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Kampioenschap van Den Haag 2015 (HDK)
Kampioenschap van ZHDB 2015
Beste damvrienden,
Hierbij nadere informatie over het Haags Dam Kampioenschap 2015.
Alle ronden worden gespeeld in het clublokaal van Damclub De Hofstad Dammers, gebouw
Ontmoetingscentrum Morgenstond, Eerste Eeldepad 3A, 2541 JG Den Haag.
U kunt vrij parkeren in de wijk Morgenstond. Het gebouw is met de auto makkelijk te bereiken vanaf het
Eeldeplantsoen.
Met tram 9 en 16 stapt u overigens vlak bij uit! Halte Leggelostraat. Aan de andere kant van de weg kan tussen
de flats in het Eerste Eeldepad worden opgelopen. Het gebouw staat dan aan de rechterkant.
Het speelschema is als volgt:
 Ronde 1 : donderdag 19 februari
 Ronde 2 : donderdag 26 februari
 Ronde 3 : donderdag 5 maart
 Inhaalronde: donderdag 12 maart
 Ronde 4 : donderdag 19 maart
 Ronde 5 : donderdag 26 maart
 Ronde 6 : donderdag 2 april
 Inhaalronde: donderdag 9 april
 Ronde 7 : donderdag 16 april
 Ronde 8 : donderdag 23 april
 Ronde 9 : donderdag 30 april en prijsuitreiking
Alle ronden starten om 19.45 uur.
Als u verhinderd bent om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met uw tegenstander en stel de
wedstrijdleiding (Jaap van Hal, 06-17372823) op de hoogte van de gemaakte afspraak. Speel bij voorkeur een
dergelijke wedstrijd vooruit.
Dit jaar zal de kampioen van Den Haag tevens kampioen van de ZHDB zijn!
Dit jaar worden, net als in 2014, de diverse klassen gevuld met maximaal 10 spelers per groep, waarbij de
indeling op rating (KNDB rating per 01-01-2015) zal plaatsvinden. Een dammer met een stijgende rating kan
op zijn/haar verzoek ingedeeld worden volgens de virtuele rating van de KNDB van 15 februari 2015.
Zie verder het wedstrijdreglement (voor bepalen eindstand etc).
Wij rekenen dit jaar weer op een opkomst van 40 tot 50 deelnemers!
De uitslagen zullen door de organisatie op Toernooibase worden geplaatst Zij zullen ook op de site van de
ZHDB te vinden zijn, evenals standen en verslagen.
Het inschrijfgeld (€ 7,50) kan op 19 februari worden voldaan bij de penningmeester (Jan Kok).
Let op: de uiterste inschrijfdatum is vrijdag 13 februari 2015!
Met vriendelijke groet,
Haags Dam Comite

