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UITNODIGING
Beste damvriend,
Ook in 2015 organiseren we in Heerhugowaard een groot internationaal damtoernooi. Het vijfde
Heerhugowaard Open zal van zaterdag 11 juli tot en met zaterdag 18 juli in de prachtige
sporthal Heerhugowaard Zuid, Helena Nordheimland 3, 1705 LM te Heerhugowaard en in
de ernaast gelegen hal van tafeltennisvereniging DOV worden gespeeld.
Tegen gunstige prijzen zullen weer drankjes, broodjes en snacks te verkrijgen zijn. Het toernooi
heeft een aantrekkelijke prijzenpot en we organiseren diverse nevenactiviteiten, zoals de niet
meer weg te denken blitz en quatre mains toernooien. Voor de liefhebbers zijn er een
voetbalwedstrijd en tafeltennistoernooi. Ton Sijbrands zal de partijen van deskundig
commentaar voorzien en ook de BBQ en Chinese maaltijd staan weer op het programma.
We nodigen u van harte uit om mee te doen aan dit aantrekkelijke evenement! Heerhugowaard
Open heeft van de KNDB de titel Open Kampioenschap van Nederland 2015 meegekregen.
Naast het open toernooi introduceren we de Heerhugowaard Masters waarvoor de tien beste
spelers van vorig jaar zich hebben geplaatst. Zij spelen om een prijzenfonds van € 20.000,-. Via
het open toernooi van 2015 kunnen spelers zich plaatsen voor de Heerhugowaard Masters 2016.
INSCHRIJVEN
Het inschrijfgeld voor volwassenen is € 40,- en jeugdspelers betalen € 20,-. U kunt zich
aanmelden via de website www.heerhugowaardopen.nl en ontvangt vervolgens bericht met de
details voor betaling van uw inschrijfgeld. Uw inschrijving is pas definitief als uw inschrijfgeld is
ontvangen. Bij aanmelding na 1 juli 2015 is het inschrijfgeld € 50,- respectievelijk € 25,-.
WEDSTRIJDVOORWAARDEN (gedetailleerd te vinden op de website):
Het toernooi telt negen rondes volgens het Zwitsers systeem. Er wordt gespeeld volgens het
Spel- en Wedstrijdreglement van de FMJD. De wedstrijden beginnen om 12:00 uur. Op de
openingsdag dient u uiterlijk om 11:00 uur aanwezig te zijn. Op dinsdag 14 juli worden twee
rondes gespeeld, namelijk om 10:00 uur en om 16:00 uur. De laatste ronde op zaterdag 18 juli
begint om 10:00 uur, de toernooi sluiting is om 16:00 uur.
PRIJZENGELD
Het Algemeen Klassement heeft een prijzenfonds van € 3.000,-. en de diverse rating- en
subklassementen hebben ook aantrekkelijke prijzen.
VERBLIJF
Deelnemers dienen zelf hun verblijf te regelen. Als u wilt kamperen, adviseren wij DroomPark
Molengroet (www.molengroet.nl) in Noord-Scharwoude op ongeveer tien kilometer van de
speelzaal. Dit park heeft ook chalets en een hotel. Meer accommodaties vindt u op de website.
Uitgebreide informatie over het toernooi en de wedstrijdvoorwaarden kunt u vinden op
www.heerhugowaardopen.nl. Via deze website blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. Wij
wensen u alvast een fijn toernooi en rekenen op veel deelnemers!

Hartelijke groet,
Organisatie Heerhugowaard Open

