
                                                                                            

                                            

HAARLEMSE DAMCLUB 

De  Haarlemse Damclub
organiseert op zaterdag 23 maart 2013 het

Joop Meure Toernooi

De wedstrijden vinden plaats in de Koning Arthurzaal van Denksportcentrum 't Spaerne 
Spaarndamseweg 416, 2022 EA Haarlem, Tel: 023 – 5262585. Het denksportcentrum beschikt 
over een gezellige barruimte en is goed bereikbaar met fiets, openbaar vervoer en auto. Parkeren 
kan gratis voor de deur en in de omliggende wijk. De wedstrijdleiding is handen van internationaal 
arbiter CorVerdel. 

Aanvang speelronden:

1e ronde  10.30  -  11.10 uur 4e ronde  13.15  -  13.55 uur
2e ronde  11.15  -  11.55 uur 5e ronde  14.00  -  14.40 uur
3e ronde  12.00  -  12.40 uur 6e ronde  14.45  -  15.25 uur
Pauze   12.40  -  13.15 uur 7e ronde  15.30  -  16.10 uur

U dient een kwartier voor aanvang van de eerste ronde aanwezig te zijn.

Het kampioenschap wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De indeling van de klassen 
geschiedt in overleg en op basis van KNDB-rating. Er wordt gespeeld in Jeugd, Ereklasse, 
Hoofdklasse en Eerste klasse. Afhankelijk van de inschrijvingen zal er een aparte groep voor 
thuisdammers worden ingericht. 

Het speeltempo bedraagt 20 minuten per persoon per partij; vallen van de vlag is bindend.

Prijzen: Jeugd: bekers

Ereklasse Hoofdklasse Eerste klasse / thuisdammers

1e prijs  € 60,- 1e prijs  € 50,- 1e prijs  €  40,-  
2e prijs  € 40,- 2e prijs  € 30,- 2e prijs  €  25,-
3e prijs  € 30,- 3e prijs  € 20,- 3e prijs  €  15,-

De wedstrijden worden gespeeld volgens het reglement van de Koninklijke Nederlandse Dambond 

Het inschrijfgeld dient contant te worden voldaan bij de registratie op 23 maart: voor senioren € 
12,50 en voor jeugd tot en met 18 jaar € 7,50. Alle deelnemers ontvangen twee 
consumptiebonnen voor koffie, thee en / of frisdrank en een eenvoudige lunch bestaande uit een kop 
soep en twee broodjes. 

Inschrijven via:
Marcel Kosters  E mail: marcelkosters@gmail.com, telefoon 06-28646010

of via toernooiwebsite
http://www.haarlemsedamclub.nl/JMT.asp
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