Voorwoord van de organisatie
frarte wetfotrn op 'urÉ"
Namens Sticfrting Aan Zet heet il,u uan
,llffi{ffi#,Wdl Zowel de

spelers creatief met zijn geest' Hans Jonker

als ook de

be-

zoekers kunnen
naast het dammen genieten
van de sfeer in

het dorp met
zijn straatjes en
een prachtig
natuurlijk etrlI
ProLrr116
steegjes en naruurluK
uitzicht over de haven en het lJssel-

is

inmiddels vermaard in dammersland
om zijn filmpjes en ook op Urk is Hans
er weer bij' Stille kracht, maar o zo
belangrijk, is Geb Kos die de website
up to date houdt en vult met actuele
informatie. Hierdoor kan het evenement over de hele wereld live worden
gevolgd. OP onze website,
EeYvrD
www'aanzetdammen'nl' kunt u alles

meer.Eenidealegelegenheidombij-vindenoverbereikbaarheid'nevenacvoorbeeld met uw partner Urk en

het

tiviteiten' aanvangstijden' uitslagen

NK Dammen te bezoeken'

enzovoorts.

De politiek is soms wat stroperig,

Een

maar in dit geval waren de Gemeente
Urk, Provincie Flevoland en Stichting
Aan Zet er snel uit. Het NK Dammen
zou plaatsvinden oP Urk'
Ook dit keer richt SAZ zich met de nevenactiviteiten voornamelijk op de

jeugd. Zo word er een jeugdviertallen
toernooi georganiseerd en zijn schoZe
len welkom bij het NK Dammen'
van
training
en
uitleg
krijgen hierbij
verPaul Oudshoorn. Paul Oudshoorn
zorgt ook de demonstraties' Hij is iemet
mand die jong en oud kan boeien
zijn uitleg.

Nieuw is dat de rondeverslagen dagedoor
lijks zullen worden geschreven
iebeloofd
Dit
Tjalling van de Bosch'
de
stukvan
dere dag weer een mooi
en
lichaam
man die sterk is rnet zijn

woord van dank gaat uit naar
Gemeente Urk, Provincie Flevoland en
sponsoren die het mogelijk maken dat
de damsPort de aandacht krijgt die
perhet verdiend. Ook dank aan al die
een
weer
er
sonen die mee helPen om
geweldig NK Dammen van te maken'
Uiteraard ook een dikke Pluim voor
mijn mede bestuursleden die in een
mix van humor, daadkracht en respect
een toernooi organiseren waar we

trots oP mogen zijn.
Het NK Dammen zal ongetwijfeld
weer wereldwijd aandacht krijgen met
de livepartijen en zodoende weer een
stukje promotie zijn voor de damsport
en niet te vergeten voor Urk en de

provincie Flevoland
lJsbrond Hoven
Voorzitter Stichting Aon Zet
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Dammen op Urk is een traditie
van

Dammen is
oudsher op Urk
een sport die er

en zeker met sportieve middelen op
jacht gaan naar de Nederlandse titel.

toe doet. lk weet
niet of het in het
tijdperk van het

Mooi is dat het toernooi zích niet beperkt tot de spelers van de
vaderlandse top. Stichting Aanzet gaat
namelijk, in samenwerking met de
plaatselijke damclub 'Urk aan Zet',
clinics voor de jeugd organiseren,
Daarnaast vergeten we onze oudere
inwoners ook niet. W'tj zorgen er voor
dat zij de wedstrijden kunnen aan-

gamen nog zo is,
maar wij werden
er mee groot
gebracht. Zondags een potje
dammen was traditie. lk herinner me
dat mijn oom Jan ('kleinjan') me vaak
uitdaagde tegen hem te dammen' lk
verloor steevast elke wedstrijd, tot die
ene keer dat hij geen kant meer oP
kon. Oom Jan was echter niet gewend
te verliezen. Hij tilde het bord op en
zei: 'Volgens mij ligt er een kwartje

onder het bord'.

schouwen.
AIs wethouder Sport ben ik er trots op

dat het Nederlands KamPioenschaP
op Urk plaats vindt. Daar hebben zowel gemeente Urk als provincie Flevoland graag hun steentje aan willen bijdragen. lk verwacht dat het een spannend toernooi wordt en ik reken oP
veel toeschouwers.

lk verwacht niet dat de topspelers die

naar Urk komen van deze uitvlucht
gebruik zullen maken. Zij zullen vast

Freek Brouwer

Wethouder SPort

Flevoland trots gastheer NK Dammen
Als gedeputeerde ben ik blij dat Flevo-

organisatie in 2015 van het NK in

land weer gastheer mag zijn voor de
damsport in Nederland. Dammeri
hoort inmiddels een beetje bij Flevo-

Emmeloord.

land.

PnovtNctE
FlrvoLAND
Mooie, toegankelijke sportevenementen naar Flevoland halen draagt bij
aan het op de kaart zetten van Flevoland. Door het stimuleren van sport
en bewegen dragen we ook bij aan
een gezonde samenleving.
Dammen is hier een Prachtig voorbeeld van. Een mooie- en bovenal
toegankelijke sport. Een sport die de
laatste jaren steeds meer aandacht
krijgt in de media. lk ben trots dat wij
als provincie daar een steentje aan bij

hebben mogen dragen door o.a' de
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Het NK dammen 2017 vindt Plaats oP
vertrouwde grond hier oP Urk, waar
in 2011 reeds het wereldkamPioenschap plaatsvond. Mijn complimenten
gaan dan ook naar het organisatiecomité die wederom op energieke wijze
een gedegen en betrouwbare kamPioenschap heeft neer weten te zetten
in Flevoland. Een organisatie door
liefhebbers en deskundigen van de

damsport.
Dank ook aan de gemeente Urk, waar

we samen gastheer mee zijn. Hopelijk
heeft u tussen de wedstrijden door
ook nog tijd om van de unieke omgeving op het voormalige eiland in Flevoland te genieten. lk wens alle deelnemers heel veel succes de komende
dagen

I

Jaap Lodders
Gedeputeerde Sport von de provincie
Flevoland
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Van de voorzitter van de KNDB
De Stichting Aan Zet is er weer in ge-

nale te halen, omdat hij familie op Urk

slaagd om een belangrijk evenement
naar onze jongste provincie Flevoland
te halen. Voorzitter lJsbrand Haven en

heeft wonen.

zijn team beschikken over een aanstekelijk enthousiasme voor het dammen
en weten met enige regelmaat bijzondere damevenementen te organiseren. Het bestuur van de KNDB is heel

verheugd dat zij nu het ka,mPioenschap van Nederland 2017 oP Urk
gaan houden.
De gemeen-

te Urk en
Het Achterhuis wil ik
nu al graag
bedanken,
dat zij als
gastheer van dit NK 2017 oPtreden.

Met de aanstormende talenten Martijn van lJzendoorn en Jitse Slump, en
de senioren Nico KnooPs, oud-

juniorenkampioen van Nederland en
Waldo AIiar, oud-deelnemer aan het
wereldkampioenschaP 1"972 is een
aantal nieuwe sPelers in het NK te
bewonderen. lk ben heel benieuwd
hoe deze nieuwelingen het in het komende NK tegen de vele geroutineerde spelers gaan opnemenl Het is wel
aardig om te melden dat Waldo dit
jaar extra gemotiveerd was om de fi-

Waldo en Nico zijn twee mooie voorbeelden van wat levenslang sporten
kan betekenen. Het is mogelijk om op
oudere leeftijd je debuut te maken in
een NK als je maar doorzet! Natuurlijk
is het jammer dat onze wereldkampioen Roel Boomstra en vice-

wereldkampioen Jan Groenendijk
vanwege studieverplichtingen dit jaar
niet van de partij kunnen zijn. Het zou
het toernooi uiteraard nog aantrekkelijker gemaakt hebben.
Titelverdediger Alexander Baljakin zal
het moeten opnemen tegen een zeer
interessant deelnemersveld, dat onder anderen bestaat uit internationaal
grootmeesters, wereldka m pioenen bij
de jeugd, oud-kampioenen van Nederland en vele deelnemers aan het wereldkampioenschap. Het kan niet anders dan dat deze spelers garant zullen staan voor partijen op kwalitatief
zeer hoog niveau.
Natuurlijk wil ik alle sponsors, arbiters
en alle vrijwilligers die zich gaan inzetten voor dit kampioenschap hartelijk danken voor hun bijdrage. Alle
spelers wens ik tot slot een sportief en
boeiend toernooi toe!
Hans Vermeulen

Voorzitter KNDB
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Van de voorzitter van de PFDB
Opnieuw is 'De Polder' het strijdtoneel van heel dammend Nederland,
Voorwaar geen geringe prestatie om
een en ander weer rond te kunnen
zetten in de visserijgemeente Urk.
Alle lof daarvoor aan lJsbrand Haven
en zijn team en gezien het verloop van
de vorige kampioenschappen, daarvan ben ik overtuigd, zal ook nu weer
het geheel gestroomlijnd verlopen.
Als Provinciale
Friese Dam
Bond zijn we
blij dat in '0s
provinsje' de
strijd om het kampioenschap van Nederland plaats vindt op een fraaie locatie in Urk. Een mooie Plek om eens
door te wandelen en te genieten van
vis. Daarnaast biedt de 'Polder', met
de vele bloembollenvelden in diverse
kleurenpracht, ook het nodige om
van te genieten

in

een uitdaging zijn om te proberen de

titel te prolongeren. Maar wie weet
zijn Auke Scholma of Ben Provoost in
staat om deze keer de titel ín de
wacht te slepen. We zullen het zien.

We hopen op partijen waarin een
spiering wordt uitgeworpen om een
kabeljauw te vangen want één ding is
zeker: 'Die slaapt vang geen vis'! Ook
nu weer hoop ik dat velen de wedstrijden zullen volgen via internet. Een
medium dat niet meer weg te denken
is en voor liefhebbers van onze mooie
sport veel te bieden heeft.
En

laten we hopen dat dit kampioen-

schap een stimulans zal vormen voor
veel dammers in Nederland om munt
te slaan uit de publiciteit rondom dit
gebeuren. Wie weet kunnen onze
clubs na dit kampioenschap nieuwe
leden verwelkomen. We rekenen er
een beetje op.

deze tijd van het

jaar.

lk wens alle deelnemers een mooi

lk ga er van uit dat het oPnieuw een
spannend kampioenschap wordt zeker nu we in 2016 een Nederlandse
wereldkampioen hebben gekregen'
Het deelnemersveld staat in elk geval

toernooi toe en vooral veel spannende spectaculaire partijen en na afloop
wellicht genieten bij het naspelen.
Voor de organisatie hoop ik dat dit
toernooi vlekkeloos zal verlopen en
een uithangbord zal zijn voor de damsport in brede zin.

borg voor spannende wedstrijden. lk
reken op veel inventiviteit en strategie
van de spelers en natuurlijk zal het
voor de huidige kamPioen Baljakin

Jan Bosselaar

Voorzitter PFDB

Algemene informatie
Plovlilcl.

Het Achterhuis
Burgemeester J. SchiPPerkade 2
8321 EH URK
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Speellocatie
FtEvolAilD

K Bam]wil]@tilr

MichelStempher

Arbiters

Organisatie
Stichting Aan Zet
Website : www.aanzetdammen.nl

Ton Coenen (hoofda rbiter)
Johan Haijtink
Ab Steenbergen

Rondeverslagen

Demonstraties

Tjalling van den Bosch

Paul Oudshoorn

Programma

ui- tl*

Activiteit

en datum
Donderdag 6 aPril
Donderdag 6 aPril
Vrijdag 7 aPril
Vrijdag 7 aPril
Zaterdag 8 aPril
Zaterdag 8 aPril
Maandag L0 aPril
Dinsdag Ll aPril
Woensdag 12 aPril

h
n
È

I

Guido van den Berg
Geb Kos
Hans Jonker

Restaurant het Achtarhuis
Burg, J, SchiPPerkade 2
8321 EH URK

Woensdag t2aPril
Donderdag L3 aPril
Donderdag 13 aPril
Vrijdag 14 aPril
Zaterdag 15 aPril
Zaterdag 15 aPril

D.C. UAZ
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12.00 uur
13.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
11.00 uur
10.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
10,00 uur
16.00 uur
13.00 uur
19.30 uur
13.00 uur
10.30 uur
15.30 uur

Aanvang eerste ronde
Aanvang tweede ronde
Aanvang derde ronde
Aanvang vierde ronde
Aanvang snelda mtoernooi
Aanvang vijfde ronde
Aanvang zesde ronde
Aanvang zevende ronde
Aanvang achtste ronde
Aanvang negende ronde
Kloksimultaan
Aanvang tiende ronde
Aanvang elfde ronde
Prijsuitreiking en sluiting
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Het deelnemersveld
Marino Barkel, 26 februari 1975, 1405
wuldo Rtirr werd in Nederland bekend door zijn optreden in het wereldkampioenschap van 7972 (Hengelo); het was het wK waarin Ton Sijbrands de hoogste
ka mondiale eer voor zich opeiste. Waldo eindigde bij
Ë zijn debuut op het hoogste niveau op de 1lde plaats,
met 13 punten uit 16 Partijen.
Een voorzichtig begin, maar toch mengde hij zich in
de strijd om de ereplaatsen, door de wereldkampioen Andris Andreiko een puntje afhandig te maken;

ook lser Koeperman kwam toen niet langs, de toen
voor Suriname uitkomende, Aliar, terwijl Sijbrands,
alsook Harm Wiersma, wel van hem wisten te winnen.
Bokslegende George Foreman zei ooit dat leeftijd steeds minder een rol speelde, wanneer het om sportprestaties ging; Foreman werd op 45-jarige leeftijd
nogmaals wereldkampioen. waldo Aliar is slechts 65 lentes jong en debuteert
dit jaar in het NK Dammen Algemeen.

Alexander Baljakin, 8 april 1961, 1521
Al""a"d"i Baljakin werd geboren in Rusland, maar komt

al weer jaren uit voor

Nederland; sinds december 2010 is hij in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Hij is titelverdediger en bij de bookmakers is
hij favoriet, vooral vanwege zijn rating (154L), de
hoogste van alle deelnemers. Ïerwijl de L0 jaar oudere Waldo Aliar nog steeds als een veulen door de
damweide huppelt, liet Baljakin zich tijdens een interview, vlak voor het WK 2015 (Emmen), ontvallen

EI

dat de jaren beginnen te tellen I
Misschien zat Alexander tijdens het vraaggesprek
wat in een dipje, want ook dit jaar scoorde hij in de
nationale clubcompetitie weer als een tierelier. Mede daardoor werd zijn club
(VBI Huissen) vrij onbedreigd landskampioen. Goede wijn behoeft geen krans,
is een vaak gebezigde uitdrukking; u kunt gerust aannemen, dat de 55-jarige
Alexander Baljakin zich ook dit jaar, op urk, graag de krans nogmaals laat omhangen

is zijn uiterlijk; hii lijkt zo te zijn weggelopen van een podium, als frontman van een heavy metal band. Op het dambord is hij vaak wat bedeesder; zijn partijen zijn soms
interessant, maar vaak ook lijkt hij snel (te snel?) tevreden met een vreedzame puntendeling. Hopelijk
doet hij zijn uiterlijk eer aan en laat hij op Urk het

Marino Barkel, stoer en onverschrokken

dambord eens flink trillen.
De 42-jarige Barkel speelt vaak rapido (snel), de zetten lijken bij hem op een natuurlijke manier uit zijn
vingers te vloeien. Marino deed al verschillende keren mee aan het nationale kampioenschap dammen;
prestatie
leverde hij in 2004, toen hij met L5 punten uit 13 partijen
zijn beste
op een gedeelde vijfde plaats eindigde'
ïoch zijn velen ervan overtuigd dat hij met een meer ondernemende damstijl
verder kan komen. Marino: 'Rock and roll on the draughtsboard, please'!

Anton van Be

14

'1972,1437

Anton va n Berkel zit met zijn 44 jaar in de kracht van zijn da m leven, toch stokt
zijn carrière de laatste jaren enigszins. Anton is op voorhand altijd één van de
kanshebbers; hij heeft zich in het sneldammen, alsook in het rapiddammen, reeds meerdere malen tot
Neerlands beste laten kronen, maar wat betreft het
NK Dammen Algemeen heeft hij nooit aan de hooggespannen verwachtingen kunnen voldoen,
Tegen de titelkandidaten weet Van Berkel vaak wel
op een degelijke puntendeling aan te kunnen sturen,
maar tegen 'de op papier minderen' komt hij vaak
moeilijk tot scoren. Het ligt zeker niet aan zijn instelling en ook niet aan durf; soms zet hij zijn partijen gewaagd op, maar op één of
andere manier lukt het hem maar niet om daadwerkelijk door te breken met
een nationale titel (Algemeen).
Misschien dat op Urk voor hem de definitieve doorbraak komtl

!
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De grote (en mooie) vraag is natuurlijk hoe hij het er van af gaat brengen op
Urk; gaat hij daadwerkelijk met ziel en zaligheid voor de titel, of durft hij Neer-

1421
Ron Fleusdens, 14 mei 1
R"" H"rtd"* is al decennialang een factor in de damwereld; in 2008 werd hij

voor de eerste (en enige) maal Nederlands Damkampioen Algemeen. Dat toernooi vond plaats in Emmeloord; misschien dat de
Noordoostpoldervoor Ron een ideale broedplaats is
voor hernieuwd succes!
Heusdens is een denksporter avant la lettre; regelmatig werd hij Nederlands Kampioen in de Denksporttriatlon (dammen, schaken, bridge). De 54 jarige Heusdens kampt soms met een (voor hem) onaangename wisselvalligheid; na afloop van weer een
NK, vindt hij zich net zo makkelijk terug 'op het po-

lands damelite nog niet stevig aan de tand te voelen?
Martijn, we houden je in de gaten... !

NicoKnoops,Sseptemberl9§9,1290 .

r
fl

I

,

minder waar, Nico vond zich in de eindafrekening
terug op de tweede plaats (en dat betekende dus
directe plaatsing voor het NK!).
Mede omdat Knoops zich eigenlijk nooit (dammend)
in het buitenland laat zien, is hij een grote blinde
vlek, wat betreft de verwachtingen op dit hoogste
een
Nederlandse podium. Voor Nico is dit NK een geheel nieuwe ervaring;
hij zich
hoe
precies
weten
voordeel voor hem is, dat zijn tegenstanders ook niet
in
vinden;
te
zal handhavenl Zijn leven lang is Knoops al achter het dambord
Lg78 werd hij reeds Nederlands Junioren Kampioen in onze edele damsport.
Doordat Knoops in 2016 kampioen van de provinciale Dambond Zuid Holland
Het moge
Zuid werd, mocht hij meedoen aan de halve finales; met succes dusl
het NK;
duidelijk zijn, dat de 57-jarige Nico dit jaar debuteert in de finale van
veel
hopeliik durft hij de strijd aan te gaan met de op papier sterkere dammers,
remises en enkele nederlagen zou niet de doelstelling moeten zijn'

dium', als 'in het rechterriitje'!
inEén van de redenen voor zijn wisselvalligheid kan weleens de avontuurlijke
spel
het
vaak,
dat
dat
betekent
en
strijd
slag van Ron zijn; hij is altijd bereid tot
soms alle kanten op kan gaan, ook weleens de verkeerde kant op dus! ln de
voorronde van dit NK begon Heusdens uitermate stroef, uiteindelijk kwam hij
dan ook te kort(l); gelukkig kon hij (juist op basis van zijn speelstijl?) aanspraak
maken op een zogenaamde keuzeplaats van de organisatiel
Heusdens begint op Urk aan zijn 20ste Nationaal Kampioenschap Algemeen'

24 maaÉ1997,1471
t\rlrrtij,

,*,

ll*"doorn

is met zijn 19 jaar één van de jongste deelnemers aan

het NK op urk; hij heeft de hele jeugdopleiding van de Nederlandse dambond
(KNDB) doorlopen en was uitermate succesvol. Na
eerst een tijdje zijn studie voorrang te hebben gegeven, wist Martijn eind 2016 zijn wereldtitel bij de junioren, in het Turkse lzmir, te prolongeren; het jaar
kan gezien worden als zijn doorbraak in het seniore n-ci rcu it.
Tijdens het Europees Kampioenschap (2016, in hetzelfde lzmir)werd hij derde en tijdens de World Cup
in het Poolse Karpazc greep hij het zilver. De meeste
indruk maakte zijn eerste plaats tijdens het MTB Open te Hoogeveen; hij
scoorde maar liefst L5 punten uit 8 partijen; voor de duidelijkheid hij speelde
eenmaal remise en won maar liefst 7 partijen!

I

I

hoe de
Hopelijk zullen zijn partijen op Urk voor de nodige opschudding zorgen;
zijnl
uitslag ook moge

Hein

16

{961,,1450

in de top van de Nederlandse damwereld;
noem zijn naam en gelijk doemen diverse hersenspinsels op, die eigenlijk alle op hetzelfde neer komen: Enthousiast, gedreven, passie, vuur, hyper,
sportief. Wanneer Hein zich in een gesprek mengt,
over wat voor onderwerp dan ook(!), dan kan men

ffiee

rekenen op een woordenvloed, waar soms moeilijk
'tussen te komgn is'; dat alles op 55-jarige leeftijd'
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N'|c"]ft""p" ir .u al de verrassing van het toernooi; in de voorronde leek er
voor hem geen plaats te zijn weggelegd voor de eerste twee plaatsen, die toegangtot de finale zouden betekenen. Twee grootmeesters, die bij hem in de groep zaten, zou hij toch
op zijn minst voor zich moeten dulden. Niets was
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Op het dambord hanteert Hein echter een heel andere stijl; zelden verliest hij

een partij, zijn posities op het 1.00-ruiten-bord zijn vaak opgetrokken uit marmer. Tijdens het NK van 2001 (Zwartsluis) eindigde Meijer op een gedeelde
Lste plaats, welke na barrage slechts brons opleverde, Meijer kwalificeerde zich
dit jaar soeverein voor de finale, door in de eerste 4 ronden van zijn halve finale groep, drie partijen te winnen.
Als we het goed hebben uitgerekend, is dit het 20ste NK voor Hein. Marmer is

mooi en duurzaam Hein, maar misschien dat wat meer enthousiasme, gedrevenheid, passie en vuur je naar grotere hoogten doet stijgen !

Ben Provoost, 28 september 1985, 1453
Ben Provoost was voor velen de verrassing van het laatste NK (Enschede); op
basis van de zogenaamde min-plusbalans werd hij uiteindelijk tweede met een
gelijk puntentotaal als de kampioen (Baljakin). De
3l-jarige Provoost groeide op in Zeeland; hoe zou hij
zich voelen aan de boorden van het zoete water van
het lJsselmeer? HopelUk heeft hij inspiratie gekregen
van zijn prestatie in Enschede; misschien smaakt het

geruiScholma is geboren in Friesland, maar verliet het beloofde land al weer
klein
een
Baflo,
hij
in
woont
Tegenwoordig
me tijd geleden voor Groningen!
gaat'; een grootheid
Oorpje in het noorden van de provincie 'waar niets boven
wanneer wij het
Bill.
Baflo
gekscherend
uit de damwereld noemt hem vaak
61-jarige scholma
thans
de
dat
maal
31ste
goed hebben geteld, wordt dit de
in 1995 (Stadskahij
trefzeker,
was
meedoet aan een NK Algemeen; eenmaal
naal) won hij de nationale titel.
het wilde wesHopelijk u"rirrt Auke dit toernooi, net als Buffalo Bill dat ooit in
te
schieten'!
ten deed, door regelmatig'vanaf de heup

21mei 1993,1514
Wouter Si
(zoW".rt-r Sip*. dftt ln ,e"t Oent en aan de jonge Auke Scholma; ook de Sip

graag het avontuur op' Daarmee
als hij vaak wordt genoemd) zoekt dammend
is hij vaak succesvol, maar in de strijd om de nationale

eindigde hij op de vierde plaats, waarmee hijzelf,
alsmede zijn vele fans, niet echt tevreden konden
zijn.
meeOm te presteren moet het allemaal een beetje
jaar geleden)
(een
Enschede
in
(flow),
maar
zitten
wist Wouter veelbelovende stellingen (op het bord)
23
telkens maar niet tot winst te voeren' Met zijn

naar meer!
Vaak verlopen de voorwedstrijden (Halve Finales)
stroef voor Ben; dit jaar waren die echter niet nodig,

omdat zijn tweede plaats van 2016, garant stond
plaatsing
voor het NK van20L7. Provoost is een subtiele speler,
voor de directe
met een gedegen positioneel inzicht en voldoende tactisch raffinement om
hem gevaarlijk te maken.
Misschien dat Ben op Urk eens lekker'los' kan komen, met de vrome opdracht
om veel schade bij zijn opponenten aan te richten; de wapens ervoor heeft hijl

maar hij is ervaren gejaar is Sipma natuurlijk nog steeds een 'coming- man''
te eisen'
no"g o, nu eens de nationale titel van zichzelf

WouteriseendamliefhebberpurSang;hijheeftvelefunctiesindedamsport
(secondant,trainer,begeleider,aanvoerdervanlandskampioenZ}15120l"6Hij-

kenDCT),maarhij.o*ll"'(tijdelijk)willeninruilenvoordenationaletiteldit
jaar!

1459
Auk" scholma stamt uit de romantische (dam-)periode van zo'n 40 jaar geleden, maar damt nog als een jonge hond; dit jaar werd hij topscorer in de Nationale Competitie (Ereklasse). Auke bezit alle wapens,
die nodig zijn om succesvol te opereren op het dambord; tel,daarbij op zijn avontuurlijke inslag en je
hebt een gegadigde voor de Nederlandse damtitell

[- ;ffrt
;;;* *àËI

LZ'

titel (algemeen) wil het eigenlijk niet vlotten' Vorig

Jitse

naam anders zou doen

fi

jeugd categorieën met succes
vermoeden! De pas L7-iarigeSlump heeft alle
heeft
doorlopen, zowel nationaal als internationaal
podium
het
van
treetje
hii diu"rr" r.nrlen het hoogste
beklommen.
begin je
Maar dat telt nu niet; bij de grote mannen
zullen
Toch
ats longeling weer helemaal overnieuw'
vrezen'
er genoeg senioren zijn, die hem
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Speelrooster
want hij heeft een avontuurlijke stijl, waardoor je als tegenstander zomaar het
moeras wordt ingetrokken. SIump is veel in zijn studiekamer te vinden, hij probeert op zijn eigen manier het edele damspel te doorgronden en is vaak op
zoek naar nieuwe wendingen in het aloude bordspel.
Al sinds het begin van de vorige eeuw waren er zo nu en dan spelers, die de
edele damsport naar een hoger niveau tilden; misschien is Slump 'the next in
line'! Verwachten we niet te veel van Jitse? Nee hoor, zoals Johan Cruijff het
ooit zei: 'Leeftijd speelt in topsport geen enkele rol, wat ze doen en niet doen is

Ronde 106-A4-2017
Waldo Aliar
Hein Meijer

Alexander Baljakin
Anton van Berkel

Jitse Slump
Ben Provoost
Auke Scholma
Martijn lJzendoorn

Ron Heusdens
Marino Barkel

Wouter Sipma

-

Nico Knoops

Ronde 2OV-O4-2017
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Ron Heusdens

Alexander Baljakin
Anton van Berkel
Waldo Aliar
Marino Barkel
Wouter Sipma

Jitse Slump
Hein Meijer
Nico Knoops
Martijn lJzendoorn
Auke Scholma

Ben Provoost
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Ronde 3 07-04-2017
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Hein Meijer
Jitse Slump
Ron

Heusdens
Scholma

Auke

Gebr. Kramer
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Wopon von €lï§

-

Alexander Baljakin
Waldo AIiar
Anton van Berkel
Marino Barkel

Martijn lJzendoorn

Ben Provoost

Nico Knoops

Wouter Sipma

Ronde 4 08-04-2017
Alexander Baljakin
Waldo Aliar

Anton van Berkel

Hein Meijer
Marino Barkel
Ben Provoost
Auke Scholma

Jitse Slump
Wouter Sipma

Ron Heusdens

-

Nico Knoops
Martijn lJzendoorn

Ronde 510-04-2017
Jitse SlumP
Ron

Heusdens

Anton van Berkel

Martijn lJzendoorn
Nico Knoops

_€\

Wouter SiPma

-

Alexander Baljakin
Hein Meijer
Waldo Aliar
Marino Barkel
Auke Scholma
Ben Provoost

ÍVlRRCR RTTRR
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Ronde 611-04-20'17
Waldo Aliar
Hein Meijer
Jitse Slump
Ron

Heusdens

-

Ben Provoost
Auke Scholma
Martijn lJzendoorn
Nico Knoops

Wouter Sipma
Marino Barkel

Anton van Berkel
Alexander Baljakin

Ronde 712-04-2017

Scholma

Waldo Aliar
Hein Meijer

-

Martijn lJzendoorn

Jitse Slump
Ron Heusdens

Nico KnooPs

Wouter Sipma
Marino Barkel

Anton van Berkel
Alexander Baljakin

Ben Provoost

Waldo Aliar
Hein Meijer

Marino Barkel
Ben Provoost
Auke Scholma
Martijn lJzendoorn

Ronde 1115-04'2017
Auke

-

Wouter Sipma
Nico Knoops

Jitse Slump
Ron Heusdens
Alexander Baljakin
Anton van Berkel
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-- woonadviseurs

Ronde 812-04-2417
Wouter Sipma
Marino Barkel

Waldo Alíar
Hein Meijer
Jitse Slump
Ron

Heusdens

-

Anton van Berkel
Alexander Baljakin

Ben Provoost
Auke Scholma
Martijn IJzendoorn
Nico Knoops
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Ronde 913-04-2017
Waldo Aliar
Hein Meijer

Nico Knoops

Wouter Sipma
Marino Barkel
Ben Provoost
Auke Scholma
Martijn lJzendoorn

-

o,o.-

d"$

Jitse Slump
Ron Heusdens
Anton van Berkel
Alexander Baljakin

Ronde 1014-04-2017
Waldo Aliar
Hein Meijer
Jitse Slump
Ron Heusdens
Anton van Berkel
Alexander Baljakin

Martijn IJzendoorn
Nico Knoops

Wouter Sipma
Marino Barkel
Ben Provoost
Auke Scholma
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SLUMP
CATERING

& EVENTS

Scoretabellen
voortschrijding

7

Wedstrijdvoorwaarden
2

3

4

5

6

7

8

9

10

tl

PI

en Wedstrijdreglement

wordt gespeeld volgens de bepalingen van het SpelvanderNtoa'tnaanvullinghieropgeldendevolgendebijzonderebepalingen'

Waldo Aliar

Er

Alexander Baljakin
Marino Barkel

SpeeltemPo

Anton van Berkel

per te spelen zet'
Het speeltempo bedraagt 1'20 uur plus 1 minuut
gespeeld, heeft elke speler recht op
wanneer twee ronden Jp één dag worden
en de middagpartij'
minimaal een half uur rust tussen de ochtend-

Ron Heusdens

Martijn van lJzendoorn
Nico Knoops

Plus/min-remise
i"r.lài g.r,"r. toernooi (inclusief eventuele barrages)

Hein Meijer
Ben Provoost

is bij een remise met groot

en wedstrijdreglement van toematerËel voordeel artikel 15.2 van het spel-

Auke Scholma

passing

Wouter Sipma
Jitse Slump

matrix

Eindstand
wordt achtereenvolgens bepaald door
ó"
"inartrna
a) het behaalde aantal wedstrijdpunten;
A

Ba

Ba

Be

Waldo Aliar
Alexander Baljakin
Marino Barkel
Anton van Berkel
Ron Heusdens

Martijn van lJzendoorn

H

I

K

M

P

Sc

Si

SI

de volgende criteria:

minremises
n1 net saldo van de behaalde plus- en
gedingzijn: een barrage'
het
in
en3
7'2
plaatsen
.i roo, zoverde
per zet' Bij
van 5 minuten plus 5 seconden
ln de barrages geldt .*
meer
bij
partijen'
'p""ftu'po
besiaat de barrage uit twee
twee gelijk geëindigde
'pËtttt
toernooi'
àr"i*"" g.lijk geëindiede spelers uit een e.nkelvoudig
geëindigde spelers
gelijk
de
door
er
wordt
Eindigt de barrage onnïf Lt, dan
geldt
is verkregen' ln deze vervolgpartijen
doorgespeeld totdat een beslissing
per zet'
Jp"àn"*po van 3 minuten plus 2 seconden
van de laatste ronde
afloop
na
direct
vindt
"un
plaats
Een barrage o, O"
"""t" )J"t a' plaats eveneens' maar die kan zo nodig tot
plaats. Een barrage o'n iu
iit"o n. de prijsuitreiking worden uitgesteld'

Nico KnooPs
Hein Meijer
Ben Provoost

,,kampioen van Nederlan dzo!7".
van het toernooi verwerft de titel
overige
voor de finale van het NK 2018; de
De nummers L,2 en'ïf 'à"* ''th
halve finales van het NK 2018'
finalisten vallen terug naar de
verbonden' spelers met

§ïïff;;,

Auke Scholma

Wouter SiPma

is een geldprijs
Aan elke plaats in de eindrangschikking
prijzen'
r'"i"iiJtaldo van plus-/minremises delen hun
evenveel punten
en
"n
(buiten Martijn van lJzendoorn' Jitse Slump
De hoogst geëindigde-sfeler
het recht deel te
f''"i w K2017 geplaatst zijn) krijgt
Wouter Sipma die

Jitse SlumP

'f 'àL'

nemenaanhetWereldkampioenschap2O!TinEstland.
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Meester- en grootmeesterPunten
De plaatsen 1,tlm3 geven recht op respectievelijk 3, 2 en 1" gt'ootmeesterpunten. De plaatsen L t/m 5 geven recht op respectievelijk 5, 4, 3, 2 en l- meesterpunten.
Bij gelijk eindigen (evenveel wedstrijdpunten) worden de (groot-) meesterpunten gedeeld. Bij het toekennen van de (groot-)meesterpunten blijft de door
Alexander Baljakin bezette plaats buiten beschouwing.

Slotbepaling
Bij geschillen en in gevallen waarin de reglementen en de wedstrijdbepalingen
niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
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