
KNDB-beker 2018 
 
Speellocaties en aanvangstijd 
Gouda: Denksportcentrum, Nieuwe Gouwe Oostzijde 11/b, 2801 SB Gouda 
Huissen: ‘t Koelhuis, Koelhuisstraat 3, 6851 NB Huissen, 026-3252628 
In beide locaties beginnen de wedstrijden om 12.00 uur. Alle teams worden verzocht om 11.45 uur 
aanwezig te zijn en de opstelling voor de eerste wedstrijd aan de arbiter(s) te overhandigen. 
 
Indeling en speelschema 19 mei 
Eerste wedstrijddag, speellocatie Gouda 
Groep B Groep D Groep F Groep H 
Damlust Gouda 2 Damlust Gouda ADG Constant-Charlois R 
Dammend Tilburg Heijmans Excelsior Haarlemse Damclub Dammend Tilburg 2 
IJmuiden Eye-T OG Wapenveld Harderwijk Leids Damgenootschap 
Rivierendammers Constant-Charlois R 2 Van Stigt Thans RDC 
Arbiters: G. van den Berg en ‘nog niet bekend’ 
 
Eerste wedstrijddag, speellocatie Huissen 
Groep A Groep C Groep E Groep G 
CTD Arnhem 2 Damvereniging VBI CEMA De vaste Zet Bornse Damvereniging 
Dammers uit Oost DC Fryslân CTD Arnhem DC Fryslân 2 
Hijken DTC DIOS Achterhoek Damvereniging VBI 2 Witte van Moort 
Witte van Moort 2 WSDV 2 DG Het Noorden WSDV 
Arbiters: P. Litjens en ‘nog niet bekend’ 
 
Er wordt gespeeld volgens het rooster: (1-4, 2-3) (4-3, 1-2) (2-4, 3-1). 
De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsen zich voor de tweede wedstrijddag op zaterdag 2 juni 
in Huissen. 
 
Speelschema 2 juni 
In groep K spelen A1, B2, C1, D2 
In groep L spelen E1, F2, G1, H2 
In groep M spelen E2, F1, G2, H1 
In groep N spelen A2, B1, C2, D1 
 
Er wordt gespeeld volgens het rooster: (1-4, 2-3) (4-3, 1-2) (2-4, 3-1). 
De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsen zich voor de derde wedstrijddag op zaterdag 16 juni 
in Huissen.  
 
Speelschema 16 juni 
Er wordt volgens een knock-outformule gespeeld. 
De eerste ronde (kwartfinale) bestaat uit de volgende wedstrijden: 
a K1 - L2 
b L1 - K2 
c M1 - N2 
d N1 - M2 
 
Indeling tweede ronde (halve finale)  Indeling derde ronde (finale) 
1 winnaar a - winnaar d   de winnaars van 1 en 2 spelen om de plaatsen 1 en 2 
2 winnaar b - winnaar c   de verliezers van 1 en 2 spelen om de plaatsen 3 en 4 
3 verliezer a - verliezer d   de winnaars van 3 en 4 spelen om de plaatsen 5 en 6 
4 verliezer b - verliezer c   de verliezers van 3 en 4 spelen om de plaatsen 7 en 8 
De nummers 1 tot en met 8 plaatsen zich voor het bekertoernooi van het volgende jaar. 



Wedstrijdbepalingen 
 
Aanvang 
De wedstrijden beginnen om 12.00 uur. Alle teams worden verzocht om 11.45 uur aanwezig te zijn 
en de opstelling voor de eerste wedstrijd aan de arbiter(s) te overhandigen. 
 
Rooster en opstelling 
Er wordt gespeeld volgens het rooster: (1-4, 2-3) (4-3, 1-2) (2-4, 3-1). 
Van de eerstgenoemde vereniging spelen de borden 1 en 3 met wit en de borden 2 en 4 met 
zwart. Voor elke wedstrijd mag de opstelling gewijzigd worden. 
 
Speeltempo 
Het speeltempo bedraagt 30 minuten plus 20 seconden per zet per speler per partij. Er geldt geen 
notatieplicht. 
 
Spelers 
In een viertal kunnen alle speelgerechtigde spelers van de betreffende vereniging worden 
opgesteld, mits deze spelers nog niet voor een ander team in hetzelfde landelijke bekertoernooi 
zijn uitgekomen. 
 
Eindstand 
Indien op de eerste en tweede wedstrijddag na de drie ronden in een groep teams gelijk eindigen 
in wedstrijdpunten, dan geldt achtereenvolgens: 
a. de behaalde bordpunten; 
b. het resultaat van de onderlinge ontmoeting; 
c. het resultaat per bord, gerekend vanaf het eerste bord, in de onderlinge ontmoeting; 
d. loting. 
 
Indien op de derde wedstrijddag een wedstrijd onbeslist eindigt, vindt een aansluitende 
sneldamwedstrijdplaats met het speeltempo van 3 minuten en 2 seconden per zet (Fischer) per 
speler. Als deze wedstrijd gelijk eindigt geldt achtereenvolgens: 
a. de eerste winstpartij vanaf het eerste bord in de gewone wedstrijd; 
b. de eerste winstpartij vanaf het eerste bord in de sneldamwedstrijd; 
c. loting. 
 


