NATIONALE DAMCOMPETITIE – HOOFDKLASSE A
Zaterdag 15 september 2012 wordt in Sporthal de Greep te
Zaandam de eerste ronde gespeeld in de Hoofdklasse A van de
Nationale Damcompetitie:

Damcombinatie Zaanstreek 1 – Dammers uit Oost 1
Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 12:00 uur, naar verwachting zullen de
meeste beslissingen vanaf 16:00 gaan vallen. Koffie, (fris)dranken, snoepwaar en broodjes
zijn verkrijgbaar tegen redelijke prijzen. Gratis parkeren.

Locatie:
Sporthal de Greep
Perzikkruidweg 2B
1508 NL Zaandam

Aanvang: 12:00
Einde (verwacht): 18:00

_______________________________________________________________________________________________________

Damcombinatie Zaanstreek is in het seizoen
2010-2011 gepromoveerd van de eerste klasse
naar de hoofdklasse. In het seizoen 2011-2012
was de doelstelling prolongatie van de positie in
de hoofdklasse. Daar is de club in geslaagd, al
was daar wel een promotie/degradatiewedstrijd
voor nodig, die werd gewonnen van VAD uit Amsterdam.
Voor dit seizoen is de doelstelling wederom prolongatie
in de hoofdklasse, maar nu zonder een promotiedegradatie wedstrijd te hoeven spelen.
De gemiddelde rating van DC Zaanstreek is 1158
Vandaag staat Damcombinatie Zaanstreek in de
eerste ronde van de nationale competitie direct voor
een loodzware opgave met een titelkandidaat als
tegenstander. Damcombinatie Zaanstreek heeft echter in
het verleden bewezen voor verrassingen te kunnen zorgen .

Dammers uit Oost is een damvereniging uit Doetinchem.
Dit team miste in het seizoen 2011-2012 net aan
promotie naar de Ereklasse. In de reguliere competitie
verloren zij slechts tweemaal, beide keren met het kleinst
mogelijke verschil (11-9) en speelde gelijk tegen de
uiteindelijke kampioen De Oldehove. Hiermede bereikten
Dammers uit Oost een 2e plaats die recht gaf aan het
spelen van een promotie wedstrijd. Deze wedstrijd werd
echter met 11-9 verloren van CEMA/De Vaste Zet
waardoor Dammers uit Oost dit seizoen wederom in de
hoofdklasse zal uitkomen. De gemiddelde rating van
Dammers uit Oost is 1268, en dat is het hoogste
gemiddelde uit deze klasse. Het moge duidelijk zijn
dat Dammers uit Oost een van de belangrijkste
titelkandidaten is, die vandaag alleen met een
overwinning genoegen zal nemen.
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Website: www.dczaanstreek.nl

