Hollandscheveld, 8 november 2017
KREEFT BETONRENOVATIE EN INJECTIETECHNIEKEN DAMTOERNOOI 2017
GEMEENTE HOOGEVEEN B.O. t/m gr. 6
Aan de directeuren van de deelnemende scholen.
Voor het schooldamtoernooi 2017 hebben zich in de categorie t/m groep 6 ingeschreven 9
scholen met 18 teams. Misschien komt er nog 1 school bij.
Het toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 15 november a.s. in ons clubgebouw het
Knooppunt, Jan Dekkerstraat 1b te Hoogeveen.
Wilt u met uw teams uiterlijk om kwart over één aanwezig zijn, dan kunnen wij op tijd
beginnen. Tegen half vijf denken wij klaar te zijn.
De wedstrijden worden gespeeld volgens Zwitsers systeem. Dat wil zeggen dat de ronden na
de 1e (volgens loting) worden vastgesteld door de computer op basis van teams met ongeveer
evenveel punten die tegen elkaar gepaard worden.
Voor alle deelnemers hebben wij een informatieblad bijgesloten zodat ze zich al eigen kunnen
maken met enige belangrijke spelregels. Ook worden er nog een aantal extra damactiviteiten
aangeboden die buiten de school om gaan. Immers, een bloeiende damvereniging is een
garantie voor de continuïteit van het schooldammen. Wilt u dit formulier tijdig aan de
deelnemers verstrekken zodat zij zich op een aantal zaken kunnen voorbereiden.
Als arbiter fungeert een lid van de damclub. Bij vragen over spelregels e.d. kunnen de
kinderen zich tot hem wenden. Tijdens een partij mogen medespelers of begeleiders geen
(goedbedoelde) aanwijzingen geven (bijvoorbeeld “wit moet slaan” of “meerslag gaat
voor”). Dit zullen de kinderen zelf moeten zien.
Vriendelijk verzoeken wij u bij aankomst in de speelzaal uw teams aan te melden en
tegelijkertijd ook het inschrijfgeld ad. € 4,00 per team te voldoen.
Wellicht ten overvloede; leerlingen die in een lagere groep als groep 7 zitten, hebben ook het
recht om mee te spelen.
Met vriendelijke groet namens de organisatie en veel succes toegewenst.
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