Hee jeugddammer!
Doe jij dit jaar mee met de belangrijkste en leukste damwedstrijd van
Nederland, de Nederlandse jeugddamkampioenschappen 2018?
Iedereen die het leuk vindt om te dammen kan mee doen! Je kunt je
opgeven voor de halve finales, deze worden voor elke categorie op drie plekken in
Nederland gespeeld. Als het daar heel goed gaat kun je je plaatsen voor de finale! Dit
is een toernooi die vaak meerdere dagen duurt, afhankelijk van de categorie. Je mag
je ook voor meerdere categorieën opgeven. Meisjes kunnen zich zelfs direct opgeven
voor het NK en hoeven geen halve finale te spelen, maar ze mogen ook met de
algemene wedstrijden mee doen (of met allebei!). Hieronder kun je zien wanneer de
wedstrijden voor jouw categorie zijn, waar ze gespeeld worden en wat de kosten zijn.
Doe jij mee?!
Vul dan dit formulier in en stuur je aanmelding vóór 17 februari 2018 naar het
bondsbureau van de KNDB (bondsbureau@kndb.nl of Postbus 326, 3900 AH,
Veenendaal). Meisjes kunnen zich tot zes weken voor het toernooi nog opgeven.
Hopelijk zien we je dan! Groetjes van de KNDB Jeugdcommissie.
Anne-Wil Koopman (annewil_koopman@hotmail.com, tel. 0613446971)
Heike Verheul (heikeverheul@hotmail.com, tel. 06-21839819)
Inschrijving KNDB Persoonlijk kampioenschap jeugd 2018
Ik wil graag deelnemen aan de Nederlandse jeugddamkampioenschappen.
Let op! Bij inschrijving voor de wedstrijden wordt verwacht dat je bij alle speeldagen
aanwezig bent. Als je je plaatst voor de finale wordt verwacht dat je dit kampioenschap ook
speelt.
Opgave voor de categorie(ën):
Geboren na 31-12-2007
Geboren na 31-12-2004
Geboren na 31-12-2001
Geboren na 31-12-1998

Welpen algemeen

Welpen meisjes

Pupillen algemeen

Pupillen meisjes

Aspiranten algemeen

Aspiranten meisjes

Junioren algemeen

Junioren meisjes

Naam:
Geboortedatum:
Damvereniging:
Woonadres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Voorkeursplaats voor de halve finale:

Data en locaties
Halve finales van Nederland:
Datum
Categorie
7 april 2018

10 en 24 maart 2018

31 maart en 7 april
2018
10 en 24 maart 2018

Organisatie
plaatsen

Welpen algemeen

Groningen
Huissen
**
Pupillen algemeen
Hoogeveen
Dongen
Wageningen
Aspiranten algemeen Groningen
Huissen
**
Junioren algemeen
Hoogeveen
Dongen
Wageningen

Finales van Nederland:
Datum
Categorieën

Toernooivorm*
9 ronden rondtoernooi
10 minuten + 10 seconde per zet
7 ronden Zwitsers systeem
30 minuten + 15 seconde per zet
9 ronden rondtoernooi
25 minuten + 10 seconde per zet
7 ronden rondtoernooi
30 minuten + 15 seconde per zet

Organisatie
plaats

Toernooivorm*
Zwitsers systeem; 8 ronden; *
10 minuten + 10 seconde per zet
Zwitsers systeem; 9 ronden;
10 minuten + 10 seconde per zet
Zwitsers toernooi; 7 ronden;*
45 minuten + 30 seconde per zet
Zwitsers systeem; 8 ronden;
80 minuten + 1 minuut per zet
Rondtoernooi; 7 ronden;*
80 minuten + 1 minuut per zet
Rondtoernooi; 9 ronden;
80 minuten + 1 minuut per zet
Rondtoernooi; 5 ronden;*
80 minuten + 1 minuut per zet
Rondtoernooi; 9 ronden
80 minuten + 1 minuut per zet

5 mei 2018

Welpen meisjes

Den Haag

12 mei 2018

Welpen algemeen

Hoogeveen

10 tot 12 mei 2018

Pupillen meisjes

Hoogeveen

30 april tot 5 mei 2018

Pupillen algemeen

Den Haag

30 april tot 5 mei 2018

Aspiranten meisjes

**

9 tot 14 juli 2018

Aspiranten algemeen **

30 april tot 5 mei 2018

Junioren meisjes

**

30 april tot 5 mei 2018

Junioren algemeen

Westerhaar

*Toernooivorm bij de meisjeskampioenschappen wordt aangepast aan aantal deelnemers.
**Voor sommigen toernooien zijn de locaties nog niet bekend, deze worden zo snel mogelijk
bekend gemaakt via jeugddammen.com.
Inschrijfkosten zijn zowel voor de halve finale als voor de finale €10 voor welpen en €20
voor pupillen, aspiranten en junioren. Dit moet op de wedstrijddag bij de organiserende
vereniging worden voldaan. Voor eventuele overnachting die door de organisatie wordt
aangeboden wordt €20 per finale gevraagd.

