
 
NK voor clubteams; pupillen. 
 
Op zaterdag 14 november werd het Nederlands Kampioenschap voor viertallen (jeugd) gespeeld in Emmen, ongeveer 700 meter van h et hotel waar het WK-dammen werd gespeeld. Het 

jeugdteam van Damclub Den Haag bestond uit Berke Yiğittürk, Emre Hageman, Gökhan Bagci, Jan Christiaan Wahls en Kirsty Wahjuwibowo.  In dit team zaten dus 4 WK -gangers van 

een paar weken geleden. Teamleider was Jeremy Pauwels.  

Het toernooi voor de jeugd werd gehouden in een seniorenflat aan de Hondsrugweg. De tafels stonden bij de ingang van het gebo uw en het begin van het restaurant, waar de senioren 

koffie drinken en eten. Er werd ook volop gekeken wat er allemaal ging gebeuren en ze moesten regelmatig tussen de jeugd door  lopen om naar de lift te lopen. Op zich een vreemde 

lokatie, maar het was uiteindelijk geen slechte lokatie. Later bleek dat er bij het  WK-dammen zelf geen ruimte was om de jeugd daar (in een andere ruimte natuurlijk) te laten spelen.  

Het programma zou om 11.00 uur beginnen met tussendoor een half uur pauze en om 16.30 uur de prijsuitreiking, maar al gauw bl eek dit niet haalbaar was voor de pupillen, want om 

13.00 uur was de achterstand al een half uur.  

Het team van Den Haag zou gaan spelen met 3 vaste spelers en 2 spelers, die zouden rouleren. De vaste spelers waren Berke, Em re en Gökhan. Jan Christiaan en Kirsty zouden om en 

om meedoen. De teamleider vertelde Jan Christiaan voorafgaande aan het toernooi dat hij steeds op dezelfde plaats zou zitten als Kirsty in de voorafgaande ronde. Er werd ingeschat dat 

het eerste team van HDC Hoogeveen de grootste concurrent was. Volgens het rooster was dat de laatste tegenstander van dit toe rnooi. Er werd met 10 teams een rond toernooi gespeeld 

met een bedenktijd van 10 minuten + 5 seconden per zet. Er werd thuis (1e bord met wit) en uit (1e bord met zwart) gespeeld. Per ronde konden de teams de opstelling aanpassen. Deze 

moest wel voorafgaande aan de ronde ingeleverd worden bij de arbiter.  

 

De eerste ronde werd 'thuis' gespeeld tegen 'Urk aan zet'. Zij hadden 1 teamlid, die voor dit toernooi lid was gemaakt.  

Opstelling:  1. Berke; 2. Gökhan; 3. Emre en 4. Kirsty.  

Gökhan haalde na 5 minuten een dam met 2 schijven winst hoewel zijn tegenstander lang nadacht. Na 15 minuten bracht hij de ee rste bordpunten binnen. Stand 2-0. 

Emre komt met een schijf moeilijk te staan, maar kan door 2 keer af te ruilen de aanval vertragen. Hij blijft moeilijk staan,  maar zijn tegenstanster loopt in een zetje waardoor hij naar veld 

7 combineert en naar dam loopt. Na 25 minuten wint hij de partij. Stand 4 -0. 

Kirsty gebruikt weer veel tijd maar zet daardoor binnen 25 minuten haar tegenstander helemaal vast. Ze combineert en wint een  schijf. Daarna speelt ze de partij heel goed uit. Stand 6-0. 

Berke speelt 20 minuten lang een evenwaardige partij, maar zijn tegenstander breekt door naar veld 44. Hij krijgt een dam teg en, maar pakt deze binnen 5 minuten weer af en houdt 

daaraan een schijf winst over. Op het laatst wordt het echt sneldammen, maar de winst wordt vakkundig binnen gehaald. Eindsta nd 8-0. 

Dat was dus een goede start voor het team. Het eerste team van Hoogeveen speelde 4 -4 en verloor daarmee al een punt, maar hun tegenstander WSDV zou dan ook een concurrent 

kunnen zijn! 

 

De tweede ronde werd 'uit' gespeeld tegen Bennekom. Dit team had in de 1e ronde al met 6 -2 verloren van de Haarlemse Damclub. 

Opstelling: 1. Berke; 2. Emre; 3. Gökhan en 4. Jan Christiaan.  

Jan Christiaan combineerde na 6 minuten al naar 2 schijven winst en had na 12 minuten al gewonnen. Stand 2 -0. 

Gökhan haalde na 3 minuten al een dam, maar raakte deze binnen 2 minuten al weer kwijt. Hij hield hieraan wel een schijf wins t over. Na 10 minuten pakte hij een 4 om 1 en na 13 

minuten haalde hij ook de winst binnen. Stand 4-0. 

Emre haalde binnen 3 minuten ook al 2 schijven voordeel. 5 minuten later haalde hij dam en speelde toen de partij uit. Stand 6-0. 

Berke kreeg na 5 minuten 2 schijven cadeau van zijn tegenstander. Er was geen sprake van een combinatie, maar puur weggeven. Daarna duurde de partij nog lang, omdat zijn 

tegenstander lang nadacht en niet meer dezelfde fout maakte. Berke zette hem vast en haalde de winst na 20 minuten binnen. Ei ndstand 8-0. 

Dat was dus weer een makkelijke oefening. Het team stond nu met Huissen op 4 punten met 1 punt voorsprong op WSDV en HDC 1 (H oogeveen). 

 

De derde ronde werd weer 'thuis' gespeeld en wel tegen de Haarlemse Damclub, die in de tweede ronde met 6 -2 gewonnen had van 'Urk aan zet'. Er kon dus verwacht worden dat 

tegenstander nu wat sterker zou zijn. De teamleider zei voorafgaande aan het toernooi 8 -8-8, maar of het nu 8-0 zou worden dan was te betwijfelen.  

Opstelling: 1. Berke; 2. Kirsty; 3. Gökhan en 4. Emre.  

Emre haalt na 2 minuten al een dam met 2 schijven winst. Daarna krijgt hij met een vol bord alle gelegenheid om zijn dam in v eiligheid te brengen. Zijn tegenstander ziet de kansen om de 

dam te pakken niet. Na 8 minuten combineert Emre nog een keer naar dam met schijfwinst waardoor hij 2 minuten later wint. Sta nd 2-0. 

Gökhan behaalt na 12 minuten schijfwinst. Hij heeft wel meer tijd gebruikt, maar haalt na 25 minuten de winst binnen. Stand 4 -0. 

De tegenstander van Berke komt in tijdnood. Berke haalt hier positioneel voordeel uit en wint de partij. Stand 6 -0. 
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Kirsty denkt altijd goed na, maar had deze keer een tegenstander, die nog langer nadacht. De tegenstander neemt een te dure c ombinatie naar dam. Even later combineert Kirsty naar 

een winst met een drievoudige oppositie. Eindstand 8-0. 

De derde 8-0 was dus ook binnen. De teamleider kreeg dus gelijk. De afstand met de concurrenten bleef gelijk, omdat deze ook had den gewonnen. Wel was er nu al een voorsprong van 

10 bordpunten op het team van Huissen dat evenveel punten had gehaald.  

 

WSDV was de tegenstander van de vierde ronde ('thuis'). Gezien het gelijke spel tegen Hoogeveen was dit dus een sterke concurrent en dat zou ook tijdens de wedstrijd blij ken. 

Opstelling: 1. Berke;  2. Jan Christiaan; 3. Emre en 4. Gökhan.  

Berke speelde tegen een mede WK-ganger, namelijk Machiel Weistra. De partij was de gehele tijd gelijkwaardig en eindigde na 30 m inuten dus in remise. Stand 1-1. 

Gökhan verliest na 15 minuten een schijf, maar speelt rustig door. Na 30 minuten breekt hij door naar dam waardoor ook zijn p artij (32 minuten) eindigt in remise. Stand 2-2. 

Jan Christiaan wordt helemaal ingesloten en vastgezet. Hij komt hier wel uit, maar dat kost een schijf en hij staat verloren,  evenals Emre op dat moment. Zijn tegenstander blundert echter 

in het eindspel waardoor Jan Christiaan onverwachts wint en niet verwachte bordpunten pakt. Stand 4 -2. 

Emre loopt in een dubbele dreiging, komt verloren te staan, maar herstelt zich. In een remisestand zet zijn tegenstander de d am verkeerd waardoor Emre zijn 2 dammen kan offeren om 

in oppositie te winnen. In plaats van 2-6 werd het dus 6-2. Na dit 'geluk' moest het team toch kampioen worden (!?). In deze ronde speelde Huissen gelijk met HDC Hoogeveen waardoor 

het team van Den Haag alleen bovenaan kwam te staan. 

Nu was het tijd voor een half uur pauze, maar de wedstrijdleiding wilde eigenlijk direct doorgaan om de achterstand in te lopen. Dit werd echter niet gecommuniceerd waardoor verwarring 
ontstond. De jeugd bleef wel in de 'zaal', maar sommigen (leden van het Haagse team) hadden o.a. patat besteld en zaten nog (snel) te eten toen de andere teams verder gingen met de 
5e ronde.  
 
De vijfde ronde werd 'uit' gespeeld tegen het tweede team van Hoogeveen dat inmiddels 5 punten had gehaald.  
Opstelling: 1. Berke; 2. Emre; 3. Gökhan en 4. Kirsty. 
Berke had nog patat en hield even pauze om te spelen, want hij won de partij in 5 minuten. Stand 2-0. 
Kirsty brak na 3 minuten al met een combinatie door naar dam, maar de schijf werd teruggegooid. Wel had ze 4 schijven winst, zodat de partij werd gewonnen. Stand 4-0. 
Emre haalt na 5 minuten al een dam, maar raakt deze kwijt. Hij houdt er wel een schijf aan over. Dat bleek echter niet genoeg voor de winst. Stand 5-1. 
Gökhan haalt na 3 minuten al een schijf winst en pakt na 28 minuten met een leuke 2 om 2 de winst. Eindstand 7-1. De voorsprong op Huissen werd nu vergroot naar 1 punt en 18 
bordpunten. De voorsprong op HDC Hoogeveen werd 2 punten met 14 bordpunten. 
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De zesde ronde was DEZ/NGKZ 'thuis' de tegenstander. Dit team had na 5 ronden 5 punten gehaald, maar wel tegen de zwakkere teams. 
Opstelling: 1. Berke; 2. Emre; 3. Gökhan en 4. Jan Christiaan. De start van de zesde ronde was om 15.30 uur. 
Jan Christiaan haalt na 2 minuten al dam, wint even later nog een schijf en wint na 10 minuten. Stand 2-0. 
Berke haalt na 12 minuten 1 schijf winst en na 16 minuten 4 schijven. Stand 4-0. 
Gökhan combineert na 14 minuten naar dam met schijfwinst en wint na 18 minuten de partij. Stand 6-0. 
Emre combineert na 18 minuten naar 2 schijven winst en offert even later een schijf om een vrije doorloop naar dam te verkrijgen. Eindstand 8-0. 
Met deze 8-0 overwinning werd de voorsprong in bordpunten verder vergroot (Huissen +18 en HDC Hoogeveen +20). 
Gezien de stand was Huissen een grote concurrent (nog steeds maar 1 punt achterstand). 

In de zevende ronde wachtte weer een concurrent, namelijk Huissen. In team speelden Lev Gilevych en Jan Kornilov. Verder speelden Yaroslav Gilevy ch en Linsey van Leeuwen. 
Gezien de sterkte (zwakte) van Linsey verwachtte de teamleider dat zij aan bord 1 zou komen te zitten, dus tegen Berke. Daaro m werd voorafgaande aan deze wedstrijd vergaderd over 
de plek van Berke. Berke speelde het liefst weer aan bord 1, maar werd door Kirsty en de teamleider (Jeremy) overgehaald om a an bord 2 te gaan zitten.  
Even later bleek dat Linsey niet aan bord 1 zat, maar wel dat Lev naar bord 2 was verschoven. Hierdoor kwamen de twee sterke spelers toch tegenover elkaar te zitten. 
Opstelling: 1. Gökhan; 2. Berke; 3. Emre en 4. Kirsty. Ook deze ronde duurden de partijen lang.  
Gökhan wint na 25 minuten op de klok en behaalt daarmee een melding in het blauw op toernooibase, want de rating van Jan Korn ilov is 120 hoger. Stand 2-0. 
Emre komt in een hekstelling terecht, die voor hem verloren is. Zijn tegenstander, Yaroslav, speelt 2 x bijna de verkeerde sc hijf, maar doet het dus helaas niet. Bij de tweede keer zou 
Emre een mooie combinatie hebben kunnen maken (had hij hem wel gezien(?), Berke wel). Door de hekstelling moet Emre een schij f geven om eruit te komen. Enkele minuten later 
breken beide spelers ten koste van een schijf door naar dam en wordt het na 25 minuten remise. Stand 3 -1. 
Berke speelt tegen Lev een rustige partij en Lev gaat daarin mee. Het werd echter na 26 minuten geen remise, maar winst voor Berke. Stand 5-1. 
Kirsty wint na 10 minuten 1 schijf winst en speelt de partij daarna bekwaam uit. Eindstand 7 -1. 
Daarmee werd de 2e concurrent uitgeschakeld. De voorsprong op HDC Hoogeveen was nog steeds 2 punten, met 18 bordpunten.  
 
Winschoten stond na 7 ronden op de onderste plaats zonder punten. Er kon dus rustig naar de laatste ronde toe gespeeld worden . 
Opstelling. 1. Berke; 2. Emre; 3. Gökhan; en 4. Jan Christiaan.  
Drie partijen waren al snel afgelopen. Jan Christiaan, Berke en Emre brachten de stand al na 10 minuten op 6 -0. 
Gökhan speelde deze ronde een vreemde partij. Hij stond eerst gewonnen, daarna verloren en haalde uiteindelijk door een fout van zijn tegenstander toch nog remise. 
De eindstand werd daardoor 7-1, maar Gökhan had het er erg moeilijk mee, want hij won als enige niet. Hij werd wel van alle kanten getroost.  
De voorsprong op HDC Hoogeveen werd iets kleiner, want de voorsprong qua bordpunten slonk naar 16 bordpunten. Hoogeveen kon q ua punten en bordpunten nu alleen nog maar gelijk 
komen met een 8-0 overwinning op Den Haag.  
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Eindstand NK voor clubteams KNDB 2015 (Blitz) Persoonlijke score team

1 Den Haag 9 8 1 0 17 - 1 1 Gökhan 9 7 2 0 16

2 HDC Hoogeveen 9 6 3 0 15 - 3 2 Emre 9 7 2 0 16

3 DV VBI Huissen 9 6 2 1 14 - 4 3 Berke 9 7 1 1 15

4 WSDV Wageningen 9 5 2 2 12 - 6 4 Jan Christiaan 4 4 0 0 8

5 HDC Hoogeveen 2 9 4 3 2 11 - 7 5 Kirsty 5 4 0 1 8

6 Haarlemse damclub 9 3 1 5 7 - 11

7 DEZ/NGKZ 9 2 1 6 5 - 13

8 Urk aan Zet 9 1 3 5 5 - 13

9 BDV Bennekom 9 1 2 6 4 - 14

10 Winschoten 9 0 0 9 0 - 18

Bij het team van HDC Hoogeveen speelde Nicole de Vries mee. Ook een WK-ganger en ze heeft al aan veel toernooien meegedaan. 
Deze partij werd pas om 16.45 gestart, een kwartier later dan geplande prijsuitreiking. Wel werden bij de andere groepen de prijzen uitgereikt.  
Opstelling: 1. Berke; 2. Kirsty; 3. Emre en 4. Gökhan.  
Gökhan breekt na 8 minuten door naar dam en wint na 11 minuten. Stand 2-0. 
Kirsty loopt na 5 minuten in een combinatie. Daarbij komt de schijf van haar tegenstander direct op dam, maar haar schijf niet. Beide schijven staan op de lange lijn waardoor de dam van 
Kirsty gelijk verloren gaat. Kirsty kan dit nadeel niet meer herstellen en verliest van Wouter Sosef. De eerste verliespartij  van het team. Stand 2-2. 
Emre doet na 12 minuten een taktisch offer met doorbraak naar dam en wint 3 minuten later de partij. Stand 4-2. 
Berke speelt tegen Nicole de Vries. Hij haalt wel 2 schijven voordeel, maar Nicole breekt door naar dam. In een remisestand gaat Berke echter door de klok. Eindstand 4-4. 
 
Het team van Den Haag werd dus met 8 overwinningen, 1 gelijkspel, geen enkel verlies en maar met 2 verliespartijen (bordpunten) kampioen van Nederland.  
De doelstelling werd dus zonder echte problemen, met alleen wat geluk tegen WSDV, gehaald. 
 
Alle teamleden van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie.  
 
 




