
 

H A A G S    D A M    C O M I T É 
 

Kampioenschap van ZHDB + Den Haag 2017 

 

Beste damvrienden, 

 

Hierbij nadere informatie over het Haags Dam Kampioenschap 2017. 

 

Alle ronden worden gespeeld in het clublokaal van Damclub Den Haag, De Brink,  

Escamplaan 55, 2547 GA  Den Haag; tel.nr. 070-32.595.63. 

Let a.u.b. op het parkeerprobleem in de wijk Rustenburg, vanaf 18.00 uur is het betaald parkeren! 

U kunt uw auto echter op het parkeerterrein voor het gebouw of bij de school in de zijstraat parkeren, maar u 

dient wel direct een (gratis) parkeerkaart te halen bij de bar en deze vervolgens zichtbaar achter uw voorruit te 

plaatsen. Vergeet U na afloop niet om deze kaart weer in te leveren! 

Met tram 4 en 6 stapt u overigens vlak voor de deur uit! 

 

 

Het speelschema is als volgt: 

 Ronde 1 : dinsdag 28 februari 

 Ronde 2 : dinsdag 7 maart 

 Ronde 3 : dinsdag 14 maart 

 Ronde 4 : dinsdag 21 maart 

 Ronde 5 : dinsdag 28 maart 

 Ronde 6 : dinsdag 4 april 

 Sneldamweek meerdere verenigingen 

 Inhaalavond: dinsdag 18 april (NK-veteranen te Wageningen) 

 Ronde 7 : dinsdag 25 april 

 Ronde 8 : dinsdag 2 mei  

 Ronde 9 : dinsdag 9 mei 

 HK rapid: dinsdag 16 mei (en tevens de prijsuitreiking van het HK+ZHDB) 

 

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 op de hoogte van de gemaakte afspraak. Speel bij voorkeur een dergelijke wedstrijd vooruit. 

 

Dit jaar zullen de diverse klassen weer worden gevuld met maximaal 10 spelers per groep, waarbij de indeling 

op rating (KNDB rating per 1 januari) zal plaatsvinden. Een dammer met een stijgende rating kan op zijn/haar 

verzoek ingedeeld worden volgens de virtuele rating van de KNDB van 21 februari. 

De kampioen van de promotieklasse en lager heeft het recht om het volgende jaar een klasse hoger te spelen, 

ongeacht de hoogte van zijn/haar rating! 

Zie verder het wedstrijdreglement (voor bepalen eindstand etc). 

 

Wij rekenen dit jaar weer op een opkomst van 40 tot 50 deelnemers! 

De uitslagen en de partijen zullen door de organisatie op de site van toernooibase worden geplaatst. 

Het inschrijfgeld (€ 7,50 voor toernooi en € 2,50 voor rapidavond) kan op 28 februari worden voldaan bij de 

penningmeester (Jan Kok). 

 

Let op: de uiterste inschrijfdatum is vrijdag 17 februari 2017! 

 

Met vriendelijke groet, 

Haags Dam Comite 


