
In navolging van het fantastische toernooi van vorig jaar, zal van 

zaterdag 21 juli tot en met zaterdag 28 juli 2018 in 

Heerhugowaard weer een groot internationaal damtoernooi worden 

georganiseerd. Het 8e Heerhugowaard Open zal in het Huygens 

College, Bergmolen 13, 1703 NC, Heerhugowaard worden 

gehouden, waar tegen gunstige prijzen drankjes, broodjes en snacks 

te verkrijgen zijn. Het toernooi heeft een aantrekkelijke prijzenpot en 

er zullen ook diverse nevenactiviteiten worden georganiseerd.  

De speelzaal is ongeveer een kwartier lopen vanaf station 

Heerhugowaard en bevindt zich tegenover winkelcentrum 

Middenwaard. Verder zullen er tijdens het toernooi diverse leuke 

nevenactiviteiten georganiseerd worden. 

Graag willen wij u persoonlijk uitnodigen om deel te nemen aan dit 

toernooi. U kunt zich inschrijven via de website 

www.heerhugowaardopen.com . 

WEDSTRIJDVOORWAARDEN (gedetailleerd te vinden op de website): 

Er worden 9 rondes gespeeld 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 24 juli worden er 

twee rondes gespeeld, namelijk om 10.00 uur en om 16.00 uur. De 

laatste ronde op zaterdag 28 juli begint om 10.00 uur en de sluiting is 

om 15.00 uur. 

PRIJZENGELD: 

Bij minimaal 90 deelnemers is er een prijzengeld beschikbaar van  

€ 4.500,00 (bij minder deelnemers behoudt de organisatie zich het 

recht voor om het prijzengeld aan te passen). Voor een aantal 

ratingklassementen zijn er ook geldprijzen beschikbaar. 

 
VERBLIJF: 

Deelnemers dienen zelf hun verblijf te regelen. Indien u wilt kamperen, 

dan adviseren wij u DroomPark Molengroet (www.molengroet.nl)  te 

Noord-Scharwoude op ongeveer 10 km. van de speelzaal. Dit park 

heeft ook chalets en een hotel. Meer accommodaties (waaronder 

Bed&Breakfast) vindt u op de website. U wordt geadviseerd om vroeg 

te boeken! 

 

Uitgebreide informatie over het toernooi en de wedstrijdvoorwaarden 

kunt u vinden op onze  prachtige website 

www.heerhugowaardopen.com en via deze website blijft u steeds 

op de hoogte van het laatste nieuws. 

Wij wensen u alvast een fijn toernooi toe en rekenen op veel 

deelnemers!  

Met vriendelijke groet, 

Coen Jong (secretaris) 

 

 

 

UITNODIGING 
 

Westerpark 59 

1742 BW Schagen Nederland 

+31 (0)224299213 

info@heerhugowaardopen.com 

http://www.heerhugowaardopen.com/
http://www.heerhugowaardopen.nlen/

