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1. Speellokaal. 
Alle volgens rooster ingeschaalde partijen moeten zoveel mogelijk worden gespeeld op de locatie van de 
organiserende vereniging. 
De editie 2018 wordt gespeeld op woensdag avonden bij damclub DOS Delft, gebouw Denksport Centrum 
DUWO, Zusterlaan 110a te Delft. Telefoon: 06-83409172 

 
2. Startdatum. 
De eerste ronde staat gepland op woensdag  7 maart 2018. 
 
3. Duur van het Kampioenschap. 
Vermoedelijke einddatum woensdag 6 juni 2018. De prijsuitreiking is op woensdag 20 juni 2018 
 
4. Inschrijving. 
De voorzitters en/of secretarissen van de ZHDB verenigingen krijgen een algemeen inschrijvingsformulier 
toegezonden ofwel per e-mail dan wel per fysieke post. De verenigingen zullen bij hun leden nagaan wie zich 
wil inschrijven. 
De inschrijving voor deelname aan het kampioenschap staat open voor een ieder die bij de KNDB staat 
ingeschreven. Er kan op diverse manieren worden ingeschreven; schriftelijk via een van de invulformulieren of 
via e-mail. 
 
Iedere groep zal in principe uit 10 deelnemers bestaan, waarbij alle spelers elkaar treffen. 
De indeling van de groepen zal plaats vinden op basis van de KNDB rating per 1 januari 2018. 
De hoofdklasse bestaat uit de nummers 1 t/m 10 
De promotieklasse bestaat uit de nummers 11 t/ 20 
De eerste klasse bestaat uit de nummers 21 t/m 30 
Bij meer dan 40 deelnemers zullen net zo veel klassen als nodig worden toegevoegd, bij de laatste klassen 
kan het aantal deelnemers daarom afwijken, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij voldoende 
belangstelling zal er een aparte jeugdklasse (van 6 t/m 19 jaar) en huisdammers en worden gemaakt  
 
5. Sluiting inschrijving. 
De sluitingsdatum voor de inschrijving voor het kampioenschap is gesteld op vrijdag  2  februari 2018. 
 
6. Verzending van het rooster. 
Voor verspreiding en/of verzending van de roosters staat het comité meerdere mogelijkheden ter beschikking: 

1. Verzending per post. 
2. Verzending per elektronische mail (e-mail). 
3. Verspreiding op de clubavonden. 
 

7. Inschrijfgeld. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5 per persoon, dit bedrag dient te worden voldaan tijdens de eerste ronde. 
 
8. Verzending Wedstrijdvoorwaarden. 
Het comité zal de betrokken deelnemers rooster, wedstrijdvoorwaarden en toernooireglement doen toekomen. 
 
Damclub DOS Delft 
Voorzitter : Johan Pronk Tel: 06-22635470 
Penningmeester : Cees van Atten 
Secretaris/wedstrijdleider : Jan Eekhout Tel : 015-2143751  
E-Mail : damclubdosdelft@gmail.com  
Adres : Fabrieksstraat 2, 2624MT  Delft 
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