KREEFT BETONRENOVATIE EN INJECTIETECHNIEKEN SCHOOLDAMTOERNOOI
2017 GEMEENTE HOOGEVEEN B.O., groepen 7 en 8.
Aan de deelnemers,
Het toernooi wordt gespeeld op woensdagmiddag 15 november a.s. van 13.30 uur tot ca. 16.30 uur in
ons clublokaal in ’t Knooppunt, Jan Dekkerstraat 1b te Hoogeveen.
Wil je om kwart over één aanwezig zijn, dan kunnen wij op tijd beginnen.
Wedstrijdreglement:
Enkele belangrijke spelregels (daar kun je alvast mee oefenen):
als je een schijf losgelaten hebt, mag je deze niet meer terugzetten, dus eerst goed nadenken, dan pas
zetten.
slaan is verplicht. Als je tegenstander vergeet te slaan, is het sportief dat even tegen hem/haar te
zeggen.
meerslag gaat altijd voor. Damslag gaat dus niet voor meerslag!! Als je met de dam en met de schijf
evenveel kunt slaan, mag je kiezen.
Als je helemaal vaststaat heb je verloren.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
Belangrijk:
Iedereen wil graag een mooie partij spelen. Wil je daarom, als je zelf klaar bent, de andere spelers niet
storen!!! Heb je tijdens de wedstrijden nog vragen, kun je terecht bij een lid van de damclub, die bij je
in de buurt is.
Persoonlijk schooldamtoernooi op 22 november a.s.
Op woensdagmiddag 22 november 2017 organiseren we ook weer een toernooi maar dan speel je niet
voor de school maar voor jezelf. Welke jongen of welk meisje mag zich een jaar lang de beste
schooldammer van Hoogeveen noemen? Het toernooi wordt gespeeld in het Klooster, Brinkstraat 5 te
Hoogeveen. Het begint om 14.00 uur en eindigt om ca. 16.00 uur. Dank zij de ondersteuninge van J.
van 't Hooge catering is dit toernooi gratis!! Er zijn mooie bekers te winnen. Er is maximaal toegang
tot 20 deelnemers, geef je dus zsm op.
Geef je op via email g.bruins9@kpnplanet.nl.
Damcursus.
Op maandagavond 27 november 2017 starten we weer met de nieuwe damcursus die opleidt voor
het van der Wal diploma. Gedurende 10 weken worden je de grondbeginselen van het damspel
bijgebracht en begin je al een aardig potje te dammen. De cursus is elke maandagavond en elke
vrijdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur in het Knooppunt. De cursus wordt afgesloten met een klein
examen. De geslaagden ontvangen daarna het van der Wal diploma.
De cursus is geheel gratis!!!!!!!!!!!!!
Tot slot: kijk ook eens op de website van de damclub www.damclubhoogeveen.nl
Ik wens jullie heel veel fijne en spannende, maar vooral ook sportieve dampartijen toe.
Namens de Hoogeveense Dam Club
Gerard Bruins, jeugdleider tel.nr. 342544 of 06-20137968

