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1) Er wordt gespeeld volgens de algemeen geldende regels van de K.N.D.B.
2) Er wordt gespeeld met de klok, naar de regels van de KNDB.
3) De wedstrijdleider deelt de partijen in naar volgorde op de ranglijst, met inachtneming van de 

volgende punten:
3a) Uiterlijk om 19.45 uur aanwezig zijn, tenzij anders overeengekomen.

3b) Beide spelers hebben de laatste 3 weken niet tegen elkaar gespeeld.
3c) Alleen bij uitzondering wordt er meer dan 3 keer tegen dezelfde tegenstander gespeeld.

4) Voor een vlotte indeling is het wenselijk dat de wedstrijdleider op de hoogte is van onverhoopte 
verhindering/ afwezigheid/ latere aanwezigheid .

5) In de onderlinge competitie dienen minimaal gespeeld te worden:

5a) I O partijen om te worden opgenomen in de eindrangschikking.
5b) 15 partijen om in aanmerking te komen voor deelname in 5-, 8-, of 10-tal.
5c) 18 partijen om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap.

6) Bij een oneven aantal aanwezige leden, heeft degene met de meest gespeelde partijen en de laagste 
positie op de ranglijst geen partij. (In de praktijk gebeurt dit slechts hoogstens I keer per speler per seizoen).

7) Twee keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats; één aan het eind van het damseizoen en één 
aan het eind van het jaar.

8) Het bestuur wordt momenteel gevormd door: 

i) Voorzitter:
ii) Secretaris:

Koos Prak 

Johan Zijlstra 
iii) Penningmeester: Sietse Rozema 

iv) Wedstrijdleider:   Aldert Schaaphok 

10) De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld en bedraagt momenteel €40,- per 
damseizoen, te voldoen bij de penningmeester. Bij de penningmeester zijn ook notatieboekjes te 
verkrijgen tegen een geringe vergoeding.

11) In alle gevallen waarin bovenstaande bepalingen niet (voldoende) voorzien, wordt in overleg met 
wedstrijdleider c.q. bestuur een oplossing gezocht. 

A anm eldingsf arm u lier 
(inleveren bij de secretaris of de wedstrijdleider) 

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de Damclub Delfzij I. 

Naam: 

Adres: 

Postcode+ Woonplaats: 

Tel.nr.: Geb.datum: --------

Email: Handtekening: _____ _ 


