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Kampen, 9 december 2019 

Aan de jeugdleiders en andere damliefhebbers van de bij de PODB aangesloten clubs 

Betreft: opgave schooldamkampioenschappen Overijssel in het basisonderwijs 2020 

Beste jeugdleiders en secretarissen, 

Ik verzoek u tijdig (uiterlijk vrijdag 31 januari 2020) opgave te doen van deelnemende 
teams aan het kampioenschap van Overijssel voor viertallen in het basisonderwijs. 
Inschrijvingen later dan deze datum kunnen niet gegarandeerd worden meegenomen. 

Evenals voorgaande jaren worden ook nu weer twee verschillende kampioenschappen 
georganiseerd voor het basisonderwijs: 

1. Kampioenschap voor welpenteams. Hieraan mogen alle leerlingen tot en met groep 6 
van de basisschool meedoen, ongeacht hun leeftijd. 

2. Kampioenschap voor pupillenteams. Bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8. Een 
pupillenteam mag ook (deels) bestaan uit leerlingen van lagere groepen. Andersom 
mogen in een welpenteam uiteraard geen kinderen uit groep 7 en 8 meedoen. 

De spelers van een team moeten leerling zijn van de school waarvoor ze uitkomen. 

Er wordt in de halve finale niet met wedstrijdklokken gespeeld. In de finale van zowel de 
pupillen als welpen wordt wel met wedstrijdklokken gespeeld. Deze staan ingesteld op een 
bedenktijd van 5 minuten + 5 seconden per gespeelde zet. 

Bij de welpen plaatsen de teams vanuit de lokale/regionale schooldamtoernooien zich 
rechtstreeks voor de finale van Overijssel. Bij de pupillen gaat hier eerst nog een halve finale 
aan vooraf. Het aantal teams dat doorstroomt naar de finale bedraagt 16. Voor beide 
categorieën geldt in beginsel een maximum van vijf deelnemende teams per lokaal/regionaal 
schooldamtoernooi. In overleg met de coördinator Schooldammen (Michel Stempher) kan 
hiervan worden afgeweken. Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er meer dan 20 
teams deelnemen aan het regionale toernooi. 
  
In 2020 zijn dit de data voor het Overijsselse Schooldamkampioenschap: 

• 12 februari: Halve Finale Schooldamkampioenschap Pupillen in Westerhaar, Kampen 
en een andere locatie 
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• 11 maart: Finale Schooldamkampioenschap Welpen in Heerde 
• 25 maart: Finale Schooldamkampioenschap Pupillen in Heerde 

U wordt dus verzocht de deelnemende teams aan beide kampioenschappen uiterlijk vrijdag 
30 januari aan mij door te geven. 

Verzoek om per categorie en per team op te geven:  

• Naam van de school 
• De plaats waarop het team is geëindigd in uw plaats/gemeente 
• Naam contactpersoon 
• E-mailadres van de school 
• E-mailadres van de contactpersoon 

Denk eraan dat de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht is. Het is dus 
noodzakelijk om vooraf de scholen te informeren over het eventuele publiceren van foto’s. 
Voor de halve finale en finale van Overijssel hanteren wij het volgende:  

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient iedere school 
bij aanmelding aan te geven aan de organisatie of er kinderen zijn die niet op de foto willen 
worden gezet. Gemaakte foto’s worden gepubliceerd op de (sociale) mediakanalen van de 
Provinciale Overijsselse Dambond en de website. Als de organisatie niks hoort, gaat zij ervan 
uit dat het prima is dat de spelers op de foto worden gezet. Een andere hantering van de AVG 
is niet werkbaar. 

Met vriendelijke groet, 

Michel Stempher 
Coördinator Schooldammen Overijssel 


