
                                             

         SNELDAMKAMPIOENSCHAP
      PROVINCIALE

       NOORD HOLLANDSE DAMBOND 

                                    l                                                  21 april 2018
                         .                   Sporthal De Greep 
                                                                                 Perzikkruidweg 2,B.  
                                                                                 1508 AW Zaandam                                

ZAANDAM                     
                                                                        CATEGORIE A. B. C. Vrouwen                       
                                                            

Noordhollandse Dambond
Aangesloten bij de KONINKLIJKE NEDERLANDSE DAMBOND

BESTUUR PNHDB
1 April  2018

Voorzitter W.v.Tiel Malzwin 2133 1788   XH Den Helder Tel. 0223-618871 
Secretaris A.C.v.Dijk Blaasbalgstraat 66 1544 CX   Zaandijk Tel. 075-6216588 
Penningmeester M.Kruijswijk Gustave Stresemanstraat 30 1111 KL Diemen Tel. 020-4020772
Coörd.Teamwedstrijden C.Verdel Van Moerkerkenstraat 39  2025 MR   Haarlem Tel. 023-5492034 
Coörd.Pers.wedstrijden C.Verdel Van Moerkerkenstraat 39  2025 MR   Haarlem Tel. 023-5492034
Coörd.Jeugdzaken F.C.Aarts Berkmeerdijk 19 1713 KX Heerhugowaard Tel. 072-5711200
Algemeen Adjunct C.P.W.v.d.Berg Brederodestraat 16 1566 TK Assendelft Tel. 075-6871737

E-MAIL  ADRESSEN BESTUUR
Voorzitter wimvantiel@outlook.com Coörd.Team.wedstrijden  verdel.nel431@gmail.com
Secretaris aart.vandijk@upcmail.nl Coörd.Pers.wedstrijden  verdel.nel431@gmail.com
Penningmeester m.kruijswijk@online.nl Coörd.Jeugdzaken frankaarts@planet.nl
Algemeen Adjunct administratie@vdberg.org 

Protestcommissie PNHDB :  
Voorzitter Mr. J.E.Temmink 2007 E.van Slogterenlaan 7 2104 CH Heemstede Tel. 023-5295401
Leden C.Verdel 1991 Van  Moerkerkenstraat  39 2025 MR Haarlem Tel. 023-5492034

B.Groot 2007 Lindenlaan 15 1701 KK Heerhugowaard Tel. 072-5743731 

Hiermede vindt u de uitnodiging voor het sneldamkampioenschap van Noord Holland 2018.
We spelen dit jaar op een ander adres, zie de inschrijving.

                               
                          
                                                                                                                         C.Verdel                                                
                                                                                                                          Coördinator 

                                                                                Persoonlijke wedstrijden senioren

       

mailto:administratie@vdberg.org
mailto:m.kruijswijk@online.nl
mailto:verdel.nel431@gmail.com
mailto:aart.vandijk@upcmail.nl


Provinciale Noord Hollandse Dambond
Aangesloten bij de KNDB

C.Verdel, Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR Haarlem, Tel. 023 – 549 20 34.
E-mail: verdel.nel431@gmail.com

                Uitnodiging tot deelname aan Provinciaal Sneldamkampioenschap op 21 april 2018

Aan de secretarissen van de verenigingen PNHDB.

Hierbij ontvangt u de inschrijfformulieren voor het sneldamkampioenschap, dat op 21 april 2018 in Sporthal De 
Greep, Perzikkruidweg 2,B, 1508 AW Zaandam wordt gehouden.  (aanvang 10 uur, aanwezig zijn uiterlijk 
9.45 uur)

De inschrijving sluit op uiterlijk 20 april 2018. Na die datum ontvangen formulieren worden terzijde 
gelegd.

Ingeschreven kan worden voor de volgende Categorieën:

A -Categorie met KNDB-rating boven 1100.  (recht op 1 plaats KNDB)

B -Categorie met KNDB rating:    Geboren voor 1 januari 1999 en een rating lager dan 1100,
    hiervoor wordt de alfabetische ratinglijst van 1 juli 2017 gehanteerd. 
    (recht op 2 plaatsen KNDB)

C -Categorie met KNDB rating:    Geboren voor 1 januari 1999 en een rating lager dan 900 of geen rating,
    hiervoor wordt de alfabetische ratinglijst per 1 juli 2017 gehanteerd
    (recht op 2 plaatsen KNDB)

Categorie Vrouwen:   (Recht op 2 plaatsen KNDB)  

Het inschrijfgeld senioren (te voldoen bij aanmelding aan de zaal) is vastgesteld op 5 euro.  

Inschrijfformulier of E-mail dient u te sturen naar C.Verdel, Van Moerkerkenstraat 39, 2025 MR Haarlem

Voorafgaand aan het kampioenschap wordt geen programma rondgestuurd. De indeling voor de categorie indeling 
geschiedt aan de hand van de inschrijvingen. Let u er wel op dat de KNDB-rating betreffende speler vermeld wordt. 

Opmerking: Senioren mogen in een hogere categorie inschrijven, maar verliezen dan het recht om in hun eigen
       categorie bij de NK uit te komen.
       Deelnemers met een hogere rating mogen niet in een lagere ratingcategorie uitkomen.

Het bestuur van de Provinciale Noord Hollandse Dambond behoudt het recht bij een te grote deelname het 
wedstrijdrooster te wijziging.  

Wij zien uw aanmelding(en) tegemoet.

Namens het PNHDB Bestuur,
C.Verdel,  
Coördinator Persoonlijke wedstrijden
26 februari 2018.
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A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

Damvereniging:……………………………………………………………………………….……………

meldt de volgende deelnemers aan voor deelname aan het sneldamkampioenschap senioren PNHDB 2018:

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Naam:…………………………………………………Rating: ……………      Categorie ( A ),  ( B ),  ( C ),  (Vrouwen)

Inschrijving gedaan door:

Naam:……………………………………………………………

Functie:…………………………………………………………

Dit formulier dient uiterlijk 20 april 2018 in het bezit te zijn van:

C.Verdel
Van Moerkerkenstraat 39
2025 MR  Haarlem
Tel. 023 – 549 20  34  
E-mail. Verdel.nel431@gmail.com



WEDSTRIJDVOORWAARDEN

SNELDAMKAMPIOENSCHAP PROVINCIALE NOORD HOLLANDSE DAMBOND

Van toepassing is het spel en wedstrijdreglement KNDB, alsmede daarin de toegevoegde wedstrijdbepalingen 
van het bestuur van de Provinciale Noord Hollandse Dambond.

In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en/of wedstrijdbepalingen niet of onvoldoende voorzien, beslist het 
bestuur van de Provinciale Noord Hollandse Dambond. Met het verkrijgen van de wedstrijdvoorwaarden/bepalingen 
is beroep op onbekendheid niet mogelijk. Elk lid van de bond wordt geacht de reglementen te kennen.

ALGEMEEN

 1.  Aan de wedstrijden om het sneldamkampioenschap van de Provinciale Noord Hollandse Dambond mogen
      alleen leden deelnemen die lid zijn van een bij de Provinciale Noord Hollandse Dambond zijn aangesloten.

 2.  Het sneldamkampioenschap kent een indeling van de navolgende categorieën:

A -Categorie   met KNDB -rating boven 1100.  
B -Categorie   met KNDB -rating lager dan 1100, hiervoor wordt de alfabetische ratinglijst van 1 juli 2017 
gehanteerd. 
C -Categorie   met KNDB -rating lager dan 900 of geen rating, hiervoor wordt de alfabetische ratinglijst 

                                van 1 juli 2017 gehanteerd.
    

 3.  Indien een deelnemer/ster zonder geldige reden of zonder kennisgeving het rooster niet nakomt, wordt deze
      eenmaal, bij de eerstvolgende plaatsingskampioenschap uitgesloten van deelname. Deze uitsluiting heeft een
      looptijd van maximaal een jaar.    

 4.  INSCHRIJFKOSTEN
De inschrijfkosten zullen jaarlijks door het Provinciale bestuur worden vastgesteld. Men dient de inschrijfkosten 
voor de eerste ronde te voldoen.

 5.  REISKOSTEN
      De reiskosten komen voor rekening van de deelnemers/ster.

6.  BEDENKTIJD

      Bij digitale klokken bedraagt het speeltempo van 5 minuten + 5 seconden per zet.  (Fischer systeem)    
      Bij eventuele beslissingspartij bedraagt de bedenktijd 5 minuten + 5 seconden per zet per speler per partij,
      vallen van de vlag beslissend.
      
8.   WEDSTRIJDROOSTER
      Het kampioenschap kent een rechtstreekse finale in de Categorieën A, B, C, Vrouwen, 

 9.  WIJZIGING WEDSTRIJDVORM
      Het bestuur van de Provinciale Noord Hollandse Dambond behoudt het recht bij een te grote deelname het 
      wedstrijdrooster te wijziging.  Deze zal als volgt uitgevoerd worden:
      Het kampioenschap zal een voorronde en een finale kennen, die op een dag worden gespeeld. De voorronde
      wordt centraal gespeeld in parallelgroepen van ten hoogste acht deelnemers/ster. 

      Aan de plaatsing in de eindstand voorronde zijn per parallelgroep de volgende rechten verbonden:

De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor finalegroep 1
De nummers 3 en 4 plaatsen zich voor finalegroep 2 
De nummers 5 en 6 plaatsen zich voor finalegroep 3
De nummers 7 en 8 plaatsen zich voor finalegroep 4

      
Zo nodig wordt ter vaststelling van de eindstand per parallelgroep toegepast:

      1.  Meeste overwinningen      3.  Onderlinge resultaat       4. Loting
      

                         Sneldamkampioenschap van Nederland 2018: Speeldatum 9 juni 2018 te Utrecht.



EIN  DSTAND CATEGORIE  A, B, C, Vrouwen  

CATEGORIE  A

De titel  “ Sneldamkampioen van Noord Holland ” wordt toegekend aan de speler die de meeste punten heeft 
behaald. De Eerst aankomende in deze categorie plaats zich voor de Halve Finale Sneldamkampioenschap van 
Nederland 2018.

In het geval van gelijk eindigen op plaatsen waar rechten aan verbonden zijn (Kampioenstitel, plaatsing Halve Finale
van Nederland 2018 wordt het volgende in acht genomen:

1.  Een beslissingspartij
2.  Meest gewonnen partijen 
3.  Onderling resultaat
4.  Loting

In alle andere gevallen worden de spelers met het zelfde punten aantal als volgt geklasseerd. 

1.   Gewonnen partijen           2. Onderlinge resultaat

CATEGORIE B

De titel  “ Sneldamkampioen van Noord Holland ” wordt toegekend aan de speler die de meeste punten heeft 
behaald. De twee eerst aankomende in deze categorie plaatsen zich voor de Halve Finale Sneldamkampioenschap 
van Nederland 2018.

In het geval van gelijk eindigen op plaatsen waar rechten aan verbonden zijn (Kampioenstitel, plaatsing Halve Finale
van Nederland 2018 wordt het volgende in acht genomen:

1.  Een beslissingspartij
2.  Meest gewonnen partijen
3.  Onderling resultaat
4.  Loting

In alle andere gevallen worden de spelers met het zelfde punten aantal als volgt geklasseerd. 

1.   Gewonnen partijen           2. Onderlinge resultaat

CATEGORIE C

De titel  “ Sneldamkampioen van Noord Holland ” wordt toegekend aan de speler die de meeste punten heeft 
behaald. De twee eerst aankomende in deze categorie plaatsen zich voor de Halve Finale Sneldamkampioenschap 
van Nederland 2018.

In het geval van gelijk eindigen op plaatsen waar rechten aan verbonden zijn (Kampioenstitel, plaatsing Halve Finale
van Nederland 2017 wordt het volgende in acht genomen:

1.  Een beslissingspartij
2.  Meest gewonnen partijen 
3.  Onderling resultaat
4.  Loting

In alle andere gevallen worden de spelers met het zelfde punten aantal als volgt geklasseerd. 

1.   Gewonnen partijen           2. Onderlinge resultaat

CATEGORIE VROUWEN

De titel  “ Sneldamkampioen van Noord Holland ” wordt toegekend aan de speelster die de meeste punten heeft 
behaald. De twee eerst aankomende in deze categorie plaatsen zich voor de Halve Finale Sneldamkampioenschap 
van Nederland 2018.
In het geval van gelijk eindigen op plaatsen waar rechten aan verbonden zijn (Kampioenstitel, plaatsing Halve Finale
van Nederland 2018 wordt het volgende in acht genomen:

1.  Een beslissingspartij
2.  Meest gewonnen partijen 
3.  Onderling resultaat
4.  Loting

In alle andere gevallen worden de spelers met hetzelfde punten aantal als volgt geklasseerd. 

1.   Gewonnen partijen           2. Onderlinge resultaat
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