


ELKE
ZONDAG
OPEN!

12 - 17 U
UR

Voor sfeervolle meubels, keukens, slaapkamers, woontextiel

 en accessoires kijk op   jansentotaalwonen.nl

Karstraat 95 Huissen
Tel. (026) 326 99 00
www.jansentotaalwonen.nl       
            @jtwonen 
ma. gesloten - vr. koopavond



Ik ben bijzonder trots dat er in Huissen 
tussen 4 april tot en met 12 april 
gestreden gaat worden om de titel wie 
zich Nederlands kampioen dammen 
2014 mag noemen. Het is bovendien 
een aardige geste aan de gemeente 
Lingewaard nu Huissen in 2014 haar 700 
jaar bestaan viert.

Ik vind het mooi om te zien dat dammen 
in Huissen een sport is die op hoog 
niveau wordt beoefend. Damvereniging 

VBI strijdt jaarlijks met wisselend succes mee om de nationale titel voor clubteams. 
Dat het kampioenschap niet in de bekende damarena ‘Het Koelhuis’ wordt gehouden, maar 
bij Jansen Totaal Wonen is uit commercieel oogpunt gezien verklaarbaar. De entourage is er 
zeker niet minder om en dus ben ik er van overtuigd dat er op het scherpst van de snede zal 
worden gestreden. 
De meest tactische dampatronen zullen door de spelers worden bedacht en dat zal voor 
de kenner zeker een boeiend schouwspel opleveren. Ik hoop dat er sprake zal zijn van een 
dusdanig enerverend toernooi dat het ook zeker de aandacht zal trekken van de landelijke 
sportpers.

Bij voorbaat dank ik eenieder die er aan mee werkt om dit Nederlands Kampioenschap 
succesvol te laten verlopen en ik wens alle deelnemers en supporters spannende damdagen 
toe in Huissen.

De burgemeester van Lingewaard
Marianne Schuurmans-Wijdeven    

VOORWOORD
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Dammen en Huissen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Damvereniging VBI is een vereniging die al 
decennia lang toonaangevend is in de damwereld. Vele 
successen zijn gevierd, maar de vereniging toont zich 
op het juiste moment ook een waardig verliezer. Op het 
moment dat ik deze bijdrage op verzoek van voorzitter 
Joop Hendriksen schrijf, heeft Damvereniging VBI net de 
barragewedstrijd om het kampioenschap van Nederland 
tegen Hijken DTC verloren. Spelers en bestuur van 
Damvereniging VBI feliciteerden hun tegenstanders 
met hun eerste landstitel en erkenden dat Hijken DTC 
de terechte en waardige kampioen van Nederland 

is geworden. Als voorzitter vond ik het bijzonder om dit mooie sportmoment van nabij te 
mogen meemaken en was vol bewondering hoe de spelers van Damvereniging VBI, die heel 
wat feesten gewend zijn, dit keer met hun verlies omgingen.

Eén van de vele tradities van de vereniging is om eens in de vijf jaar het kampioenschap 
van Nederland te organiseren. Het bestuur van de KNDB dankt het organisatiecomité en de 
sponsors die dit toernooi mogelijk maken. De organiserende vereniging zal uitkijken naar 
de comeback van de plaatselijke favoriet, oud jeugdwereldkampioen Geert van Aalten. Ook 
ik verheug me nu al op zijn ontmoeting met de bronzenmedaillewinnaar in het WK 2013 en 
favoriet voor de titel, Roel Boomstra! En, hoe zal debutant Jan van Dijk zich houden? Weet 
Huissenaar Alexander Baljakin zijn titel te prolongeren? Gaat Pim Meurs voor zijn eerste 
kampioenschap of gaat de titel naar een outsider? Allemaal vragen die beantwoord zullen 
worden in de finale om het kampioenschap van Nederland met twaalf zeer sterke dammers. 

De organisatie is er in geslaagd om oud-wereldkampioen Ton Sijbrands naar Huissen te 
halen om de partijen van deskundig commentaar te voorzien. Ook de DamAcademie is 
aanwezig en zal aandacht besteden aan het belang van opleiden in onze bond, zodat we 
ook in de toekomst nog van mooie damsport kunnen genieten. De partijen zijn via internet 
te volgen. Maar u doet de organisatie, de spelers én uzelf een groot plezier als u naar 
Huissen komt! De partijen live volgen in de speelzaal, weet ik uit ervaring,  is namelijk heel 
spannend!

Tot slot wens ik alle spelers, arbiters en organisatoren een mooi en sportief toernooi toe!

Hans Vermeulen
Voorzitter KNDB

VOORWOORD
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VRIJDAG  4 APRIL
11.30 uur  Aankomst en ontvangst
12.15 uur  Openingsceremonie met onder 

meer het voorstellen van de 
spelers

13.15 uur  Verrichten van de openingszet
13.30 uur  Eerste ronde
15.00 uur  Demonstraties door 

Ton Sijbrands

ZATERDAG 5 APRIL
09.30 uur  Tweede ronde
10.30 uur  Themadagen KNDB voor 

wedstrijdleiders en trainers 
(locatie Het Pannenhuis)

11.00 uur  Demonstraties door 
Ton Sijbrands

16.00 uur  Derde ronde
17.30 uur  Demonstraties door 

Ton Sijbrands

ZONDAG 6 APRIL
13.30 uur  Vierde ronde
15.00 uur  Demonstraties door 

Ton Sijbrands

MAANDAG 7 APRIL
13.30 uur  Vijfde ronde
15.00 uur  Demonstraties door Guntis 

Valneris en Rik Keurentjes
16.00 uur  Damclinic voor Lingewaardse 

jeugd

DINSDAG 8 APRIL
09.30 uur  Zesde ronde
11.00 uur  Demonstraties door Guntis 

Valneris en Rik Keurentjes
16.00 uur  Zevende ronde
17.30 uur  Demonstraties door Guntis 

Valneris en Rik Keurentjes

WOENSDAG 9 APRIL
13.30 uur  Achtste ronde
15.00 uur  Demonstraties door Guntis 

Valneris en Rik Keurentjes
16.00 uur  Simultaan Ton Sijbrands voor 

schooljeugd, met onder meer 
ook Tjalling van den Bosch

DONDERDAG 10 APRIL
13.30 uur  Negende ronde
15.00 uur  Demonstraties door Guntis 

Valneris en Rik Keurentjes
16.00 uur  Damclinic voor Lingewaardse 

jeugd

VRIJDAG 11 APRIL
13.30 uur  Tiende ronde
15.00 uur  Demonstraties door Guntis 

Valneris en Rik Keurentjes
16.00 uur  Damclinic voor Lingewaardse 

jeugd

ZATERDAG 12 APRIL
10.45 uur Halve finale schooldammen  

(locatie Van Dalen BV, kantine 
oude veiling)

11.00 uur  Elfde ronde
12.30 uur  Demonstraties door 

Ton Sijbrands
16.00 uur  Sluitingsceremonie

PROGRAMMA

*Genoemde tijden zijn begintijden.
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SUBSPONSORS

MET DANK AAN...
HOOFDSPONSOR

SUBSIDIEGEVER

BAKKER
HYDRAULIC
PRODUCTS

Hofleverancier 
Slagerij Evers, Arnhem 

Tel. 026-4421559

Parker Hannifin, 

Arnhem

Sterreschans 15, Doornenburg, www.rijnzicht.nl

Koos Huberts Tweewielers
026-3251153

SLAGERIJ
Fa. J.J. Evers

Hofleverancier 

Tel. 026-4421559
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Naam Woonplaats Vereniging KNDB rating Nat.titels
Geert van Aalten Huissen Damvereniging VBI 1421 GMN
Alexander Baljakin Arnhem Damvereniging VBI 1520 GMN
Anton van Berkel Tilburg TDV 1435 MN
Roel Boomstra Emmen Hijken DTC 1537 GMN
Jan van Dijk Ureterp De Oldehove 1354 
Ron Heusdens Schiedam Van Stigt Thans 1517 GMN
Hein Meijer Amsterdam DC Apeldoorn 1430 GMN
Pim Meurs Culemborg DeZ Culemborg 1522 GMN
Ben Provoost Amersfoort Mo & Z Volendam 1474 MN
Auke Scholma Baflo Hijken DTC 1491 GMN
Wouter Sipma Groningen Hijken DTC 1443 cMN
Kees Thijssen Amsterdam DC Apeldoorn 1490 GMN

DEELNEMERS

HET STERKST BEZETTE NK IN 15 JAAR!
1.  Gemiddelde FMJD-rating NK dammen 2014 per 1 januari 2014: 2323,67
2.  Gemiddelde KNDB-rating NK dammen 2014 per 1 juli 2013: 1469,50
3.  Aan het NK 2014 doen 8 GMI’s en 2 MI’s mee. 
4.   Qua KNDB-rating is dit het sterkste NK sinds 1998: toen was de gemiddelde 

KNDB-rating per 1 juli 1997 1489,78. Er deden toen 8 GMI’s en 1 MI mee. 
5.   Qua GMI- en MI-titels is dit het sterkste toernooi sinds het NK 2004 in Huissen. 

Aan dit kampioenschap in 2004 deden 9 GMI’s en 1 MI mee. De gemiddelde 
KNDB-rating was toen 1460,29.

Kortom, we kunnen dit het sterkste NK in 15 jaar noemen op basis van de gemiddelde 
KNDB-rating en het een-na-sterkste op basis van aantal deelnemende GMI’s en MI’s. 
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RONDE 1
VRIJDAG 4 APRIL 2014 OM 13.30 UUR
 Auke Scholma -  Jan van Dijk  -   
 Hein Meijer -  Kees Thijssen  -   
 Roel Boomstra -  Geert van Aalten  -   
 Wouter Sipma -  Anton van Berkel  -   
 Alexander Baljakin -  Ben Provoost  -   
 Pim Meurs -  Ron Heusdens  -   
 
RONDE 2
ZATERDAG 5 APRIL 2014 OM 09.30 UUR
 Auke Scholma -  Hein Meijer  -   
 Ben Provoost -  Pim Meurs  -   
 Anton van Berkel -  Alexander Baljakin  -   
 Geert van Aalten -  Wouter Sipma  -   
 Kees Thijssen -  Roel Boomstra  -   
 Jan van Dijk -  Ron Heusdens  -   
 
RONDE 3   
ZATERDAG 5 APRIL 2014 OM 16.00 UUR
 Hein Meijer -  Jan van Dijk  -   
 Roel Boomstra -  Auke Scholma  -   
 Wouter Sipma -  Kees Thijssen  -   
 Alexander Baljakin -  Geert van Aalten  -   
 Pim Meurs -  Anton van Berkel  -   
 Ron Heusdens -  Ben Provoost  -   
 
RONDE 4   
ZONDAG 6 APRIL 2014 OM 13.30 UUR
 Auke Scholma -  Wouter Sipma  -   
 Hein Meijer -  Roel Boomstra  -   
 Anton van Berkel -  Ron Heusdens  -   
 Geert van Aalten -  Pim Meurs  -   
 Kees Thijssen -  Alexander Baljakin  -   
 Jan van Dijk -  Ben Provoost  -   

SPEELSCHEMA
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RONDE 5   
MAANDAG 7 APRIL 2014 OM 13.30 UUR
 Roel Boomstra -  Jan van Dijk  -   
 Wouter Sipma -  Hein Meijer  -   
 Alexander Baljakin -  Auke Scholma  -   
 Pim Meurs -  Kees Thijssen  -   
 Ron Heusdens -  Geert van Aalten  -   
 Ben Provoost -  Anton van Berkel  -   

RONDE 6   
DINSDAG 8 APRIL 2014 OM 09.30 UUR
 Auke Scholma -  Pim Meurs  -   
 Hein Meijer -  Alexander Baljakin  -   
 Roel Boomstra -  Wouter Sipma  -   
 Geert van Aalten -  Ben Provoost  -   
 Kees Thijssen -  Ron Heusdens  -   
 Jan van Dijk -  Anton van Berkel  -   

RONDE 7   
DINSDAG 8 APRIL 2014 OM 16.00 UUR
 Wouter Sipma -  Jan van Dijk  -   
 Alexander Baljakin -  Roel Boomstra  -   
 Pim Meurs -  Hein Meijer  -   
 Ron Heusdens -  Auke Scholma  -   
 Ben Provoost -  Kees Thijssen  -   
 Anton van Berkel -  Geert van Aalten  -   
 
RONDE 8   
WOENSDAG 9 APRIL 2014 OM 13.30 UUR
 Auke Scholma -  Ben Provoost  -   
 Hein Meijer -  Ron Heusdens  -   
 Roel Boomstra -  Pim Meurs  -   
 Wouter Sipma -  Alexander Baljakin  -   
 Kees Thijssen -  Anton van Berkel  -   
 Jan van Dijk -  Geert van Aalten  -   
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RONDE 9   
DONDERDAG 10 APRIL 2014 OM 13.30 UUR
 Alexander Baljakin -  Jan van Dijk  -   
 Pim Meurs -  Wouter Sipma  -   
 Ron Heusdens -  Roel Boomstra  -   
 Ben Provoost -  Hein Meijer  -   
 Anton van Berkel -  Auke Scholma  -   
 Geert van Aalten -  Kees Thijssen  -   
 
RONDE 10   
VRIJDAG 11 APRIL 2014 OM 13.30 UUR
 Auke Scholma -  Geert van Aalten  -   
 Hein Meijer -  Anton van Berkel  -   
 Roel Boomstra -  Ben Provoost  -   
 Wouter Sipma -  Ron Heusdens  -   
 Alexander Baljakin -  Pim Meurs  -   
 Jan van Dijk -  Kees Thijssen  -   
 
RONDE 11   
ZATERDAG 12 APRIL 2014 OM 13.30 UUR
 Pim Meurs -  Jan van Dijk  -   
 Ron Heusdens -  Alexander Baljakin  -   
 Ben Provoost -  Wouter Sipma  -   
 Anton van Berkel -  Roel Boomstra  -   
 Geert van Aalten -  Hein Meijer  -   
 Kees Thijssen -  Auke Scholma  -   

DE SFEERVOLLE SPEELLOCATIE
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GEERT VAN AALTEN Aan zijn laatste NK-optreden in 1996 zal 
Van Aalten, de jeugdwereld kampioen van 1975, waarschijnlijk met 
gemengde gevoelens terug denken. Via een sponsorplaats krijgt Geert 
in dit kampioenschap de kans om zich te revancheren voor zijn elfde 
plaats van destijds. De stijl van Mister Huissen is niet veranderd: in 
hoog tempo voert hij een verfijnd tactisch steekspel waarvan hij veelal 
in het late middenspel zijn vruchten kan plukken. Hij zal wat moeten 
wennen aan de plusremises en de jonge gezichten om hem heen, maar 
zal ook een aantal voor hem bekende strijdmakkers achter de borden 
aantreffen. 

ALEXANDER BALJAKIN De titelverdediger keert terug naar de 
heilige grond waar hij in 2009 de eerste van zijn vier nationale titels liet 
aantekenen. Zijn zegereeks werd alleen in 2012 ruw onderbroken door 
een ontketende Roel Boomstra. Vanwege zijn decennialange ervaring, 
zijn soepele spelbehandeling en genadeloze besluitvaatvaardigheid, 
zal het voor elke NK-deelnemer onprettig zijn om het tegen hem op te 
nemen. Vanaf de tweede ronde dan. 

ANTON VAN BERKEL Van Berkel verbaasde vriend en vijand 
door bij zijn NK-debuut in 1992 de tweede plaats voor zich op te eisen. 
Anton is al meer dan twintig jaar bezig om te bewijzen dat deze hoge 
klassering geen incident was, tot dusverre zonder succes. Ondertussen 
etaleerde hij wel in allerlei systemen met een versneld speeltempo: zo 
veroverde hij tweemaal de nationale sneldamtitel en won hij al vier keer 
het NK rapidedammen. Als Anton dus maar op zijn eerste impuls blijft 
vertrouwen, is het maar de vraag wie hem af kan stoppen. 

ROEL BOOMSTRA De huidige nummer drie van de wereld won in 
2005 het NK pupillen en de rest is geschiedenis. Bij de jeugd heeft Roel 
alles gewonnen wat er te winnen valt en zo langzamerhand blijven er bij 
de senioren ook maar weinig lege plekken over in zijn prijzenkast. Hij 
bevestigde zijn kandi datuur voor de wereldtitel door in september de 
World Cup in Wageningen te winnen door achtereenvolgens veelvoudig 
wereld kampioenen Schwarzman en Georgiev in onderlinge matches te 
verslaan. Kampioenskandidaat dus. 

FINALISTEN
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JAN VAN DIJK De Friese hoop in bange dagen is bij voorbaat al de 
absolute publiekslieveling. Jan wist zich na een bloedstollende barrage 
met Wouter Sipma voor de eerste keer in zijn damcarrière te plaatsen 
voor het Nederlands kampioenschap. Typisch een speler die positionele 
wetten aan zijn laars lapt ten faveure van tactische mogelijkheden en 
pas afhaakt bij het aller-allerlaatste remisegaatje. Als  enige deelnemer 
zonder meestertitel hebben de anderen hem waarschijnlijk allemaal op 
hun lijstje staan, maar daar heeft Jan geen boodschap aan. 

RON HEUSDENS Samen met Meijer en Thijssen viert Heusdens, 
de beste denksporter van Nederland, zijn twintigste deelname aan het 
Nederlandse kampioenschap. Na verschillende podiumplaatsen kon 
Ron in 2008 eindelijk toegevoegd worden aan de galerij van Nederlands 
kampioenen. Hij is een speler van het meer romantische soort: zijn op 
winst beluste en soms onnavolgbare speelstijl garandeert spektakel op 
het dambord. Wordt één van de smaakmakers van dit kampioenschap. 

HEIN MEIJER De Amsterdamse routinier komt naar Huissen om zijn 
twintigste deelname aan een NK dammen luister bij te zetten. Hein is 
inmiddels met een tweede damjeugd bezig en eindigde vorig jaar op 
het NK maar net buiten het linkerrijtje. Meijer heeft de reputatie vrijwel 
onverslaanbaar te zijn, terwijl maar weinigen hem durven te treffen in 
zijn geliefde drukstrategie. Hij komt naar het NK met maar een enkel 
doel: goede partijen spelen. 

PIM MEURS Meurs doorbrak vorig jaar zijn driedelige serie derde 
plaatsen door overtuigend beslag te leggen op de zilveren medaille. 
Hij kon het moordende tempo van Baljakin net niet bijbenen, al wist 
hij de uiteindelijke kampioen in de openingsronde wel een gevoelige 
nederlaag toe te brengen. Pim heeft een heldere strategische stijl die 
ondersteund wordt door zeer diepe en ingewikkelde berekeningen. Hij 
zal dit jaar weer op het podium gaan eindigen, maar op welke trede?

BEN PROVOOST Na zeven jaar afwezigheid maakt Provoost 
eindelijk weer zijn rentree op het hoogste nationale podium. Het werd 
ook nodig weer tijd: hij hoort immers al jaren tot de beste topspelers van 
Nederland. Ben is een voorstander van de wetenschappelijke aanpak: 
vanuit een minutieuze voorbereiding tracht hij met een verfijnde 
positionele aanpak zijn tegenstanders beentje te lichten. Liefhebbers 
van ouderwetse, trage strategische partijen zullen ongetwijfeld worden 
verwend. 
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AUKE SCHOLMA De Nederlands kampioen van 1995 is met maar 
liefst zevenentwintig NK-deelnames de nestor van het gezelschap. 
Vorig jaar legde hij beslag op het brons met een typerende score van 
vijf overwinningen en twee nederlagen. Scholma is bij uitstek een 
vertegenwoordiger van de Nederlandse romantici: zijn spelopvatting is 
wars van compromissen en uit zijn speelstijl blijkt een hartstochtelijke 
voorliefde voor omsingelingsstrategieën. Een speler die de damwereld 
dus graag aan het werk ziet. 

WOUTER SIPMA Sipma debuteerde vorig jaar in de NK-finale met 
een verdienstelijke negende plaats. De Europees juniorenkampioen van 
2012 zal dit jaar ongetwijfeld mikken op een plaats in het linkerrijtje. 
Vorig jaar schreef Paul Oudshoorn over Wouter: Hij is eveneens een 
voorstander van interessant spel. Deze bewering is bijna op te vatten als 
een verdachtmaking naar de andere deelnemers toe, maar is evenwel 
zeer treffend. De inmiddels beruchte speelstijl van de Hijkenaar 
zal ongetwijfeld voor het nodige spektakel gaan zorgen. Al haalt hij 
tegenwoordig ook wel verdacht veel punten met verfijnde, en soms zelfs 
trage strategische partijen. 

KEES THIJSSEN Thijssen neemt al voor de twintigste keer deel aan 
het NK. Net zoveel als Meijer en Heusdens, maar die vertoeven allebei 
al meer dan een decennium langer dan Kees op deze aardbodem. Na 
zijn vijf achtereenvolgende Nederlandse titels in de periode 2003-2007 
leek hij even het momentum te hebben verloren. De damwereld ziet uit 
naar zijn definitieve comeback op het allerhoogste nationale niveau. De 
vierde plaats vorig jaar laat zien dat hij op de goede weg is.   
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SCORETABEL

 GvA AB AvB RB JvD RH HM PM BP AS WS KT

Geert van Aalten

Alexander Baljakin

Anton van Berkel

Roel Boomstra

Jan van Dijk

Ron Heusdens

Hein Meijer

Pim Meurs

Ben Provoost

Auke Scholma

Wouter Sipma

Kees Thijssen

BAKKER
HYDRAULIC
PRODUCTS

Parker Hannifin, 

Arnhem

Koos Huberts Tweewielers
026-3251153

Sterreschans 15, Doornenburg, www.rijnzicht.nl
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VOORTSCHRIJDINGS TABEL

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 + - TOT

Geert
van Aalten
Alexander
Baljakin
Anton
van Berkel
Roel
Boomstra
Jan
van Dam
Ron
Heusdens
Hein
Meijer
Pim
Meurs
Ben
Provoost
Auke
Scholma
Wouter
Sipma
Kees
Thijssen
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In 1934 werd damclub Huissen opgericht. Dit jaar viert de vereniging 
haar tachtigjarig jubileum met een aantal activiteiten. Dat dit 
jubileum samenvalt met de viering van Huissen 700 jaar Stad geeft dit 
jaar een bijzonder feestelijk tintje.

In het begin was het een vereniging als 
zoveel andere. De dammers kenden elkaar 
allemaal; ze kwamen een keer in de week 
bij elkaar om na hun drukke werk wat 
ontspanning te hebben. In de loop der 
jaren werd de vereniging, door de ijver 
van enkele spelers, groter en sterker. Bart 
van Aalten, de vader van Geert en Henny, 
plaatste zich voor het kampioenschap van 
Nederland. Het damspel ging leven in de 
Huissense gemeenschap. De club speelde 
vrijwel uitsluitend met spelers uit de eigen 
woonplaats, maar toen de hoogste regionen 
werden bereikt, meldden zich soms ook 
spelers van buitenaf aan. Huissen werd 
dertien keer kampioen van Nederland 
en bereikte haar grootste kracht toen de 
‘gouden’ spelers Geert van Aalten en Gérard 
Jansen tot de top wisten door te dringen.

VBI: DE HOOFDSPONSOR VAN 
DE DAMVERENIGING
Hoofdsponsor van de damvereniging is 
het grote bedrijf VBI. Er werd in 2006 een 
vijfjarig sponsorcontract getekend tussen VBI 
en de damvereniging. Dit contract is in 2011 
met 5 jaar verlengd. De damvereniging is 
bijzonder gelukkig met deze samenwerking. 

DE VRIENDEN VAN 
DAMVERENIGING VBI
Bovendien weet de club zich gesteund door 
de ‘Vrienden van Damvereniging VBI’, 

bedrijven en particulieren die de vereniging 
financieel ondersteunen. Dankzij de 
hoofdsponsor en het grote aantal vrienden 
kunnen wereldtoppers als Alexander 
Baljakin, ex-wereldkampioen Guntis Valneris 
en Johan Krajenbrink bij de vereniging 
spelen. Terwijl andere verenigingen sterke 
spelers zagen vertrekken, bleven sterke en 
onbetaalde toppers als Gérard Jansen en 
Geert van Aalten hun vereniging trouw.

WIE DAMVERENIGING VBI 
ZEGT, ZEGT JEUGDOPLEIDING
In alle jaren van haar bestaan heeft Dam-
vereniging Huissen sterke jeugdspelers 
voort gebracht. Toch dreigde de jeugd-
opleiding op bepaalde momenten in het 
slop te raken. Daarom werd besloten de 
opleiding van de jeugd tot het belangrijkste 
beleidspunt te maken. De plannen zijn 
met succes uitgewerkt. Damvereniging 
VBI is opnieuw één van de grootste 
damverenigingen van het land en heeft 
weer een grote jeugdafdeling. Een aantal 
uitstekende trainers zet zich met volle 
overgave in voor de dammende jeugd. 
Damvereniging VBI heeft in 2005 samen 
met enkele andere damclubs het initiatief 
genomen om de sterkste jeugdspelers uit de 
regio een opleiding op maat te geven. Dat 
gebeurt via het Damcollege Oost-Betuwe. 
Alle damverenigingen uit de omgeving 
kunnen daarvan profiteren.

WIE HUISSEN ZEGT,
ZEGT DAMMEN
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OVER VBI
VBI bouwt mee aan duurzame, flexibele en comfortabele 
woon- en werkomgevingen. Vanuit de businesscase van 
de opdrachtgevers denken de specialisten van VBI mee 
en bieden heldere oplossingen. Door service, innoverend vermogen en intelligente 
industrialisatie maken wij het mogelijk dat onze partners hun doelen bereiken. Van 
architect tot aannemer en van woningbouwcorporatie tot particulier. Dat doet VBI 
door het leveren van de hoogste kwaliteit prefab-vloeren als onderdeel van een 
innovatieve draagconstructie.

A. Arends
Bakker Hydraulic Products
Baptist Arnhem IJzerwaren en 

Gereedschappen
Baptist Huissen
G. Berends
Drogisterij Berendsen
Van den Brink Interim 

Management
Broekman Mode
Café Het Moment
Van Dalen BV
J. Derksen
Mevr. A. Driessen
Gasterij de Gulle Goedzak
De heer en mevr P. van Geelen
H. Hendriksen
J. Hendriksen
Hendriks Schilderwerken
J.W. Heijting
E. van Hoek
Huisman schoenen sport
Jansen Totaal wonen

G. Janssen
Jeurissen Graveertechniek
J. Kemperman
J. Krajenbrink
Kranenburg Verzekeringen 

VOF
J. Lamers
T. Lamers
Leijser Fiscaal Advies
Leijser.nu
Levels Bouwkundige Diensten
Mevr. L. Levels
Mediq Apotheek Huissen
Metaalhandel Gijs Jansen 
Mevr. G. Niels
ONS Accountants en 

Belastingadviseurs
Parker Hannifin
Rabobank Oost Betuwe
Rikken Accountants- en 

Belastingadvieskantoor
Ristorante da Claudio
L. de Rooij

Henk Scholten Volvo
J. Segeren
Slagerij  Hofleverancier Evers
Sport- en ontmoetingscentrum 

De Kuul
Stichting Bemmel en Haalderen
Stichting ‘t Koelhuis
Mevr. E. Ton
J. Vermaas
VBI Verkoop Maatschappij BV
P. Visser
Vloer het zelf
C. Vos
J. ten Westeneind
J.Weijman
Wijnhandel Appeldoorn
Zalencentrum De Buitenpoort
Zalencentrum De Valom
ZoomBim

VRIENDEN VAN 
DAMVERENIGING VBI
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JOHAN HAIJTINK
arbiter

Ook in 2009 was Johan een aantal keren 
arbiter bij het NK in Huissen. Voorts heeft hij 
in ‘t Koelhuis diverse nationale kampioen-
schappen bij de jeugd en meisjes geleid. 
Begin mei is Johan arbiter bij het NK pupillen 
in Doetinchem.

De meeste dammers zullen Johan vooral 
kennen vanwege de overige functies die hij 
bij de bond heeft bekleed. Van 1981 tot 1988 
was hij jeugdleider in het bestuur van de 
KNDB en van 2009 tot 2013 voorzitter.  In de 
tussenliggende periode, van 1988 tot 2006 
was Johan bondsdirecteur. Deze functie heeft 
hij vervolgens van eind 2009 tot medio 2011 
waargenomen. 
Momenteel geeft Johan veel damtraining 
op scholen in de gemeente Brummen, traint 
hij de jeugd bij een tweetal verenigingen 
en geeft hij enkele betere jeugdspelers 
privéles.

Graficelly helpt ondernemers te scoren met 
hun communicatie / Ons team begeleidt de 
volledige opdracht, van idee tot uitvoering / 
www.graficelly.nl 

Met dit speciale NK t-shirt laat je er geen 
misverstand over bestaan wat jouw sport 
is.  Te koop bij het NK. Wil je zeker weten 
dat jouw maat er nog is als jij langskomt? 
Reserveer dan je t-shirt voor aanvang van 
het toernooi op nk2014.kndb.nl. De grijze 
shirts worden in vier kleuren bedrukt: 
oranje, antracietgrijs, blauw en wit. 

(PS: het t-shirt is bij het drukken van dit programma-

boekje nog in productie. Het uiteindelijke resultaat kan 

daarom iets afwijken van bovenstaande illustratie. )

T-SHIRT
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TON SIJBRANDS
demonstrateur

De levende legende Ton Sijbrands zorgde 
in de late jaren zestig voor een revolutie 
door de Sovjethegemonie van Koeperman, 
Sjtsjogoljew en Andreiko te doorbreken. 
Hij won elk toernooi van Amsterdam tot 
Batoemi en van Hoogezand tot Paramaribo. 
De Europese titel was praktisch zijn privé-
eigendom. Het hoogtepunt in zijn carrière 
bereikte hij met het veroveren van de 
wereldtitel in 1972 en de gewonnen match 
het jaar erop tegen zijn grote rivaal Andreiko. 
Daarna trok hij zich geleidelijk terug uit 
de wedstrijdsport, al maakte hij nog twee 
spraakmakende comebacks in de periodes 
1988-1992 en 1999-2003.
 
Als schrijver van boeken met diepzinnige 
analyses staat hij op eenzame hoogte. 
De monografieën over Baba Sy en 
vooral Andreiko zijn standaardwerken 
van ongeëvenaarde intensiteit. Zijn 
damrubrieken in de Volkskrant zijn al 
bijna veertig jaar een must voor elke 

wedstrijdspeler en kunnen gelukkig 
voorlopig nog steeds worden bewonderd.
 
Sijbrands is decennialang alleenheerser 
geweest in het domein van het 
blindsimultaan dammen. Hij begon in 1982 
met een voor hem bescheiden poging van 
tien borden. Vanaf dat jaar vestigde hij 
elk paar jaren een nieuw wereldrecord. 
Tegenwoordig heeft hij in Erno Prosman een 
succesvolle tegenstrever gevonden.
 
Zijn faam als demonstrateur is ongekend. Met 
zorgvuldigheid, rust en uitstraling weet hij 
bij dammers van elk niveau de schoonheid 
van de gespeelde partijen over te brengen. 
Damvereniging VBI is dan ook bijzonder 
vereerd dat Sijbrands zijn medewerking 
verleent aan dit NK!

(Dit stuk is hoofdzakelijk gebaseerd op Wouter van 

Beeks mooie introductie ter gelegenheid van de 

wereldrecordpoging blindsimultaan 2007 in Tilburg.)
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Lingewaard ligt in het Gelders Rivieren-
gebied  - daar waar de Rijn zich splitst in 
Waal en Pannerderdensch Kanaal /Neder-
Rijn -  tussen de twee steden Arnhem en 
Nijmegen in.

De gemeente telt ruim 45.000 inwoners 
die verspreid wonen in 8 woonkernen en 
daarvan is Huissen de grootste woonkern. 
Lingewaard is qua bevolkingsopbouw 
een jonge gemeente. Het kent een goed 
voorzieningenniveau op het terrein van 
kinderdagopvang, peuterspeelzaal, 
basis- en voortgezet onderwijs. Ook is er 
een uitgebreid en veelzijdig aanbod van 
sport- en culturele verenigingen, terwijl het 
winkelaanbod veelzijdig is te noemen. 

Een belangrijke economische factor in 
Lingewaard is de glastuinbouw. Naast de 
vele tuinderijen, gespecialiseerd in de 

teelt van bloemen en groenten, vormen aan 
de tuinbouw gerelateerde bedrijven als 
transportondernemingen en bij de rivieren 
behorende scheepswerven, steenfabrieken 
en betonindustrie een belangrijke bron van 
werkgelegenheid.

Gemeente Lingewaard ligt in nationaal 
landschap De Gelderse Poort, Vooral de 
uitgestrekte uiterwaarden langs de rivieren 
zijn zeer interessant. Lingewaard is een 
prachtige uitvalsbasis voor fietsen over 
dijken en wandelen door de uiterwaarden 
waar u kans maakt kuddes wilde Rode 
Geuzen en Konikpaarden te ontmoeten.

De splitsing van Waal en Rijn bij Doornen-
burg was van groot strategisch belang en 
vandaar de aanwezigheid van fort Pannerden 
dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.

LINGEWAARD, EEN BEZOEK 
MEER DAN WAARD

HUISSEN FORT PANNERDENTUINBOUW
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Elke woonkern heeft een eigen karakter 
waarin jaarlijks veel evenementen 
georganiseerd worden zoals het Kersenfeest 
in Gendt, de Bemmelse Dweildag, de 
Huissense Dag en de Ponymarkt in Bemmel. 
Ook de Vierdaagse van Nijmegen beleeft 
een spetterende doorkomst in Lingewaard. 
Typische evenementen zijn de verschillende 
schutters- en gildefeesten. Andere 
toeristische attracties zijn het authentieke 
middeleeuwse kasteel ‘De Doornenburg’ 
met heuse slotgracht en stadsmuseum 
Hof van Hessen, het tuinbouwmuseum De 
Hofstèèj en het fort Pannerden. Allemaal 
attracties waar u beslist een kijkje in moet 
nemen.

De komende jaren ontwikkelt zich in 
Lingewaard en omgeving het 1500 ha grote 
recreatie- en natuurgebied ‘Park Lingezegen’ 
tussen de Rijn en de Waal. 

Een geweldig recreatief gebied met 
een prachtig netwerk van fiets-, wandel- 
en ruiterpaden, waterpartijen met 
mogelijkheden van vissen, kanoën of surfen, 
boomaanplant, picknickplaatsen waar de 
inwoners goed kunnen vertoeven.

Voor meer informatie over Lingewaard 
kunt u terecht op de site van VVV Linge-
waard www.vvvlingewaard.nl of de 
gemeentesite www.lingewaard.nl 

FORT PANNERDEN KASTEEL DOORNENBURG PARK LINGEZEGEN
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Er wordt gespeeld volgens de bepalingen 
van het Spel- en Wedstrijdreglement van 
de KNDB. In aanvulling hierop gelden de 
volgende bijzondere bepalingen.

Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 2 uur voor 50 
zetten per speler, vervolgens 1 uur voor 25 
zetten en vervolgens 20 seconden per zet.

Plus/min-remise
In het gehele toernooi (inclusief eventuele 
barrages) is bij een remise met groot 
materieel voordeel artikel 15.2 van het Spel- 
en Wedstrijdreglement van toepassing

Eindstand
De eindstand wordt achtereenvolgens 
bepaald door de volgende criteria:
a)  het behaalde aantal wedstrijdpunten;
b)  het saldo van de behaalde plus- en 

minremises
c)  voor zover de plaatsen 1 of 4 in het 

geding zijn: een barrage.
In de barrages geldt een speeltempo van 
5 minuten plus 5 seconden per zet. Bij 
twee gelijk geëindigde spelers bestaat 
de barrage uit twee partijen, bij meer dan 
twee gelijk geëindigde spelers uit een 
enkelvoudig toernooi.
Eindigt de barrage onbeslist, dan wordt 
er door de gelijk geëindigde spelers 
doorgespeeld totdat een beslissing is 
verkregen. In deze vervolgpartijen geldt 
een speeltempo van 3 minuten plus 2 
seconden per zet.
Een barrage om de eerste plaats vindt direct 
na afloop van de laatste ronde plaats. Een 

barrage om de vierde plaats eveneens, maar 
kan zo nodig tot direct na de prijsuitreiking 
worden uitgesteld.

Rechten
De winnaar van het toernooi verwerft de titel 
“kampioen van Nederland 2014”.  
De vier hoogst geklasseerde spelers 
plaatsen zich voor de finale van het NK 2015.
Aan elke plaats in de eindrangschikking 
is een geldprijs verbonden. Spelers met 
evenveel punten en hetzelfde aantal plus-/
minremises delen hun prijzen. 
De eindstand van het toernooi is bepalend 
voor de vraag welke spelers door de 
KNDB zullen worden afgevaardigd naar 
het EK 2014 en naar een eventueel 
kwalificatietoernooi voor het WK 2015 
indien dat eerder dan het NK 2015 wordt 
gespeeld.

Meester- en grootmeesterpunten
De plaatsen 1 t/m 3 geven recht op 
respectievelijk 3, 2 en 1 grootmeester-
punten. De plaatsen 1 t/m 5 geven recht op 
respectievelijk 5, 4, 3, 2 en 1 meesterpunten. 
Bij gelijk eindigen (evenveel wedstrijd-
punten) worden de (groot-) meesterpunten 
gedeeld. 
Bij het toekennen van de (groot-)meester-
punten blijft de door Alexander Baljakin 
en Roel Boomstra bezette plaatsen buiten 
beschouwing.

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

WEDSTRIJDVOORWAARDEN
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1908 Jack de Haas
1911 Jack de Haas
1913 Herman Hoogland
1916 Jack de Haas
1919 Jack de Haas
1920 L. Prijs
1921 Arnold Damme
1922 Johan Vos
1923 Johan Vos
1924 Herman de Jongh
1925 Johan Vos
1926 Reinier Cornelis Keller
1927 Arnold Damme
1929 Arnold Damme
1930 Johan Vos
1931 Wim Rustenburg
1932 Johan Vos
1933 Freek Raman
1934 Reinier Cornelis Keller
1935 Johan Vos
1936 Reinier Cornelis Keller
1937 Reinier Cornelis Keller
1938  Reinier Cornelis Keller
1939 Reinier Cornelis Keller
1940 Reinier Cornelis Keller
1941 Jan Bom
1942 Reinier Cornelis Keller
1943 Piet Roozenburg
1944 Reinier Cornelis Keller
1946 Reinier Cornelis Keller
1948 Piet Roozenburg
1949 Freek Gordijn
1950 Piet Roozenburg
1951 Reinier Cornelis Keller
1952 Reinier Cornelis Keller
1953 Wim Huisman
1954 Piet Roozenburg
1955 Reinier Cornelis Keller

EREGALERIJ

1956 Wim de Jong
1957 Wim Roozenburg
1958 Geert van Dijk
1959 Baris Dukel
1960 Wim de Jong
1961 Wim de Jong
1962 Wim de Jong
1963 Piet Roozenburg
1964 Piet Roozenburg
1965 Piet Roozenburg
1966 Piet Roozenburg
1967 Ton Sijbrands
1968 Pieter Bergsma
1969 Ton Sijbrands
1970 Ton Sijbrands
1971 Ton Sijbrands
1972 Harm Wiersma
1973 Ton Sijbrands
1974 Harm Wiersma
1975 Harm Wiersma
1976 Harm Wiersma
1977 Harm Wiersma
1978 Frank Drost
1979 Hans Jansen
1980 Rob Clerc
1981 Jannes van der Wal
1982 Rob Clerc
1983 Rob Clerc
1984 Jannes van der Wal
1985 Jannes van der Wal
1986 Rob Clerc
1987 Jannes van der Wal
1988 Ton Sijbrands
1989 Jos Stokkel
1990 Rob Clerc
1991 Rob Clerc
1992 Harm Wiersma
1993 Wieger Wesselink

1994 Hans Jansen
1995 Auke Scholma
1996 Erno Prosman
1997 Hans Jansen
1998 Harm Wiersma
1999 Rob Clerc
2000 Rob Clerc
2001 Harm Wiersma
2002 Martin Dolfing
2003 Kees Thijssen
2004 Kees Thijssen
2005 Kees Thijssen
2006 Kees Thijssen
2007 Kees Thijssen
2008 Ron Heusdens
2009 Alexander Baljakin
2010 Alexander Baljakin
2011 Alexander Baljakin
2012 Roel Boomstra
2013 Alexander Baljakin
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vbi.nl

Hoe zorg ik 
voor ruimte?

Creëer vrij indeelbare vloeren van kelder tot penthouse. 
VBI bouwt mee aan duurzame, fl exibele en comfortabele woon- 
en werkomgevingen die steeds aan te passen zijn aan de wensen 
van de eindgebruiker. Flexibel comfort noemen we dat. 

Meer weten? Doe de Flexibel comfort scan op VBI.nl

VBI-adv-1-staandA4-C.indd   1 01-11-13   18:00

ORGANISATIE

Organisatiecomité
Joop Hendriksen, voorzitter Damvereniging VBI, perszaken
Rik Keurentjes, lid Damvereniging VBI, organisatie wedstrijden 
Paul Visser, bestuurslid Damvereniging VBI, secretaris comité, organisatie accommodatie
Jo ten Westeneind, bestuurslid Damvereniging VBI, penningmeester comité
Geb Kos, ICT

(Pers)contact organisatie
Paul Visser
Korte Loostraat 36
6851 MZ Huissen
06 25188693
postbus@paulvisser.nl

Koninklijke Nederlandse Dambond
Postadres:  Postbus 326
3900 AH Veenendaal
0318 559348
bondsbureau@kndb.nl
www.kndb.nl

Website NK dammen: 

NK2014.KNDB.NL

Volg het NK dammen 2014 op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/NK-Dammen-2014/172170776323321

Accommodatie
Jansen Totaal Wonen
Karstraat 95
6851 DG Huissen
026 3269900

Bereikbaarheid openbaar vervoer
Vanuit NS Arnhem of Nijmegen:
Buslijn 300
Uitstappen halte Huissen Agropark
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2014: het jaar waarin Damvereniging VBI 
haar 80-jarig bestaan viert, en ook Huissen 
700 jaar stad is. 

Tijdens het pinksterweekend van 7 en 8 juni staat Huissen daarom op zijn 
kop!  Veel Huissenaren afkomstig uit verschillende verenigingen zijn druk 
bezig met de voorbereidingen van het stadsfeest. Een feest van en door 
Huissenaren. Gedurende het hele weekend zal Huissen dan ook bruisen van 
diverse activiteiten. 

Het programma van dit pinksterfestival bevat activiteiten voor jong en oud, 
met spel, workshops, muziek, cultuur, wagenspelen, historie en culinair 
genieten.

Dit festival vindt plaats in het centrum van Huissen rond het Raadhuisplein. 

Pinksteren 2014 is een unieke moment om kennis te maken met wat Huissen te 
bieden heeft. Een aangename plaats bewust van zijn tradities en geschiedenis 
en met oog voor de toekomst. 

Het wordt een feest van en door Huissenaren en de lijst van activiteiten breidt 
zich nog steeds uit. Veel vrijwilligers hebben zich al aangemeld, maar extra 
handen kan de stichting altijd gebruiken. Meer weten? Bezoek de website 
www.huissen700.nl voor actuele informatie.

7 + 8 juni Pinksterfestival


