
 

                                                                                             

                                             

HAARLEMSE DAMCLUB  

De  Haarlemse Damclub 
organiseert op zaterdag 17 maart 2018 het 

Tiende Joop Meure Rapid 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 in handen van internationaal 
arbiter CorVerdel.  

Uiterlijk aanwezig: 10:15 uur 
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 

Sluiting: 16:30 uur 

Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De indeling van de klassen geschiedt in 
overleg en op basis van KNDB-rating. Er wordt gespeeld in Jeugdklasse, Thuisdamklasse, 
Ereklasse, Hoofdklasse en Eerste klasse.  

Het speeltempo bedraagt 15 minuten plus 5 seconden per zet per persoon per partij (Fischer-
systeem zodat in principe niet op de klok gewonnen kan worden). 

Prijzen:   Jeugd: bekers 

   Ereklasse  Hoofdklasse Eerste klasse Thuisdammers 

  1e prijs  € 50,-   1e prijs  € 45,- 1e prijs  €  40,-  1e prijs  €  35,-   
 2e prijs  € 35,-   2e prijs  € 30,- 2e prijs  €  25,- 2e prijs  €  20,- 
 3e prijs  € 25,-   3e prijs  € 20,- 3e prijs  €  15,- 3e prijs  €  15,- 

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

Het inschrijfgeld – 7,50 voor jeugd tot en met 20 jaar en 12,50 voor senioren – kan worden 
overgemaakt naar IBAN NL64INGB0006391362 – onder vermelding van naam deelnemer(s) – ten 
name van Haarlemse Damclub. Jeugdspelers kunnen kiezen of zij in de jeugdklasse of bij de 
senioren meespelen. TER PLEKKE BETALEN KAN EN KOST 2,50 PER PERSOON 
EXTRA. 

Bij het inschrijfgeld inbegrepen zijn 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 de toernooi pagina op 
http://www.haarlemsedamclub.nl/ 
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