Voorwoord

Programma

Het wordt dit jaar de 31e keer dat Damclub
Witte van Moort het NK Junioren organiseert.
Dit jaar is ook het jubileumjaar van Damclub Witte van Moort. Wij bestaan namelijk
50 jaar.
Dit jaar zijn wij dan ook erg blij dat we,
naast de halve finale welke wij al georganiseerd hebben, ook weer de finale van het
NK Junioren kunnen organiseren.
Natuurlijk alvast een bedank woordje richting de gastgezinnen. Zonder hen was het
niet mogelijk om hier zo'n toernooi te organiseren.
Ook alvast een bedankje richting onze arbiter Hans Lucassen, hij is dit jaar voor de
15e keer arbiter bij het NK junioren, zowel

de halve finale als de finale. En het zal zijn
laatste jaar zijn. Na jarenlang geen enkel
probleem te hebben ondervonden, stopt hij
na 15 jaar. Natuurlijk zijn we hem heel
dankbaar dat hij al die jaren bij ons in Westerhaar arbiter is geweest.
En dan moet ik de vrijwilligers ook niet vergeten te bedanken. Daaronder vallen natuurlijk: de webmaster(s), barmensen en de
anderen.
Dit jaar wordt de titel niet verdedigd. Dus
iedereen heeft kans om de titel te veroveren. Iedereen daarmee natuurlijk veel succes.

Irene Stegeman
Commissie NK Junioren

Vrijdag 9 juli
Zaterdag 10 juli
Maandag 12 juli
Dinsdag 13 juli
Woensdag 14 juli
Donderdag 15 juli
Vrijdag 16 juli
Zaterdag 17 juli

CONTACTPERSOON

Irene Stegeman
0644 005814
damkoningin@gmail.com

ARBITER

Hans Lucassen

Van de KNDB
Voor je ligt het programmaboekje van het
Nederlands Kampioenschap voor junioren
van het jaar 2010. In dit programmaboekje
is alle informatie over het Nederlands kampioenschap voor junioren te vinden. Voordat ik verder op het toernooi in ga wil ik alle
deelnemers van dit kampioenschap van
harte feliciteren met hun plaatsing. Het is
een hele prestatie om tot de tien beste junioren van Nederland te behoren.
Dit jaar zal het Nederlands Kampioenschap
voor junioren van 9 tot en met 17 juli worden gespeeld in Westerhaar. De organisatie
zal evenals de afgelopen decennia in handen zijn van damclub Witte van Moort. Gezien de vele ervaring die damclub Witte van

Moort met het organiseren van het NK junioren heeft, zal deze vereniging ook dit Nederlands Kampioenschap tot een goed einde brengen. De KNDB is hier natuurlijk erg
blij mee. Ik wil namens de KNDB de organisatie en ondersteunende vrijwilligers van het
aankomende Nederlands Kampioenschap
voor junioren dan ook alvast hartelijk bedanken voor hun inzet.
Ten slotte wil ik iedereen graag een succesvol en leuk toernooi toewensen. Maak er
wat moois van.

Jochem Zweerink
Lid Commissie Jeugdzaken KNDB
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17.30 uur
18.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
18.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur

opening
eerste ronde
tweede ronde
derde ronde
vierde ronde
vijfde ronde
zesde ronde
zevende ronde
achtste ronde
negende ronde
met aansluitend de prijsuitreiking

SPEELLOKAAL

Clubgebouw van Witte van Moort
Asterstraat 28
Westerhaar
0546-658143
UITSLAGEN EN PARTIJEN

www.damclubwittevanmoort.nl

Clubgebouw van Witte van Moort
U neemt de vanaf de grote weg de N36 (Hardenberg/Almelo). U slaat af bij afrit Westerhaar. Daarna gaat u richting het dorp zelf. Bij de rotonde gaat u driekwart rond. De
eerste weg links, daarna eerste weg rechts. Dan tweede weg links en u vindt ons
gebouw in de bocht van de straat.
Openbaar vervoer
Elke uur gaat er een bus (lijn 80) vanaf station Almelo richting Westerhaar. Uitstappen
bij halte De Lelie. Daarna de straat inlopen tegenover bloemenzaak ‘De Lelie’. Dan
eerste weg links, daarna eerste weg rechts. U ziet ons clubgebouw in de bocht van de
straat.

Deelnemers
Naam

Woonplaats Vereniging(en)

Rating

Frerik Andriessen

Delft

RDC Rijnburg; DUO

1333

Koos van Amerongen IJsselstein

DC Zenderstad; TDV

1093

Thijs van den Broek

Tilburg

TDV

1231

Jeroen Cremers

Drachten

Ons Genoegen Drachten

1055

Nick Hoving

Groningen

DG Het Noorden

1220

Harmjan Lammers

Ede

DES Lunteren

1258

Casper Remeijer

Haarlem

DC IJmuiden

1290

Wouter Sipma

Hijken

Hijken DTC

1260

Derk-Jan Riesthuis

Culemborg

DeZ Culemborg

1060

Rik Verboon

Noordeloos

GDC; VGO

1162
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Wedstrijdrooster

Voortschrijdingstabel

Thijs van den Broek
Rik Verboon
Derk-Jan Riesthuis
Wouter Sipma
Casper Remeijer

Ronde 6 14-7-2010
Koos vn Amerongen Frerik Andriessen
Jeroen Cremers
Rik Verboon
Thijs van den Broek -

Casper Remeijer
Harmjan Lammers
Nick Hoving
Wouter Sipma
Derk-Jan Riesthuis

Ronde 2 10-7-2010
Koos vn Amerongen Wouter Sipma
Derk-Jan Riesthuis Rik Verboon
Thijs van den Broek -

Frerik Andriessen
Harmjan Lammers
Nick Hoving
Jeroen Cremers
Casper Remeijer

Ronde 7 15-7-2010
Nick Hoving
Harmjan Lammers Casper Remeijer
Wouter Sipma
Derk-Jan Riesthuis -

Thijs van den Broek
Jeroen Cremers
Frerik Andriessen
Koos van Amerongen
Rik Verboon

Ronde 3 12-7-2010
Frerik Andriessen
Jeroen Cremers
Nick Hoving
Harmjan Lammers Casper Remeijer
-

Thijs van den Broek
Koos van Amerongen
Rik Verboon
Derk-Jan Riesthuis
Wouter Sipma

Ronde 8 16-7-2010
Koos vn Amerongen Frerik Andriessen
Jeroen Cremers
Nick Hoving
Thijs van den Broek -

Derk-Jan Riesthuis
Wouter Sipma
Casper Remeijer
Harmjan Lammers
Rik Verboon

Ronde 4 13-7-2010
Koos vn Amerongen Frerik Andriessen
Derk-Jan Riesthuis Rik Verboon
Thijs van den Broek -

Nick Hoving
Jeroen Cremers
Casper Remeijer
Harmjan Lammers
Wouter Sipma

Ronde 9 17-7-2010
Harmjan Lammers Casper Remeijer
Wouter Sipma
Derk-Jan Riesthuis Rik Verboon
-

Thijs van den Broek
Nick Hoving
Jeroen Cremers
Frerik Andriessen
Koos van Amerongen

Ronde 5 13-7-2010
Jeroen Cremers
Nick Hoving
Harmjan Lammers Casper Remeijer
Wouter Sipma
-

Thijs van den Broek
Frerik Andriessen
Koos van Amerongen
Rik Verboon
Derk-Jan Riesthuis

Ronde 1 9-7-2010
Koos vn Amerongen
Frerik Andriessen
Jeroen Cremers
Nick Hoving
Harmjan Lammers

-
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1

2

3

Frerik Andriessen
Koos van Amerongen
Thijs van den Broek
Jeroen Cremers
Nick Hoving
Harmjan Lammers
Casper Remeijer
Wouter Sipma
Derk-Jan Riesthuis
Rik Verboon
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4

5

6

7

8

9

Scoretabel
FA

KA

TB

JC

NH

HL

CR

WS

DR

RV

Pt

Pl

Damsite voor aspiranten en junioren

www.damxl.nl
nieuws
uitslagen
forum
interviews
techniek
en nog veel meer

Zelf ook een bijdrage leveren? Dat kan!
Ga naar www.damxl.nl
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De deelnemers voorgesteld
Frerik Andriessen 1333 25-10-1991
Onlangs werd Frerik nog
Frerik doet dit jaar voor de
derde keer mee aan het NK Nederlands Kampioen sneljunioren. In zijn derde en ook dammen bij de junioren.
Frerik komt in de nationale
laatste optreden behoort
Frerik tot de favorieten. Fre- competitie uit in de ereklasse
voor het Achterhoekse Damrik is de deelnemer met de
mers Uit Oost. Daar draaide
hoogste rating en heeft in
het verleden al vaak een po- hij een goed seizoen met een
diumplaats op een nationaal score van 13 punten uit 11
wedstrijden.
jeugdkampioenschap in de
wacht weten te slepen.
Koos van Amerongen 1093 24-4-1993
Koos heeft zich in zijn eerste
jaar bij de junioren direct
voor het NK weten te plaatsen. Koos staat bekend als
een fanatiek dammer die
opgeleid is bij de bloeiende
damclub Zenderstad uit IJsseltein.
Thijs van den Broek 1231
Hoewel Thijs nog aspirant is
doet hij al aan het NK junioren mee. Thijs heeft een erg
succesvol jaar achter de rug.
Hij werd bij de aspiranten
Nederlands kampioen, wereldkampioen en derde op
het Europees kampioenschap.

3-1-1994
Thijs is hierdoor een speler
om rekening mee te houden
bij het NK junioren. In de
nationale competitie komt
Thijs uit voor het jeugdige
hoofdklasse team van TDV.
Hij behaalde afgelopen seizoen de verdienstelijke score
van 13 punten uit 11 wedstrijden.
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Jeroen Cremers 1055 9-4-1993
Jeroen is een van de vele
debutanten op dit NK junioren. Jeroen komt voort uit
de succesvolle jeugdafdeling
van Ons Genoegen uit
Drachten. Ons Genoegen is
ook de club waarvoor Jeroen
uitkomt in de tweede klasse
van de nationale competitie.

Vorig jaar gooide Koos hoge
ogen door tweede te worden
op het NK aspiranten. Koos
komt in de nationale competitie uit voor hoofdklasser
TDV.

Jeroen behaalde het afgelopen seizoen maar liefst 14
punten uit 10 wedstrijden en
had daarmee een belangrijk
aandeel in het kampioenschap van zijn club.

Nick Hoving 1220 27-7-1992
Nick komt in de nationale
Nick is een van de weinige
deelnemers die al eens eer- competitie uit voor het eerste
team van DG Het Noorden.
der een NK junioren heeft
gespeeld. Nick heeft dit sei- Dit team speelt hoofdklasse.
zoen een grote sprong op de
ratingladder gemaakt, wat
aangeeft dat hij veel progressie heeft gemaakt.
Harmjan Lammers 1258 7-3-1992
Evenals Nick heeft ook
Harmjan er al een keer eerder een NK junioren gespeeld. Harmjan is afkomstig
uit een damfamilie uit Ede.
Harmjan komt in de nationale competitie uit voor het
eerste klasse spelende tweede team van DES Lunteren.

- 10 -

Harmjan scoorde afgelopen
seizoen 10 punten uit 8 wedstrijden. Daarnaast had hij
nog twee verdienstelijke invalbeurten in het ereklasse
spelende eerste team van
DES Lunteren.

Casper Remeijer 1290 3-1-1991
Voor zijn club DC IJmuiden
Casper speelt dit jaar zijn
derde en laatste NK junioren. behaalde hij een score van
Casper behoort tot de favo- maar liefst 16 punten uit 10
rieten en heeft een sterk sei- wedstrijden.
zoen achter de rug. Onlangs
werd hij nog 3e op het NK
sneldammen en eerder dit
seizoen behaalde hij een
glansrijke 5e plaats op de
topscorerslijst van de hoofdklasse A.

Wouter Sipma 1260 21-5-1993
Wouter speelt zijn eerste NK
junioren. Wouter heeft een
wisselvallig jaar achter de
rug. Waar hij op het NK aspiranten niet kon overtuigen
verbaasde hij vervolgens
vriend en vijand door Europees kampioen aspiranten te
worden. Daarnaast werd hij
ook nog Drents kampioen bij
de senioren.
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Derk-Jan Riesthuis 1060
Hoewel Derk-Jan al een aantal jeugd NK's achter de rug
heeft is dit de eerste keer dat
Derk-Jan deelneemt aan het
NK junioren. Verder heeft
Derk-Jan al veel ervaring
met het spelen van internationale toernooien.

In de nationale competitie
komt Wouter uit voor het in
de ereklasse spelende team
van Hijken DTC. Daar behaalde hij het afgelopen seizoen de niet onverdienstelijke score van 10 punten uit
10 wedstrijden.

23-10-1992
Derk-Jan speelt in de nationale competitie voor DEZ
Culemborg. Hiermee promoveerde hij het afgelopen jaar
naar de ereklasse.

Rik Verboon 1162 1-8-1993
Ook Rik is debutant bij het
NK junioren. Rik heeft in de
loop der jaren al heel wat
eremetaal verzameld op de
jeugd NK's. En getuige zijn
recente tweede plaats op het
NK sneldammen lijkt hij hier
bij de junioren gewoon mee
door te gaan. Ook in de nationale competitie scoort Rik
er op los.
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Rik werd afgelopen jaar met
zijn team GDC Gorichem
kampioen van de eerste klasse. Met een score van 15
punten uit 10 wedstrijden
droeg Rik goed bij aan het
behalen van het kampioenschap.

Wedstrijdbepalingen
beschikbare tijd is gedaan, wordt de
laatste zet geacht te zijn voltooid, nadat
de speler zijn klok tot stilstand heeft
gebracht.

1. Voor zover hierna niet anders bepaald,
zijn de bepalingen van het Spel en
Wedstrijdreglement van de KNDB van
toepassing.
2. Het speeltempo bedraagt 25 zetten per
speler per uur, waarbij over het eerste
uur geen tijdcontrole plaatsvindt. De
klok van de witspeler wordt op het aanvangsuur in werking gesteld.

5. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien van de uitslag en met vermelding van de gebruikte speeltijden,
direct na de partij aan de arbiter worden gegeven.

3. Indien een speler een uur na aanvang
van de partij nog niet aanwezig is,
wordt de partij voor hem verloren verklaard

6. Het afbreken van partijen is niet toegestaan. Als een partij bij het sluiten van
het speellokaal nog niet is beëindigd,
zijn de spelers verplicht de partij in een
door de arbiter aan te wijzen speelgelegenheid uit te spelen.

4. Het is in de eerste plaats de taak van de
speler vast te stellen of het vereiste aantal zetten is gedaan. Nadat de bedenktijd van één der spelers verstreken is,
wordt aan de hand van de (bijgewerkte)
notatie vastgesteld hoeveel zetten binnen de verstreken bedenktijd zijn gedaan. Indien daarbij komt vast te staan,
dat de speler wiens vlag is gevallen, niet
het vereiste aantal zetten heeft gedaan,
verliest deze de partij door tijdsoverschrijding. In alle andere gevallen wordt
de partij voortgezet. Daarbij worden,
indien niet kan worden vastgesteld hoeveel zetten zijn gedaan, de spelers geacht in de verstreken bedenktijd precies
het vereiste aantal zetten te hebben
gedaan. Voor het bepalen of het voorgeschreven aantal zetten binnen de

7. Aan de speler die de partij wint, worden
twee punten toegekend. Bij een
"plus"-"min"remise wordt de uitslag
1+-1- (zie ook punt 10). Bij remise
krijgen beide spelers één punt. Aan de
verliezer worden geen punten toegekend.
8. Een partij waarin remise wordt overeengekomen vóór dat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide
spelers verloren verklaard.
9. De titel van Kampioen van Nederland
2010 wordt toegekend aan de speler
die het hoogste aantal punten behaalt.

10. De eindstand wordt achtereenvolgens
bepaald door de volgende criteria:
1. Het aantal wedstrijdpunten.
2. Het saldo van de behaalde plus- en
minremises.
Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een duurzame voorsprong van
tenminste 3 schijven, waarbij een dam
voor 2 schijven telt, tenzij de stand een
directe winstgang bevat. In een stand
van 1 dam tegen 3 stukken, waaronder
1 dam, kunnen wederzijds nog 16 zetten worden gespeeld. Als de partij daarna nog niet is beëindigd, is het remise,
tenzij de spelers daarvoor een plus- en
minremise zijn overeengekomen.
3. Barrage voor die plaatsen in de eindstand die onderscheid verlangen
i.v.m. rechten, prijzen, enz.
De barrage wordt gespeeld volgens het
Fischer-systeem met 5 minuten plus 5
seconden per zet per speler per partij.
Indien het drie of meer spelers betreft,
wordt er een enkelvoudige competitie
gespeeld. Indien het twee spelers betreft, wordt volgens het "sudden-death"
principe gespeeld.
4. het grootste aantal overwinningen;
5. het beste onderlinge resultaat tussen
de na - zo nodig herhaalde - toepassing van 2, 3 en 4, nog gelijk geëindigde spelers;
6. de hoogste score in volgorde van de
ranglijst;
7. loting.
11. Met nadruk wordt erop gewezen dat de
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aanwijzingen van de arbiter strikt moeten worden opgevolgd. Het hinderen of
afleiden van de andere spelers kan bestraft worden en kan zelfs het verlies
van de partij tot gevolg hebben.
12. Indien een speler zich wegens ziekte of
een andere reden uit dit toernooi terugtrekt, wordt gehandeld volgens artikel
30.
13. Aan de plaatsing in de eindstand zijn de
volgende rechten verbonden:
a. De hoogstgeplaatste speler, die de
leeftijdsgrens nog niet heeft overschreden, plaatst zich rechtstreeks
voor de finale van volgend jaar. Alle
overige spelers die de leeftijdsgrens
nog niet hebben overschreden,
plaatsen zich voor de halve finale van
het volgend jaar.
b. De nummers 1 en 2 plaatsen zich
voor het EK junioren 2010 in Polen,
in de eerste week van augustus
2010. Thijs van den Broek speelt EK
aspiranten. Indien Thijs op plaats 1
of 2 eindigt, wordt de nummer 3
naar het EK afgevaardigd.
c. Roel Boomstra heeft van de CT
(commissie training) een keuzeplaats
gekregen voor het EK junioren
2010.
d. Talentontwikkeling KNDB betaalt
alle normale EK-kosten (reiskosten,
verblijfkosten, inschrijfkosten,
KNDB-coachkosten) voor de nummers 1, 2 en voor Roel Boomstra.
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Juniorenkampioenen van Nederland
e. De nummers 1 en 2 plaatsen zich
voor het WK junioren in Naaldwijk
van 15 tot en met 21 december
2010 (Thijs van den Broek kan zich
hiervoor plaatsen).
f. Roel Boomstra heeft van de CT
(commissie training) een keuzeplaats
gekregen voor het WK junioren
2010.
g. Martijn van IJzendoorn heeft van de
CT (commissie training), en in overleg met de organisatie van het WK,
de organisatieplaats gekregen.
h. De organisatie van het WK geeft de
sponsorplaats aan Feroz Amirkhan.
i. Talentontwikkeling KNDB betaalt
alle normale WK-kosten (reiskosten,

verblijfkosten, inschrijfkosten,
KNDB-coachkosten) voor de nummers 1 en 2 en voor Roel Boomstra
en Martijn van IJzendoorn.
14. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken 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.
15. Eventuele voorkomende geschillen
worden door de wedstrijdleiding van de
KNDB beslist.
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1951 P. Boers
1952 F.H. Boog
1953 J. Dallinga
1954 W. Okrogelnik
1955 W. Okrogelnik
1956 O. Hoekstra
1957 D. de Jong
1958 L. van den Heuvel
1959 L. van den Heuvel
1960 L. de Rooij
1961 E. Holstvoogd
1962 W. van Beek
1963 G. Westerveld
1964 T. Sijbrands
1965 R. Palmer
1966 H. Wiersma
1967 F. Drost
1968 F. Drost
1969 IJ. Haven
1970 J. Goudt
1971 J. Goudt
1972 A. Goeree
1973 H. Jansen
1974 C. Hofstee
1975 J. van der Wal
1976 G. van Aalten
1977 T. Harmsma
1978 N. Knoops
1979 J. Stokkel
1980 J. Okken

1981 R. Heusdens
1982 G. Jansen
1983 G. Jansen
1984 H. van der Zee
1985 W. Wesselink
1986 H. van der Zee
1987 O. Mol
1988 M. Wiering
1989 M. Wiering
1990 M. Vissers
1991 A. van Berkel
1992 K. Thijssen
1993 M. Kemperman
1994 K. Thijssen
1995 M. Kemperman
1996 L. Fijn van Draat
1997 M. Hoogakker
1998 J. van den Akker
1999 J. van den Akker
2000 D. van Schaik
2001 A. de Mooij
2002 M. Kloosterziel
2003 N. Kuijvenhoven
2004 J. Lemmen
2005 E.J. de Bruijn
2006 P. Meurs
2007 P. Steijlen
2008 R. Boomstra
2009 R. Boomstra
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