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Luise Gabbert - Lisa Scholtens

Demissionair sportwethouder Rabin Baldewsingh nam in de naar hem vernoemde speelzaal - nota bene tijdens het 
voorjaarsreces - de openingsceremonie weer voor zijn rekening, voor de derde keer in vier jaar. Baldewsingh wees 
de deelnemers op het belang van de drie P’s: plezier, passie en prestatie. Hij kreeg allerwegen lof toegezwaaid 
voor zijn betrokkenheid bij de damsport die er eind 2016 toe leidde dat het sluitstuk van de WK-match Boomstra-
Groenendijk in Den Haag werd verspeeld. Technisch directeur Johan Krajenbrink van de dambond vroeg voor de 
scheidende wethouder een ‘bijzonder hard applaus’ en overhandigde hem een speciaal voor beginners ontworpen 
magnetisch design-dambord.

EERSTE RONDE NK PUPILLEN

Simon Harmsma gaf in de eerste ronde van het Nederlands damkampioenschap voor pupillen meteen zijn 
visitekaartje af. De net dertienjarige titelverdediger was niet tevreden over zijn opening tegen Roland Kreeft. Toen 
de spanningen waren verdwenen toonde hij zich bedrevener in de opbouw en verraste de Drent met een 3-om-3 
naar dam.
Ook zijn vermoedelijk grootste concurrent Emre Hageman kwam in Ontmoetingscentrum Morgenstond tot winst. 
Kasper Barentsen moest de kampioen van 2016 alle belangrijke velden laten en verloor kansloos. Later bleek dat 
hij een reddingbrengende combinatie tegen de Haagse favoriet had gemist.
Renco Oostindjer, de nummer twee van vorig jaar, kwam in een zwaar positieduel in het voordeel tegen Melvin 
Koullen. De kleine Limburger verdedigde zich echter met verve al had de ervaren Hoogevener (evenals Simon 
Harmsma al voor de vierde keer van de partij) het wel beter kunnen doen. Het werd niet alleen de langste partij 
van de dag maar ook de enige remisepartij.
Gerard Kramer was als eerste uit. De tienjarige Groninger trakteerde Roald Scheper op een typezetje wat 
beslissend was. Yneke Goerres trok volgens opdracht het initiatief naar zich toe, maar Fernande de Graaf 
verweerde zich aanvankelijk goed. In het late middenspel kreeg de Renkumse debutante echter nadeel en verloor 
op klaarlichte dag een schijf en later de partij.
Marjory Feyt kon toch nog glunderen. Zij miste op de zeventiende zet een winnende plakker maar combineerde 
even later via een soort Haarlemmer toch naar dam (zie diagram 1: 19. 34-30, 24x35; 20. 33-29, 23x34; 21. 
39x30, 35x24; 22. 28-22, 17x28; 23. 32x05 ) die ze echter onnodig – wel met schijfwinst – liet afnemen. Toen Alijn 
Kuijer een klein zetje over het hoofd zag was het meteen met hem gebeurd.
Benjamin Matheo Boxum (8) maakte indruk met zijn behandeling van de halve hekstelling. Yuri Derks liep zich te 
pletter op de Emmeloordse klippen en kwam er niet meer aan te pas. Ivar Smijers toonde zich een waardig 
exponent van de befaamde Wageningse damschool. Sander Staal werd volgens de regelen der kunst langzaam 
maar zeker weggedrukt met een dodelijke opsluiting als toetje.
Luise Gabbert leek Lisa Scholtens in moeilijkheden te brengen. Het tegendeel was echter geval. De Drentse 
damster stond overweldigend, maar dankzij een verrassend offer (zie diagram 2: 47. 35-30, 24x35; 48. 39-34, 19-
23; 49. 33-29, 13-19; 50. 29x18, 22x13; 51. 31x11, 16x07) bleef de jongste Gabbert in leven en won zelfs nog 
toen Lisa een gelijkwaardige remise verzuimde en ten onrechte en schijf cadeau deed.

V.l.n.r. Ilke Meertens (gemeente Den Haag), wethouder 
Baldewsingh en Frans Leermakers (gemeente Den Haag) 
hebben een magnetisch design- dambord gekregen van 
technisch directeur Johan Krajenbrink (tweede van rechts).
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Yneke Goerres - Luise Gabbert

TWEEDE EN DERDE RONDE NK PUPILLEN

Kleine Matheo Boxum (8) damt soms al als een grote vent

Hij is drie turven hoog en komt net met zijn hoofd boven de tafel uit. Maar Matheo Boxum (8) 
toont op het NK voor pupillen al een voor zijn leeftijd opvallend stellingbegrip en kan zich achter 
het bord volledig afsluiten van de buitenwereld. ‘Hij is heel serieus en heeft een heel goede 
focus. Hij zou het niet eens merken als er een bom naast hem neerviel’, weet moeder Ruth. 
Matheo damt pas ruim twee jaar en is jeugdlid bij De Vechtstreek, maar vader Alex Boxum 
(Damkring Emmeloord, rating 1180) kan zich thuis in vluggertjes geen nonchalance 
veroorloven. Matheo’s deelname in Ontmoetingscentrum Morgenstond was niet ingecalculeerd. 
Als voorbereiding op het NK welpen deed hij mee aan de halve finale voor het NK pupillen, 
samen met oudere broer Daniël (11). Vader Alex: ‘Thuis zijn ze aan elkaar gewaagd’. Tot 
ieders verrassing eindigde Matheo echter ongeslagen bovenaan en kwam Daniël niet verder 
dan de negende plaats en liep daardoor zijn verwachte finaleplaats mis.
‘Hij is zeker een talentje’, heeft ook de nationale jeugdtrainer Alex Mathijsen al geconstateerd. 
Op de selectiedag voor de pupillentraining was hij de beste met een heel hoge score’. 

Matheo trok de opwaartse lijn door in Den Haag waar hij in de tweede ronde met een klein 
zetje ook Marjory Feyt tot overgave dwong. Simon Harmsma riep zijn opmars echter ’s 
middags hardhandig een halt toe. De titelverdediger kreeg zijn vlug spelende opponent al snel 
op onbekend terrein en kwam al kort na de opening geforceerd een schijf voor. Mattheo dronk 
de bittere beker tot de laatste druppel leeg.

Eerder had Harmsma zich al in een mooi positieduel ontdaan van Ivar Smijers. In een lastig 
klassiekje ging de WSDV’er verkeerd naar het kerkhof wat zijn (dam)dood betekende. Simon 
Harmsma leidt na drie van de acht ronden de dans samen met Emre Hageman. De locale 
favoriet combineerde zich tegen Gerard Kramer winnend naar dam. De jonge Groninger had 
het echter, als hij anders had geslagen, met een plakker nog gelijk kunnen houden. Hageman 
boekte met een forse aanvalspartij zijn derde zege ten koste van Luise Gabbert, die eerder met 
een verrassend zetje Yneke Goerrres te pakken had genomen (zie diagram 4). 

Melvin Koullen werkte zich met twee overwinningen op tot op één punt van de leiders. Na  een 
bizarre partij gaf Sander Staal tegen hem op in een remisestand en Alijn Kuijer ging met een 
daverende slagzet over de knie (zie diagram 3). Ook Roland Kreeft had dubbel succes. Na een 
bijzonder onderhoudende partij profiteerde hij in het late middenspel van een positiefout van 
Renco Oostindjer en Ivar Smijers kon zijn voorpost niet houden. Lisa Scholtens forceerde na 
een 3-om-3 de winst tegen Fernande de Graaf en remiseerde met Gerard Kramer. Renco 
Oostindjer herstelde zich met een ultieme finesse tegen Roald Scheper na in de opening al een 
damzet te hebben gemist. Scheper had ‘s ochtends al een gewonnen stand remise laten lopen 
tegen Kasper Barentsen, die na een lang eindspel Fernande de Graaf op nul liet staan. 
Waarmee alle vier de WSDV’ers in deze ronde met lege handen bleven staan. Want ook 
Marjory Feyt redde het niet tegen Yneke Goerres. Ook Yuri Derks is nog puntloos. Hij toonde 
zich zowel tegen Alijn Kuijer als Sander Staal erg combinatiegevoelig.

36. 25-20, 14x25;
37. 37-31, 26x37;
38. 32x41, 23x43;
39. 34x05, 25x34;
40. 48x08, 03x12.

27. ......... , 18-23;
28. 28x08, 02x13;
29. 35x24, 13-19;
30. 24x13, 12-18;
31. 13x22, 17x50.



D

I

A

G

R

A

M

6

Roland Kreeft - Matheo Boxum

D

I 1

A D 6 10

G I 15

R A

A G

M R

A

7 M

Sander Staal - Marjory Feyt

5 46

Emre Hageman - Simon Harmsma

zich zowel tegen Alijn Kuijer als Sander Staal erg combinatiegevoelig.

10. 27-22, 18x27;
11. 36-31, 27x36;
12. 32-27, 21x32;
13. 37x10, 09-14;
14. 10x19, 13x24;
15. 30x19.

40. 22-18, 13x22;
41. 38-32, 29x27;
42. 37-31, 26x37;
43. 41x03.

Roland Kreeft was als eerste uit met dank aan het aloude Zetje van Lochtenberg, dat Matheo Boxum kennelijk nog niet kende (zi e diagram 6). De Hoogevener heeft zich met 
een tussensprint van 6 uit 3 voortreffelijk hersteld van zijn slechte start en is inmiddels weer kanshebber voor het erepodiu m. Melvin Koullen is thans de nummer twee. De wat 
wisselvallig spelende Limburger kreeg van Yneke Goerres een cadeautje dat hij dankbaar uitpakte. De Friezin had eerder al met een verrassende combinatie verzuimd een 
schijf te winnen zoals ze na afloop ontdekte.
Renco Oostindjer trok in de stand weer een beetje bij. Hij zat voortdurend aan de goede kant van het bord waarna Alijn Kuijer onder de druk bezweek. Marjory Feyt schrok zo 
van een verrassende zet van Sander Staal dat ze verkeerd sloeg en een schijf verloor. De wijze waarop de zoon van de sterke G roningse hoofdklasser Danny Staal de partij 
won was echter zeer charmant (zie diagram 7). 

Stijlvol
Ivar Smijers herstelde zich tegen Roald Scheper van een slechte tweede dag met een prima positiepartij die hij onberispelijk afwerkte. Louise Gabbert stond gemakkelijker 
maar Gerard Kramer speelde telkens de goede zetten en forceerde stijlvol de remise. Lisa Scholtens maakte alweer overuren. Ze kwam twee maal gewonnen te staan maar 
moest na een klein zetje van Kasper Barentsen vechten voor de remise, die er echter niet meer in zat.
De clash onderin tussen Fernande de Graaf en Yuri Derks werd in het voordeel beslist van de WSDV-ster, die ook zonder haar hoed dus kan winnen. In het middenspel was 
het erop en erover. 

VIERDE RONDE NK PUPILLEN

Hageman winnaar tienertitanenstrijd
Emre Hageman en Simon Harmsma zijn de twee 
gedoodverfde favorieten voor de nationale pupillentitel. 
Beiden steken met kop en schouders uit boven de 
overige zestien deelnemers. Hoewel pas twaalf en net 
dertien jaar jong hebben ze nu al een rating waar 
menig dammer jaloers op kan zijn en maken ze 
komend seizoen zelfs hun opwachting in de ereklasse: 
Titelverdediger Simon voor DEZ Culemborg en de 
kampioen van 2016 Emre (samen met DC Den Haag 
clubmakker Berke Yiğittürk) in Schiedam voor het 
gepromoveerde tweede tiental van landskampioen.
Hun onderlinge duel in de vierde ronde van het NK in 
Ontmoetingscentrum Morgenstond beloofde dan ook 
veel. 
Het werd vanaf de eerste zet al een ware tiener-
titanenstrijd tussen twee jonge honden die allebei de 
beste wilden zijn. In een messcherpe theoretische 
opening moest Harmsma zijn weg zoeken maar hij 
nam op de 21ste zet een verkeerde afslag en 
verdwaalde zonder kompas. Hij verloor geforceerd een 
schijf (zie diagram 5: 27. 37-32, 08-12; 28. 32x21, 23-
28; 29. 31-27, 22x31; 30. 33x11, 07x27; 31. 26x37) en 
ook de partij waardoor Hageman als enige nog geen 
verliespunt heeft geïncasseerd. De Haagse 
groeibriljant was in tegenstelling tot zijn opponent op 
bekend terrein door zijn partij in de clubcompetitie 
tegen Brabander Adri Vermeulen. Hij wist nu naar 
aanleiding van de analyses hoe het wél moest en 
volgde feilloos het winnende plan.

Koplopers Emre Hageman (links) en Simon Harmsma zetten het 
bord in vuur en vlam.
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Roald Scheper - Yuri Derks

32. ........., 23-28;
33. 31-26, 28x39;
34. 36-31, 22-28;
35. 41-37, 28-32;
36. 37x28, 17-21;
37. 26x17, 11x42.

41. 27-21, 16x27;
42. 32x12, 18x07;
43. 33-28, 23x32;
44. 34x23, 19x28;
45. 30x08.

VIJFDE EN ZESDE RONDE NK PUPILLEN

Yneke Goerres: dammen én schaatsen

Den Haag – Ze had even vijf minuten nodig om de 
nederlaag tegen Ivar Smijers te verwerken. Daarna 
ging Yneke Goerres, zoals het een nuchtere Friezin 
betaamt, in Ontmoetingscentrum Morgenstond over tot 
de orde van de dag. Ze haalde haar schouders op, 
vond het ‘jammer’ en beet gretig in een broodje kaas. 
Vertelde dat ze soms wel en soms niet tevreden is over 
haar partijen maar dat ze in tegenstelling tot sommige 
andere deelnemers aan het NK pupillen geen traan om 
een verliespartij zal laten. ‘Ze is niet zo fanatiek als ik’ , 
glimlacht moeder Amarins.
Yneke (12) beschouwt dit toernooi - net als Luise 
Gabbert, Fernande de Graaf en Lisa Scholtens - als 
een goede voorbereiding op het NK meisjes 
aspiranten, dat volgende week in Hoogeveen wordt 
verspeeld. ‘Dan wil ik wel eens op het erepodium 
staan. Vorig jaar werd ik vierde, net als op het NK 
welpen destijds’. Ze is al in Turkije, Estland en Wit-
Rusland geweest en dat smaakt naar meer.
Ze kreeg een jaar of vier geleden op school een klik 
met het dammen via de damsport. Ze leerde de fijne 
kneepjes van het vak in haar woonplaats Aldeboarn bij  
DC Ontspanning van Durk Smidstra, die nog steeds 
haar trainer is. ‘Hij heeft mij voor dit NK opgedragen 
niet zo benauwd maar agressiever te spelen en dat 
probeer ik dan ook’, wil ze wel kwijt. Op zaterdag deed 
ze vorig seizoen zonder al te veel succes mee in het 
derde team van Heerenveen; afgelopen competitie 
ging het veel beter bij Het Noorden waar ze haar 
gemiddelde scoorde.
Yneke Goerres speelt niet alleen een leuk partijtje dam 
maar ze kan ook goed schaatsen, een sport die haar 
en haar drie zussen door vader Frans en moeder 
Amarins met de paplepel is ingegoten. Yneke begon 
met de jeugdclub in Thialf en is nu al twee jaar met al 
haar zussen actief bij de Hardrijders Club Heerenveen 
waarmee ze afgelopen herfstvakantie op trainingskamp 
is geweest naar de befaamde ijsbaan van Inzell. Ze is 
nog te jong voor de gewestelijke training maar 
verwacht niet dat ze daarvoor in aanmerking zal 
komen. Bescheiden: ‘Een hoop kinderen zijn beter dan 
ik’.
Welke sport vind ze leuker? Nog enig nadenken: ‘Met 
dammen ben ik beter, maar ik vind het allebei leuk. 
Dus blijf ik het voorlopig allebei doen’.

De vierde dag van het NK kende ook de primeur van live commentaar met 
een digitaal dambord. Niemand minder dan de Wateringse wereldtopper 
Martijn van IJzendoorn deed samen met initiatiefnemer Matthias de Kruijf 
verslag van de vijfde en zesde ronde. De voormalige pupillenkampioen 
deed woensdagmiddag in Kijkduinpark ook volop mee met skelter racen, 
laser gamen en zwemmen.
Ook de nationale meisjestrainsters Heike Verheul en Ester van Muijen (de
nummers één en twee van het NK vrouwen) kwamen een kijkje nemen. 

Yneke 
Goerres 
kan ook 
op dit 
bord 
goed uit 
de 
voeten.

Emre Hageman liep voor het eerst averij op. Melvin Koullen werd langzaam maar zeker weggedrukt, maar kon na een 
foutzet van de Hagenaar weer hoop koesteren. De jonge Limburger was in het eindspel echter te zuinig en verloor 
kansloos. Tegen de goed spelende Roland Kreeft was Vrouwe Fortuna minder nadrukkelijk aanwezig. Hageman 
bereikte niets met een gelijkwaardige remise als resultaat. Simon Harmsma liep door twee keurige overwinningen een 
punt in. Tegen Renco Oostindjer toonde hij zich bedrevener in een klassiekje en tegen Melvin Koullen was hij 
superieur in een halvehekstellingpartij. Koullen viel daardoor ver terug op de ranglijst.
Roland Kreeft had ’s ochtends geforceerd een schijf gewonnen van Kasper Barentsen, die echter veel compensatie 
had en zelfs in een technisch gewonnen eindspel remise gaf. ‘s Middags leed de Dongenaar via het Zetje van Weiss 
schipbreuk tegen Sander Staal, die in een ‘zeeslang’ tegen Luise Gabbert een dubbelslag boekte. 
Matheo Boxum is weer helemaal terug. Eerst met een prima positiepartij tegen Gerard Kramer en vervolgens met een 
soort forcing tegen Ivar Smijers, die eerder nog netjes met een paar krachtzetten Yneke Goerres had gevloerd (zie 
diagram 8). De 8-jarige Emmeloorder zag zich de winst echter reglementair ontgaan. Ivar Smijers claimde bij de arbiter 
drie keer dezelfde stand en die regel kende de kleine Boxum nog niet. 
Fernande de Graaf is op haar gemiddelde aangeland. Marjory Feyt liet pardoes haar dam vangen en Gerard Kramer 
werd in het late middenspel geforceerd opgeknoopt. Roald Scheper deed eveneens heel goede zaken. Yuri Derks 
werd na een spannende partij op een leuke eindspelfinesse getrakteerd (zie diagram 9) en Alijn Kuijer blunderde op 
het moment dat hij had kunnen combineren. Lisa Scholtens pakte drie punten. Alijn Kuijer kwam nog met de schrik vrij, 
maar Yneke Goerres kon een foutzet in het late middenspel niet meer goed maken. Yuri Derks kon ’s middags 
eindelijk breeduit lachen. Tegen Marjory Feyt, bij wie de moeilijkheden boven het hoofd groeiden, kon hij zijn eerste 
punten laten bijschrijven.



Digitale primeur in Morgenstond

Op het NK dammen in Harlingen becommentarieerden wereldkampioen Alexander Schwarzman en grootmeester Hein Meijer dagelijks de partijen van de matadoren. De 
thuisblijvers konden meegenieten via de toernooiwebsite. Prachtig natuurlijk, maar zou het beter moeten kunnen, vindt Matthias de Kruijf. De speler van de Wageningse 
ereklasser WSDV voegde deze week de daad bij het woord waardoor het NK pupillen in Den Haag met een heuse primeur kon worden verrijkt. Belangrijkste nieuwtje is het 
gebruik van een digitaal dambord waarmee a tempo van de ene partij naar de andere kan worden overgeschakeld. ‘Het is overzichtelijker. Je hebt nu geen last van mensen, die 
voor het demonstratiebord staan. Tweede voordeel is de tijdwinst want de demonstrateurs hoeven nu geen schijven op te zetten. En ten derde toont het mooier en 
professioneler’.
De Gelderse initiatiefnemer heeft het idee overgenomen van de schakers. ‘Bij hen ziet het er heel gelikt uit. Ik geef zelf veel damtrainingen en wil dat ook via Skype gaan doen. 
Daardoor kwam ik op het idee dit ook breder te trekken. Een bevriende schaker heeft voor mij toen de software ontwikkeld’.

Afgelopen donderdag zat Matthias de Kruijf samen met de Wateringse wereldtopper Martijn van IJzendoorn in het ‘mediahok’ in Ontmoetingscentrum Morgenstond. De 
proefballon ging netjes de lucht in. De livestream kon via de website www.jeugddammen.com worden bekeken en was ook gekoppeld aan de livegames, want alle negen 
partijen waren dagelijks via elektronische borden van zet tot zet te volgen. De Kruijf: ‘We hadden wat last van kinderziektes zoals uitval maar verder ben ik voor zo’n eerste keer 
best tevreden’. Vrijdag vormde hij een duo met Fred Ivens van het organisatiecomité The Hague Open en zaterdag verzorgden Groninger Danny Staal en de Haagse 
trainer/speler Jeroen Kos het commentaar. 

Het is de bedoeling de livestream met het digitale dambord verder te ontwikkelen. De Kruijf: ‘Als we dat in de toekomst op een NK en een WK zouden kunnen gebruiken, dat 
zou toch prachtig zijn!’.

Martijn van 
IJzendoorn 
(rechts) en 
Matthias 
de Kruijf 
becommen
tariëren 
het NK 
pupillen.

De nieuwe livestream van het NK pupillen.
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Emre Hageman - Sander Staal Melvin Koullen - Roland Kreeft Matheo Boxum - Renco Oostindjer Luise Gabbert - Kasper Barentsen

ZEVENDE RONDE NK PUPILLEN
Combinatie

Koploper Emre Hageman mocht nadat hij - evenals toernooidirecteur Jan Kok en jeugdtrainer Alex Mathijsen - was geïnterviewd voor de tv-carrousel van 
Den HaagFM dit keer zijn niet geringe kunsten vertonen tegen Sander Staal. Het werd een principiële partij op het scherp van de snede. De Haagse 
titelpretendent trok stevig ten aanval en sloeg met een spetterende combinatie vernietigend toe (zie diagram 10). Een overwinning in de laatste ronde is 
voldoende om Simon Harmsma de titel af te snoepen. De kampioen van vorig jaar had het lastiger dan verwacht tegen Fernande de Graaf, die goed en fel 
van zich af beet. In het late middenspel trad de WSDV-ster echter niet handelend genoeg op waarna Simon Harmsma met vaste hand de winst naar zich 
toe kon trekken. Hij gaat nu met een punt achterstand het slotakkoord in met Oostindjer-Hageman en Harmsma-Scholtens op het programma. Mochten 
beide matadoren gelijk eindigen, dan ziet het er voor Simon Harmsma op grond van betere weerstandspunten zonnig uit.

Spektakelstuk

Melvin Koullen en Roland Kreeft maakte er samen een geweldig spektakelstuk van. Beiden kwamen gewonnen te staan zodat de remise, die de 
Hoogevener combinatief fraai afdwong (zie diagram 11), een gerechtvaardigde uitslag was. Renco Oostindjer zet zijn opmars richting erepodium voort. 
Matheo Boxum gaf lang goed partij maar kon niet voorkomen dat hij in het late middenspel overspeeld werd (zie diagram 12).
Lisa Scholtens kreeg de handen op elkaar voor haar fraaie en verrassende dubbelcombinatie tegen Ivar Smijers. Ze kwam een schijf voor en speelde 
vervolgens regelrecht naar de winst.
Kasper Barentsen kwam in een gelijkwaardig klassiekje gewonnen te staan (zie diagram 13), maar had nog maar weinig tijd waardoor Luise Gabbert met 
een remise ontsnapte. 
Het gezicht van de 10-jarige Marjory Feyt is een barometer voor haar gemoedstoestand. Dit keer glunderde de 10-jarige Ochtense van oor tot oor en nam 
high fives in ontvangst. Na vijf nederlagen op rij pakte ze na een spannende partij keurig een punt tegen Roald Scheper. Yuri Derks heeft de smaak te 
pakken. In de zesde ronde boekte hij zijn eerste zege, nu zijn tweede. Gerard Kramer overzag een ‘kleintje’ en kon meteen opgeven. Yneke Goerres 
herstelde zich van haar slechte donderdag en trakteerde Alijn Kuijer op een typezetje.

25. 36-31, 27x36; 26. 26-21, 17x26;
27. 47-41, 36x47; 28. 43-39, 47x33;
29. 39x10, 15x04; 30. 23x01.

39. .........., 24-30; 40. 35x04, 13-19;
41. 04x27, 21x43; 42. 39x48, 19x30.

49. 18-22; 50. 30-24, 22x42;
51. 24x13. Zwart staat 
gewonnen.

Wit heeft geen goede zet meer en 
staat verloren.
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Renco Oostindjer - Emre Hageman

LAATSTE RONDE NK PUPILLEN

Emre Hageman: ‘Ik ben verdiend kampioen’ 
Het gebeurde in december 2016 in het Haagse Marriott Hotel tijdens de presentatie van de 
WK-dammatch tussen Roel Boomstra en Jan Groenendijk. Technisch directeur Johan 
Krajenbrink van de KNDB toonde de verzamelde hoogwaardigheidsbekleders op een groot 
demonstratiebord de schoonheid van het damspel. Een elfjarig jongetje stak zijn vinger op 
en vroeg of hij ook een zelfgemaakte probleem mocht laten zien. Met enige hulp van 
Boomstra lukte het hem de juiste stand te reproduceren waarna hij de oplossing zet voor zet 
aan den volkje openbaarde.
Dat jongetje was Emre Hageman, die ruim zeven maanden eerder bij zijn debuut op het NK 
pupillen bij verrassing de titel in Den Haag had behaald. Een jaar later woog de last van de 
titel te zwaar op zijn schouders en bleek het brons het hoogst haalbare. De afgelopen week 
had hij minder moeite met de favorietenrol die hij met titelverdediger Simon Harmsma moest 
delen. Het leidde ertoe dat Emre Hageman voor de tweede keer in zijn inmiddels 12,5-jarig 
bestaan in Ontmoetingscentrum Morgenstond op de hoogste trede van het erepodium 
mocht plaatsnemen.
Daar ging wel een bloedspannende slotronde aan vooraf. Op papier had de Haagse 
groeibriljant (hij mag het komende seizoen evenals Harmsma al in de ereklasse zijn 
opwachting maken) in de winnaar van het zilver van vorig jaar Renco Oostindjer een 
zwaarder programma dan de net dertien jaar geworden Culemborger, aan wie de computer 
Lisa Scholtens had gekoppeld. De praktijk bleek weerbarstiger. De Hoogeveense winnares 
van de combinatieprijs speelde een ‘wereldpartij’ en beloonde zichzelf daarvoor met een 
remise (diagram 15) waardoor ze tevens het beste meisje werd.
Intussen lukte het Emre Hageman om vrijwel vanuit het niets winnend voordeel te krijgen. 
Renco Oostindjer – vrijdag nog de winnaar van het sneldamtoernooi – nam een afwikkeling 
die hem een schijf kostte maar voldoende compensatie voor de remise bood (zie diagram 
14). De weg naar een punt was echter lang, zwaar en (te) lastig te vinden. De koploper 
wikkelde af naar een eindspel met twee schijven meer dat hij onberispelijk in winst omzette, 
met de titel als resultaat.
‘Dat was nog wel even peentjes zweten. Bij gelijk eindigen zou de titel naar Simon gaan. Ik 
wist na die schijfwinst nog niet of het ook zou winnen en ging voor de beste kans. Het was 
héél lastig. Maar na die foutzet (43-39) werd het steeds zonniger voor mij’, blikt de nieuwe 
kampioen terug. Tegen Kasper Barentsen, Gerard Kramer en Melvin Koullen zat het hem 
niet tegen, maar dat wil niet zeggen dat hij ten onrechte de nummer één is geworden. ‘In 
twee van die drie partijen stond ik gewonnen. Bovendien heb ik ook mijn naaste concurrent 
verslagen dus ik vind wel dat ik de titel verdiend heb’.
Onder leiding van zijn trainers Jeroen Kos, Alex Mathijsen en Rik Keurentjes wil hij zich in 
het opleidingsteam van Van Stigt Thans ereklassewaardig tonen. Ook wil hij op het EK in 
augustus in Litouwen en op het WK in november in Wit-Rusland wel eens een keer in zijn 
leeftijdscategorie in de prijzen vallen. ‘Mijn beste resultaat is twee keer een vijfde plaats op 
het EK. Dat moet beter kunnen’.

34. 33-29, 24x31;
35. 36x07, 01x12; 
verder: 
36. 23-19, 02-08;
37. 19-14, 08-13;
38. 39-34, 11-17;
39. 43-39 (foutzet) 
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Simon Harmsma - Lisa Scholtens Melvin Koullen - Matheo Boxum Alijn Kuijer - Fernande de Graaf Marjory Feyt - Gerard Kramer

Nummer drie

Hageman en Harmsma staken met kop en schouders boven de rest van het veld uit maar 
wie zou de nummer drie op het erepodium worden? Dat werd na spannende strijd Roland 
Kreeft die in het late middenspel Sanders Staal een schijf en later ook de partij afhandig 
maakte. De pupil van de excellente Hoogeveense damschool begon met een blundertje 
tegen Simon Harmsma maar hij knokte zich knap terug met het brons als resultaat.
Melvin Koullen greep daardoor net naast de hoofdprijzen. De pas 11-jarige Limburger –
met van twee kanten dammen in zijn genen meegekregen – speelde een prima toernooi 
dat hij met een dito zege op benjamin Matheo Boxum afsloot (zie diagram 16). De 
talentvolle 8-jarige Emmeloorder krijgt echter nog vier kansen om op dit niveau te 
bewijzen wat hij in zijn mars heeft. Ivar Smijers speelde een wisselvallig toernooi en 
kreeg van de na een slopende week vermoeide Kasper Barentsen de kans op klaarlichte 
dag een schijf te winnen. Het afspel werkte hij vervolgens keurig af, waarmee ook de 
laatste partij van dit NK na ruim 4,5 uur spelen voltooid verleden tijd was. Clubgenote 
Luise Gabbert forceerde heel netjes de winst tegen Yuri Derks en Fernande de Graaf 
maakte er voor WSDV tegen de combinatiegevoelige Alijn Kuijer helemaal een feestelijk 
dag van (zie diagram 17). Ook Marjory Feyt deelde in de Wageningse feestvreugde en 
incasseerde met pretoogjes de felicitaties na haar eerste remise in haar nog jonge 
leventje met Gerard Kramer (zie diagram 18). Daardoor kon ze de rode lantaarn 
overdragen aan Alijn Kuijer. Yneke Goerres werd overspeeld door Roald Scheper maar 
kon en zucht van verlichting slaken na haar miraculeuze ontsnapping. 

Eindstand met wit aan zet is remise, 
want beiden breken door naar dam.

42. 35-30, 24x35; 43. 37-31, 26x28;
44. 33x15. 

23. 34-30, 23x32; 24. 33-28, 32x23;
25. 25-20, 14x34; 26. 40x16.

10. .........., 24-29; 11. 33x24, 13-18;
12. 24x22, 14-20; 13. 28x19, 17x46.

Emre Hageman, geflankeerd door zilveren Simon 
Harmsma en bronzen  Roland Kreeft, op de hoogste trede 
van het erepodium met de bekers die ze net uit handen 
van Heike Verheul (rechts) hebben gekregen.
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Lisa Scholtens - Ivar Smijers (ronde 7) Yneke Goerres - Alijn Kuijer (ronde 7)

Welpen meisjes

Op de slotdag werd – net als vorig jaar – tegelijkertijd het NK welpen meisjes verspeeld. 
Puck Boudens was te oud om haar titel te verdedigen. Kampioen werd nu met vlag en 
wimpel Tanya-Marie Cnossen. De gedoodverfde Eindhovense favoriete wist al haar elf 
partijen in winst om te zetten. Zij heeft dit jaar al een schat aan ervaring opgedaan 
tijdens de halve finale NK vrouwen. Het zilver ging ook naar Noord-Brabant. Oleksandra 
Chumachenko bleef met een score van 17 uit 11 de bronzen Friezin Alyne Goerres twee 
punten voor. Alexandra Novikova en Aleksandra Pechenizka grepen daardoor net naast 
het eremetaal.

Was op openingsceremonie de demissionaire Haagse wethouder Rabin Baldewsingh de 
eregast, bij de prijsuitreiking stond Heike Verheul centraal. De nationale 
vrouwenkampioene annex meisjestrainer kreeg in haar functie als van lid van de 
jeugdcommissie de complimenten en een fraaie ruiker van de organiserende stichting 
The Hague Open voor het vele en goede werk dat ondanks de uitgedunde personele 
bezetting is verricht. 

V.l.n.r. Oleksandra Chumachenko, Tanya-Marie Cnossen en 
Alyne Goerres met naast hen ‘rolmodel’ Heike Verheul.

De mooiste combinatie van het 
toernooi:
32. 25-20, 14x34; 33. 27-21, 16x27;
34. 32x12, 23x43; 35. 12x14, 09x20;
36. 48x19. 

Mooie combinaties van het toernooi; 
derde plaats:
21. 34-29, 23x34; 22. 40x20, 14x25;
23. 27-22, 18x27; 24. 32x21, 16x27;
25. 28-23, 19x28; 26. 33x11, 06x17;
27. 37-31, 26x37; 28. 42x11.

Mooi combinaties

Na de prijsuitreiking van de toernooien werden ook prijzen uitgereikt 
voor de mooiste uitgevoerde combinaties van de NK-pupillen. 
Eervolle vermeldingen kregen de combinaties in de partijen Sander 
Staal - Marjory Feyt (diagram 7), Yneke Goerres - Luise Gabbert 
(diagram 4) en Emre Hageman - Sander Staal (diagram 10).
Prijzen werden er uitgereikt voor:
1. Lisa Scholtens - Ivar Smijers (zie diagram 19)
2. Emre Hageman - Simon Harmsma (zie diagram 5)
3. Yneke Goerres - Alijn Kuijer (zie diagram 20)

Bronnen, die gebruikt zijn voor dit verslag:

- Persberichten van Fred Ivens
- Foto's van Jan Kok (ronde 1 tot en met 7)
- Foto's van Roger en Pinar Hageman (prijsuitreiking)

Jaap van Hal heeft op basis van de teksten van Fred Ivens diagrammen gemaakt 
en het verslag voorzien van de foto's (indien handig kleiner gemaakt).



Eindstand NK Pupillen Algemeen KNDB 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gesp Gew Rem Verl Punten Wp

1 Emre Hageman 2 1 2 2 2 2 2 2 8 7 1 0 15 71

2 Simon Harmsma 0 2 2 2 2 1 2 2 8 6 1 1 13 78

3 Roland Kreeft 1 0 1 2 2 2 1 2 8 4 3 1 11 78

4 Melvin Koullen 0 0 1 1 2 2 2 2 8 4 2 2 10 73

5 Renco Oostindjer 0 0 0 1 2 2 2 2 8 4 1 3 9 74

6 Ivar Smijers 0 0 0 2 2 1 2 2 8 4 1 3 9 69

7 Lisa Scholtens 1 2 0 2 0 2 1 1 8 3 3 2 9 60

8 Sander Staal 0 0 0 0 2 2 2 2 8 4 0 4 8 68

9 Luise Gabbert 0 0 2 0 1 2 1 2 8 3 2 3 8 64

10 Fernande de Graaf 0 0 0 0 2 2 2 2 8 4 0 4 8 52

11 Kasper Barentsen 0 1 0 2 0 1 2 1 8 2 3 3 7 75

12 Matheo Boxum 0 0 0 0 1 2 2 2 8 3 1 4 7 65

13 Yneke Goerres 0 0 0 0 2 1 2 2 8 3 1 4 7 58

14 Roald Scheper 0 0 1 1 0 2 1 2 8 2 3 3 7 48

15 Gerard Kramer 0 1 1 0 0 2 0 1 8 1 3 4 5 62

16 Yuri Derks 0 0 0 0 0 2 2 0 8 2 0 6 4 50

17 Marjory Feyt 0 0 0 0 1 1 0 2 8 1 2 5 4 49

18 Alijn Kuijer 0 0 1 0 0 0 2 0 8 1 1 6 3 58

 


