
Uitnodiging voor het PK sneldammen van Drenthe 2018 

Aan alle leden van de bij de DDB aangesloten clubs, 

Namens de Drentse Dam Bond nodigen wij u uit om deel te nemen aan 
het Persoonlijk Kampioenschap sneldammen van Drenthe 2018. Het 
kampioenschap zal op zaterdag 28 april worden gespeeld in het dorpshuis te 
Hijken en begint om 10.30 uur.  

Er wordt gespeeld volgens het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB. 
Deelname is mogelijk in de A-categorie (algemeen), de B-categorie (senioren 
met een KNDB-rating die per 1 juli 2017 lager dan 1100 was), de C-categorie 
(senioren met een KNDB-rating die per 1 juli 2017 lager dan 900 was) en bij de 
vrouwen, junioren en aspiranten.  

In A, B en C categorie plaatst de winnaar zich voor het Nederlands 
Kampioenschap sneldammen op 9 juni 2018. Bij de vrouwen de nummers één 
en twee. Bij de junioren en aspiranten de nummers één, twee en drie. De 
wedstrijdleider zal per categorie de hoogst eindigende, die aangeeft aan het 
NK mee te willen doen, daarvoor aanmelden bij de KNDB. Bij gelijk eindigen 
tellen de weerstandspunten mee voor de eindrangschikking. De 
nummers 1 t/m 3 van elke categorie spelen een beslissingswedstrijd als 
ze dan ook nog gelijk staan. Jeugdspelers kunnen zich niet plaatsen voor 
deelname aan het NK in de B- en C-categorie.  

Er wordt gespeeld met het zogenaamde Fischer-systeem. Elke speler krijgt 
5 minuten per partij plus 5 seconden per zet.  

De deelnemers zullen in één groep 12 ronden volgens het Zwitsers 
systeem spelen. Na de 6e ronde is er een kwartier pauze. Jeugdspelers 
dienen van te voren aan te geven of ze in het senioren- of jeugdklassement 
willen worden opgenomen.  

Het inleggeld bedraagt €4,00 voor senioren, junioren en aspiranten en dient op 

de speeldag voor aanvang van het toernooi te worden voldaan.  

Uw aanmelding voor deelname dient uiterlijk donderdag 26 april ontvangen 

te zijn bij: 

Zainal Palmans of Rik Smit 
info@jeugddammennoord.nl 

mailto:info@jeugddammennoord.nl



