-

Machiel Weistra

-

Machiel Weistra

-

Sander Staal

-

Emre Hageman

-

Roland Kreeft

-

Berke Yigitturk

-

Wouter Sosef

-

Tom Rinner

-

Luise Gabbert

-

Simon Harmsma

-

Lisa Scholtens

-

Sander Staal

-

Lisa Scholtens

-

Luise Gabbert

-

Simon Harmsma

-

Wouter Sosef

-

Tom Rinner

-

Roland Kreeft

-

Berke Yigitturk

-

Machiel Weistra

-

Emre Hageman

Emre Hageman

-

Sander Staal

-

Berke Yigitturk

-

Machiel Weistra

-

Tom Rinner

-

Roland Kreeft

-

Simon Harmsma

-

Wouter Sosef

-

Lisa Scholtens

-

Luise Gabbert

-

Ronde 6

Ronde 7

Ronde 8

Ronde 9
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Kampioenschap van Nederland
Aspiranten Algemeen
Organisatieplaats Bunschoten
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Uitslagentabel
Naam
1 Luise Gabbert
2 Emre Hageman

1

2

3 Simon Harmsma
4 Roland Kreeft
5 Tom Rinner
6 Lisa Scholtens
7 Wouter Sosef
8 Sander Staal
9 Machiel Weistra
10 Berke Yigitturk

10

3

4

5

6

7

8

9

10 Tot

Voortschrijdingstabel
Naam
1 Luise Gabbert
2 Emre Hageman

1

2

3 Simon Harmsma
4 Roland Kreeft
5 Tom Rinner
6 Lisa Scholtens
7 Wouter Sosef
8 Sander Staal
9 Machiel Weistra
10 Berke Yigitturk
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3

4

5

6

7

8

9

plaats

Wedstrijdbepalingen NK Aspiranten
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 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, voorzin van uitslag en met vermelding van de resterende
speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden.
4. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden
9 ronden gespeeld. De aanvangstijden staan in het programma
vermeld.
5. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds
veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren
verklaard.
6. De eindstand wordt bepaald door:
a. het aantal wedstrijdpunten.
b. Indien 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.
c. 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 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.
8. 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.
9. 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.
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PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK aspiranten
algemeen 2019 in Polen, van 1 tot en met 9 augustus 2019. 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.
2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen TeamNL KNDB.
Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie en de
voorbereidingen vooraf voor TeamNL KNDB, voor de reis samen als
TeamNL 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
voltijds KNDB talentcoach Rik Keurentjes. NT zijn Machiel Weistra,
Simon Harmsma en Emre Hageman. De nummers 1, 2 en 3 zullen zelf
reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten
betalen als ze geen NT zijn. De realistische schatting(!) van de
totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit EjK.
4. 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.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK aspiranten algemeen
2019 in Turkije, van 27 oktober tot en met 3 november 2019.
6. Deelname aan het WjK is ook nu alleen maar mogelijk binnen TeamNL
KNDB. Talentontwikkeling zorgt ook nu voor de communicatie en de
voorbereidingen vooraf voor TeamNL KNDB, voor de reis samen als
TeamNL 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.750 voor dit WjK.
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De jeugdcommissie heeft alle toernooien die zij organiseert
onder de vlag van de KNDB ondergebracht op 1 plek:
www.jeugddammen.com

Volg ons via facebook

www.facebook.com/#!/kndbjeugdcommissie

En via Twitter
@KNDBjeugd
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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
een stichting.

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.

De eerste voorwaarde om in
aanmerking te komen voor een
financiële bijdrage van het
Kellerfonds is dat je een
talentvolle en ambitieuze
jeugddammer bent.

Kijk op www.kellerfonds.nl voor
meer informatie en om een
financiële ondersteuning aan te
vragen.
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Kampioenengalerij aspiranten
1974 Gerrit Wassink

1997 Erwin Heunen

1975 Henk Hosper

1998 Michiel Kloosterziel

1976 Peter de Jong

1999 Bas Messemaker

1977 Eran Binenbaum

2000 Jasper Lemmen

1978 Gérard Jansen

2001 Rik Keurentjes

1979 Hendrik van der Zee

2002 Danny Slotboom

1980 Erik Brunsman

2003 Pim Meurs

1981 Hendrik van der Zee

2004 Pim Meurs

1982 Wil van den Braak

2005 Pieter Steijlen

1983 Johan Smits

2006 Roel Boomstra

1984 Arjan van Leeuwen

2007 Roel Boomstra

1985 Jappie Smink

2008 Michel Stempher

1986 Mark Deurloo

2009 Thijs van den Broek

1987 Carlo van den Hurk

2010 Martijn van IJzendoorn

1988 Joost de Heer

2011

1989 Matthijs Robbens

2012 Martijn van IJzendoorn

1990 Toby Hage

2013 Alex Ketelaars

1991 Mark Kemperman

2014 Jan Groenendijk

1992 Laurens Fijn van Draat

2015 Wouter Morssink

1993 Mark Hoogakker

2016 Berke Yigitturk

1994 Jan Peter Patist

2017 Machiel Weistra

1995 Jeroen van den Akker

2018 Berke Yigitturk

1996 Dirk van Schaik

2019 ???
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Martijn van IJzendoorn

