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BEKERWEDSTRIJDEN PNHDB 2018
Op 10 januari 2018 tijdens de bestuursvergadering van de PNHDB werd de loting gehouden, onder toezicht
van de voorzitter de heer W.v.Tiel.
De Bekerfinale wordt op 14 april 2018 bij Denksportcentrum ’t Spaerne, Spaarndamseweg 416, Haarlem.
Aanvang is om 10.30 uur. De eerste en tweede aankomende van de finale gaan door naar de Bekerwedstrijden
KNDB 2018.

C.Verdel
Coördinator Teamwedstrijden PNHDB

BEKERWEDSTRIJDEN
PROVINCIALE
NOORD HOLLANDSE DAMBOND
26 maart – 14 april 2018
C.V.
Beker Finale

Gebouw: Denksportcentrum ‘t Spaerne
Spaarndamseweg 416 Haarlem

OPSTELLINGEN TEAMS BEKERWEDSTRIJDEN
Damclub IJmuiden
C.L.Pippel
J.Bos
M.B.v.Dijk
W.Winter

Hoofdklasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse

KNDB
KNDB
KNDB
KNDB

D.D.V.
R.Bhawanibhiek
H.W.v.Westerloo
R.Bona
M.Kruijswijk

Ere- klasse
Eerste klas
Ere- klasse
Ere- klasse

KNDB
KNDB
PNHDB
PNHDB

Damclub IJmuiden 2
C.v.d.Vlis
C.v.Duijvenbode
J.M.Koorn
K.d.Krijger

Hoofdklasse
Hoofdklasse
Tweede klas
Tweede klas

KNDB
KNDB
KNDB
KNDB

Haarlemsche Damclub
M.Deurloo
S.Stolwijk
F.Snijder
M.Kosters

Eerste
Eerste
Eerste
Eerste

KNDB
KNDB
KNDB
KNDB

S.N.A.
G.Verhagen
R.Coster
J.Groeneweg
M.T.Tesselaar

Hoofdklasse
Hoofdklasse
Hoofdklasse
Eerste klas

KNDB
KNDB
KNDB
KNDB

Haarlemsche Damclub 2
P.Smit
R.Vesciano
R.v.d.Klashorst
S.v.Hettema

Eerste klas
Eerste klas
Tweede klas
Tweede klas

KNDB
KNDB
KNDB
KNDB

S.N.A. 2
R.Emmaneel
F.H.A.Groot
B.Groot
B.Tesselaar

Eerste klas
Tweede klas
Tweede klas
Eerste klas

KNDB
KNDB
KNDB
PNHDB

Dam Combinatie Zaanstreek
B.J.M.Graas
R.S.C.Groot
E.v.d.Haar
C.P.W.v.d.Berg

Tweede klas
Hoofdklasse
Ere -klasse
Eerste klas

KNDB
KNDB
PNHDB
PNHDB

WEDSTRIJDEN EERSTE RONDE
26
29
30
30

maart
maart
maart
maart

Haarlemsche Damclub
S.N.A.
Damclub IJmuiden
Damclub IJmuiden 2

-

D.D.V.
Dam Combinatie Zaanstreek
S.N.A. 2
Haarlemsche Damclub 2

klas
klas
klas
klas

EERSTE RONDE
26 - 30 maart

T

FINALE
Rondtoernooi
14 april 2018

Maandag 26 maart
Haarlemsche Damclub
D.D.V.

U

T

Donderdag 29 maart
S.N.A.

Dam Combinatie Zaanstreek
U

De vier winnaars van de eerste ronde
spelen een rondtoernooi, geen handicap
1.
2.
3.
4.

Speeltijd 30 minuten + 20 seconden
per zet per speler per partij.
T

Vrijdag 30 maart
Damclub IJmuiden 2
S.N.A. 2

Rooster Finale wedstrijden
1e ronde
2e ronde
3e ronde

1-4
4-3
2-4

2-3
1-2
3-1

U

T

Vrijdag 30 maart
Damclub IJmuiden
Haarlemsche Damclub 2

U

Aanvang rondtoernooi 10.30 uur.

Beker Finale wordt op 14 april 2018 gespeeld bij:
Denksportcentrum ‘t Spaerne
Spaarndamseweg 416, 2022 EA Haarlem

ADRESSEN
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D.D.V.

Denksportcentrum ’t Spaerne, Spaarndamseweg 416,
Jan Campertschool,
Driehuizerkerkweg 34,
Huygens College
Bergmolen 13
Sporthal De Greep
Perzikkruidweg 28
Sporthal Diemen
Prins Bernhardlaan 2

2022 EA
1985 EL
1703 NX
1508 AW
1111 ET

Haarlem
Driehuis
Heerhugowaard
Zaandam
Diemen

PROVINCIALE NOORD HOLLANDSE DAMBOND
BEKERWEDSTRIJDENREGLEMENT
INLEIDING
1. Van toepassing is het wedstrijdreglement van de KNDB, alsmede de toegevoegde wedstrijdbepalingen
van het bestuur van de Provinciale Noord Hollandse Dambond.
2. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet of onvoldoende voorzien, beslist het bestuur van de
Provinciale Noord Hollandse Dambond.
3. Met het verkrijgen van de wedstrijdvoorwaarden is een beroep op onbekendheid niet mogelijk.
Elk lid van de KNDB wordt bovendien geacht de reglementen van de KNDB te kennen.
4. De regeling Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond wordt aan alle secretariaten bij
de Provinciale Dambond aangesloten verenigingen toegezonden, alsmede worden ze op de internet site van de
Provinciale Noord-Hollandse Dambond vermeld.
5. Het bestuur van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond behoudt zich het recht voor om eventueel noodzakelijke wijzigingen c.q. aanvullingen aan te brengen.
ALGEMEEN
6. Aan de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond mogen alleen leden deelnemen van
verenigingen, die zijn aangesloten bij de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
7. Voor de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond geldt een vrije inschrijving voor
viertallen. De verenigingen kunnen een of meerdere viertallen tams inschrijven.
8. De einddatum van inschrijving zal jaarlijks worden vastgelegd door het bestuur van de Provinciale NoordHollandse Dambond. Aanmeldingen na de gestelde datum van inschrijving zullen niet meer worden
behandeld.
9. Voor deelnamen aan de Bekerwedstrijden dient men een inschrijfformulier in te sturen naar de Coördinator
teamwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
10. De deelnemende teams worden voor Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond in
een (indien mogelijk) regio noord en zuid ingedeeld (vanwege de eventuele reisafstanden).
De indeling zal door een vrije loting geschiedden.
11. De loting zal onder toezicht van de voorzitter van de PNHDB op een van de bestuursvergaderingen van de
Provinciale Noord-Hollandse Dambond worden gehouden.
12. Voor aanvang voorronde en daarin tussenrondes tot en met de finale ronde kan door de arbiter gevraagd
worden naar de lidmaatschapskaart van de KNDB. (art.18.6 SWR)
13. De ontvangende vereniging zorgt ervoor dat in het speellokaal een exemplaar van het Spel en Wedstrijdreglement van de KNDB aanwezig is.
PLAATSING/PROMOTIE
14. De twee finale teams en de winnaar van de troostfinale van de Bekerwedstrijden Provinciale NoordHollandse Dambond plaatsen zich bij de laatste zestien of 8 van het daarop volgend damseizoen waarin
de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond worden georganiseerd.
15. Het aantal promotieplaatsen voor de landelijke Bekerwedstrijden die door de KNDB worden georganiseerd
zal worden vastgelegd door deze bond.
Aanmelding van de Provinciale teams zal door een aanschrijving van deze bond geschieden.
INDELING TEAMS
16. Naar de eerste opgave wordt een viertal ingedeeld volgens de door de PNHDB gehanteerde handicapfactor.
Een team wordt ingedeeld in die klasse, waarvoor de ’sterkste ’ speler uitkomt in competitie verband.
Een tussentijdse wijziging of invaller(s) verandert de indeling als dit hoger of lager spelende teamleden betreft.
1. Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Nationale Ere- klasse, wordt ingedeeld in:
ERE-KLASSE KNDB.
2. Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Nationale Hoofdklasse, wordt ingedeeld in:
HOOFDKLASSE KNDB.
3. Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Nationale Eerste klas, wordt ingedeeld in:
EERSTE KLAS KNDB.
4. Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Nationale Tweede klas, wordt ingedeeld in:
TWEEDE KLAS KNDB.
5. Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Provinciale Ere- klasse, wordt ingedeeld in:
ERE-KLASSE PNHDB.
6. Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Provinciale Hoofdklasse, wordt ingedeeld in:
HOOFDKLASSE PNHDB.
7. Een viertal, waarvan een of meer deelnemers meespelen in de Provinciale Eerste klas, wordt ingedeeld in:
EERSTE KLAS PNHDB.

HANDICAPFACTOR
17. Voor de hoger geklasseerde teams geldt voor de Provinciale Bekerwedstrijden tegen een lager geklasseerde
teams een oplopende handicap, zoals in de tabel wordt weer gegeven.
: KNDB : KNDB : KNDB : KNDB
NOORDHOLLAND :
: Ere-Kl: H-Kl : 1e-Kl : 2e-Kl: Ere-Kl: Hoofdkl: 1e-Kl:
KNDB
Ere- klasse
: XXX : 5-3 : 5-3 : 5-3 : 6-2 : 6-2 : 6-2 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------KNDB
Hoofdklasse
: 4-4 : XXX : 5-3 : 5-3 : 6-2 : 6-2 : 6-2 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------KNDB
Eerste klasse
: 4-4 : 4-4 : XXX : 5-3 : 5-3 : 6-2 : 6-2 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------KNDB
Tweede klasse
: 4-4 : 4-4 : 4-4 : XXX : 5-3 : 5-3 : 6-2 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------PNHDB
Ere- klasse
: 3-5 : 3-5 : 4-4 : 4-4 : XXX : 5-3 : 6-2 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------PNHDB
Hoofdklasse
: 3-5 : 3-5 : 3-5 : 4-4 : 4-4 : XXX : 5-3 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------PNHDB
Eerste klasse
: 3-5 : 3-5 : 3-5 : 3-5 : 3-5 : 4-4 : XXX :
--------------------------------------------------------------------------------------------------De in de tabel genoemde 4-4 uitslagen dienen te worden gezien als winst voor het lager geklasseerde team.
Bij een gelijke eindstand van een wedstrijd tussen twee gelijk geklasseerde teams beslist een winstpartij aan
het eerste bord en zo deze partij remise is een winstpartij aan het tweede bord en zo vervolgens.
Indien aan vier borden remise tot stand komt, beslist direct na afloop het lot.
EINDSTAND FINALE RONDTOERNOOI 14 APRIL 2018
In de Bekerfinale wordt geen handicapsysteem toe gepast.
In het geval van gelijk eindigen op plaatsen waar rechten aan verbonden zijn (Kampioenstitel, plaatsing
Bekerwedstrijden KNDB) dan worden de volgende punten in acht genomen.
1. Eén beslissingswedstrijd(en) versneld tempo 5 minuten + 5 seconden per zet, zelfde team als in de regulieren
wedstrijd met wisselende kleuren, daarna beslist:
A. de eerste winstpartij vanaf het eerste bord in de regulieren wedstrijd;
B. de eerste winstpartij vanaf het eerste bord in de sneldamwedstrijd;
C. loting.
Voor het overige:
1. het bordpunten saldo;
2. het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en);
3. de eerste winstpartij vanaf het eerste bord in de onderlinge wedstrijd(en);
4. loting.
SPEELDATUMS
18. De speeldatums worden vastgelegd door het bestuur van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond op
de damkalender PNHDB. Deze zal voorgelegd worden aan de leden op de Algemene Ledenvergadering ter
goedkeuring.
WEDSTRIJDROOSTER
19. De eerste ronde wordt vastgesteld door loting, daarna wordt er in een vast speelschema gespeeld.
De wedstrijden worden tot de finale rondtoernooi op de clubavonden gespeeld. De wedstrijden betreffende
rondtoernooi worden gespeeld op zaterdag 14 april 2018.
LID VAN VERSCHILLENDE VERENIGINGEN
20. Spelers die van meerdere verenigingen lid zijn, kunnen slechts voor één van de verenigingen uitkomen in
de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond.
OPSTELLING TEAMS
21. In een viertal kunnen alle speelgerechtigde spelers van een vereniging worden opgesteld. Een lid mag in
een competitie slechts voor een vereniging spelen, (Art. 32.2 SWR) De voor een team definitief opgegeven
basisspelers mogen in hetzelfde seizoen niet voor een lager team van dezelfde vereniging spelen. Iedere
speler mag voor een hoger team van zijn vereniging spelen, dan waarvoor hij als basisspeler is opgegeven
(Art. 33.2 SWR). Zodra een speler vaker dan drie keer heeft gespeeld in een hoger team van een vereniging,
mag hij niet meer in een lager team van dezelfde vereniging spelen (Art. 33.3 SWR)

NIET OPKOMEN
22. Een viertal dat niet opkomt voor de vastgestelde Bekerwedstrijd, zal de wedstrijd voor het niet opgekomen
team verloren worden verklaard.
23. Het niet opgekomen team zal een boete worden opgelegd van € 25,00 (art.58.5 SWR).
24. Indien een team zonder geldige reden of zonder kennisgeving niet verschijnt, wordt het team bij de eerstvolgende Bekerwedstrijden uitgesloten. Deze uitsluiting betreft een looptijd van een jaar.
25. Indien één van de geplaatste teams zich afmeldt, komt daarvoor de laatst verslagen team in de plaats.
MATERIAAL, INDELING SPEELZAAL
26. De ontvangende vereniging is er verantwoordelijk voor dat het materiaal zodanig staat opgesteld dat de arbiter
de wedstrijd op het vastgestelde aanvangsuur kan laten beginnen. Ook dient de thuisspelende vereniging te zorgen
dat het speellokaal uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd toegankelijk is, en dat er voldoende borden,
schijven en klokken aanwezig zijn.
ARBITER
27. De ontvangende vereniging draagt zorg voor een neutrale arbiter, bij voorkeur een niet lid van beide
spelende verenigingen. In geen geval mag een aan de wedstrijd deelnemende speler als arbiter optreden.
28. De arbiter stelt op de vastgestelde tijden (zie punt 29) de klokken in werking.
AANVANGSTIJDEN
29. De aanvangstijden van de avondwedstrijden dienen te beginnen op het tijdstip van 19.30 uur.
Op verzoek van verenigingen kan het aanvangstijd naar 19.45 worden verschoven. Het verzoek dient bij
inschrijving vermeld te worden.
30. De aanvangstijd finale rondtoernooi Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond zal jaarlijks
door het bestuur vastgesteld worden. De aanvangstijden zullen jaarlijks bij de uitnodiging vermeld worden.
SPEELTEMPO
31. Voor de wedstrijden op clubavonden geldt een speeltijd van anderhalf uur per speler per partij. De tijd is (en
niet het aantal zetten is) bepalend.
De speeltijd voor de finale wedstrijden (rondtoernooi op zaterdag 14 april 2018) is 30 minuten + 20 seconden per
zet per speler per partij.
NOTATIE
32. Voor de Bekerwedstrijden van de Provinciale Noord-Hollandse Dambond is een verplichte notatie.
De notatie dient tot het einde van de partij bij gehouden worden.
UITSLAG
33. De gewonnen partijen van een wedstrijd dienen met 2-0, 0-2 ingevuld te worden, remise partijen met 1-1.
UITSLAGFORMULIER
34. Op de speeldatum dient de ontvangende vereniging het wedstrijdformulier aan de arbiter te worden
overhandigd.
35. Na afloop van de wedstrijd dient de ontvangende vereniging het volledig en ondertekend wedstrijdformulier
binnen 24 uur te posten.
36. Het uitslagformulier dient binnen drie werkdagen na de wedstrijd bij de Coördinator teamwedstrijden
aanwezig te zijn. Het niet voldoen hieraan wordt bestraft met een boete van € 10,00.
ALGEMEEN ROOKVERBOD BIJ PNHDB WEDSTRIJDEN
37. Tijdens wedstrijden die onder de verantwoordelijkheid van de PNHDB worden gespeeld, is het verboden in
de wedstrijdzaal te roken.
MOBIELE TELEFOONS
38. In de speelzaal dienen mobiele telefoons te zijn uitgeschakeld. Bij het overgaan kan de arbiter overgaan van de
mobiele telefoon in de speelzaal van een speler dit beschouwen als een overtreding van art.16 SWR.
PRIJSUITREIKING
39. De prijsuitreiking zal direct na afloop van de finale en troostfinale worden gehouden.

