
Noord-Nederlands Kampioenschap Dammen  
De dambonden van Friesland (PFDB), Groningen (PGD) en Drenthe (DDB) nodigen u uit voor het Noord-Nederlands 
Kampioenschap dammen. Dit kampioenschap bestaat uit drie toernooien met verschillende speeltempo en wordt 
gespeeld in alle drie provincies. De locaties zijn zo gekozen dat voor iedereen de reistijd beperkt blijft. 
 
Toernooien 
1e Sneldammen in Groningen op dinsdag 27 december 2022 
Locatie: Sportcentrum RUG & Hanze 
Adres: Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen 
Aanvang: 13:00 uur 
Toernooivorm: 12 ronden Zwitsers met een speeltempo van 5+3 
Er wordt in een algemene groep gespeeld. Eindstand en prijzen verdeeld in 3 ratinggroepen.  
Er is ruimte voor maximaal 70 deelnemers 

2e Klassiek in Friesland op zaterdag 21 januari 2023 
Locatie: Hof van Schoterland  
Adres: Schoterlandseweg 50, 8454 KG Mildam 
Aanvang: 10:00 uur 
Toernooivorm: Deelnemers worden op basis van rating verdeeld in groepen van 4 personen.  
Er worden 3 rondes gespeeld met een speeltempo van 60 minuten per speler per partij.  
Er is ruimte voor maximaal 70 deelnemers.  

3e Rapid in Drenthe op zaterdag 18 februari 2023 
Locatie: De Raat 
Adres: Reigerlaan 8, 9411 GV Beilen 
Aanvang: 10:00 uur 
Toernooivorm: Deelnemers worden op basis van rating ingedeeld in groepen van maximaal 8. Er worden 7 rondes 
gespeeld met het speeltempo van 10 minuten + 10 seconden per persoon per partij.  
Er is ruimte voor maximaal 70 deelnemers 

Deelname 
Deelname is toegankelijk voor alle dammers die lid zijn van de PFDB, PGD of de DDB.  

Indeling 
De indeling bij toernooi 2 en 3 wordt gedaan op basis van de KNDB-rating per 1 juli 2022. Aan de hand van de 
deelnemerslijst worden de groepen ingedeeld. De spelers met de hoogste rating in groep 1 etc. 

Deelnemers 
Jeugd en senioren worden gemixt, op voorwaarde dat de jeugdspeler een KNDB-rating heeft. Van jeugdspelers 
zonder rating wordt de rating ingeschat. 

Prijzen 
Bij elk toernooi zijn er geldprijzen te winnen. Er is minimaal 500 euro per toernooi te verdelen.   

Inschrijfgeld 
Voor elk toernooi is er een inschrijfgeld van 5 euro per deelnemer. Grootmeesters gratis.  

Algemeen klassement 
De drie damdagen vormen samen een algemeen klassement. Op basis van resultaat en aantal partijen wordt een 
percentage berekend die het aantal punten weergeeft. Alle punten worden na drie toernooien bij elkaar opgeteld. 
Voor de top-3 aan het eind van het seizoen zijn er extra prijzen. Spelers die aan alle damdagen meedoen maken ook 
de meeste kans. Prijzenpot: 500 euro: 1e prijs: 250 euro, 2e prijs: 150 euro en 3e prijs: 100 euro.  

Inschrijven kan door naam, rating en damclub en welk of welke toernooien u mee wilt doen te vermelden.  
Mailen kan naar: nnkdammen@gmail.com  
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