
 
 
 

Inschrijving persoonlijk kampioenschap van Overijssel 2020 
 
 
Westerhaar, 24  februari 2020  
 
Hierbij wordt u uitgenodigd in te schrijven voor het Persoonlijk Kampioenschap van Overijssel 2020. 
Dit jaar wordt gespeeld in drie categorieën, te weten: categorie A, B en C.  
 
A Hoofdklasse rating 1100 ‐ hoger  
B 1 e klasse rating 900 ‐ 1100  
C 2 e klasse rating 0 ‐ 900  
 
Het is toegestaan om deel te nemen in een hogere ratingcategorie. Afhankelijk van het aantal  
deelnemers zal een rond‐ of een Zwitsers toernooi worden gespeeld. Er worden maximaal 7 ronden 
gespeeld.  
 
Bij voldoende deelname zijn er geldprijzen te verdienen. In categorie A: 1e prijs € 120,00, 2e prijs  
€ 90,00 en 3e prijs € 60,00. In categorie B: 1e prijs € 75,00 2e prijs € 50, 3e prijs € 25,00. In categorie C: 
1e prijs € 60,00, 2e prijs € 40,00, 3e prijs € 20,00. Tevens krijgt de kampioen in elke categorie een 
mooie kampioensbokaal! 
 
De speeldata zullen naar aanleiding van het aantal inschrijvingen worden bepaald, maar houd er 
rekening mee dat er in de maand mei gespeeld zal worden. Mogelijke speeldata: 2, 9, 16, 23 en 30 
mei.  
 
Er wordt gespeeld in het clubgebouw van damclub denk en zet/Witte van Moort, aan de Asterstraat 
28 in Westerhaar. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 1 april 2020. Latere inschrijvingen worden niet 
geaccepteerd. Aanmelding dient te geschieden o.v.v. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, 
mailadres  en rating alsmede in welke categorie wenst deel te nemen.  
 
Mocht u onverhoopt op een genoemde datum verhinderd zijn, geef dat dan bij inschrijving aan. Er 
kan dan rekening mee worden gehouden met het samenstellen van het programma.  
 
Er wordt gespeeld volgens het spel‐ en wedstrijdreglement van de KNDB. Het speeltempo bedraagt 
80 minuten (+ 1 minuut per zet) per speler.  
 
U dient er rekening mee te houden dat op een aantal speeldagen 2 ronden worden gespeeld.  
 
Het inschrijfgeld voor alle categorieen bedraagt € 10,00. Opgave bij Gerbrand Hessing per e‐mail: 
gerbrandhessing@yahoo.com 
 
De kans is groot dat er voor de categorieen B en C plaatsingsrechten verbonden worden voor 
deelname aan het NK dammen 2021. De nummers 1 en 2 van het PK zullen zich dan voor het NK 
2021 plaatsen. 
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