
PROVINCIALE NOORD HOLLANDSE DAMBOND
    Aangesloten bij de KNDB

    Van Moerkerkenstraat 39
    2025 MR  Haarlem
    Tel. 023 – 549 20 34.                                                                                     Haarlem, 18 
maart 2015
   

           
Betreft :    -  Finale Bekerwedstrijden PNHDB 2015.

                               
           Aan :      Secretaris Damvereniging:  D.D.V., Damclub IJmuiden, S.N.A.

Deelnemende teams:  D.D.V., Damclub IJmuiden, Damclub IJmuiden 2, S.N.A.

Geachte Heren,

Hierbij wordt het team van uw vereniging uit genodigd om de Bekerfinale van de PNHDB te 
spelen. De Bekerfinale wordt op 28 maart 2015 in het Denksportcentrum ‘t Spaerne, 
Spaarndamseweg 416, 2022 EA  Haarlem gehouden. De aanvang van de wedstrijden is 10.30 
uur.

Het speeltempo bedraagt 30 minuten + 20 seconden per zet, notatie verplicht.

De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de Bekerwedstrijden van Nederland 2015.

Arbiter: C.Verdel.

Het rooster van de Finale wedstrijden ziet er als volgt uit:

1e ronde Damclub IJmuiden 2 - Damclub IJmuiden
D.D.V. - S.N.A.

2e ronde Damclub IJmuiden - S.N.A.
Damclub IJmuiden 2 - D.D.V.

3e ronde D.D.V. - Damclub IJmuiden
S.N.A. - Damclub IJmuiden 2

EINDSTAND BEKER FINALE 28 MAART 2015

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). (in 
wissellende kleuren)
     daarna beslist:.

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.

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.



U hiermede op de hoogte te hebben gebracht teken ik met vriendelijke Dammersgroet.

C.Verdel
Coördinator teamwedstrijden
PNHDB.
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