Uitnodiging Schooldamtoernooi
zaterdag 12 januari 2019
voor de basisscholen in Hilversum

Graag nodigen wij uw school uit hieraan deel te nemen.
Elke school mag twee viertallen afvaardigen. Eén voor groep 5/6 en één voor groep 7/8.
Van beide groepen kunnen maximaal 10 teams aan het schooldamtoernooi meedoen
Mocht de capaciteit van het deelnemersveld het toelaten dan kunt u tevens een extra team
opgeven. De inschrijving sluit op 13 december a.s.
De gemeente Hilversum ondersteunt dit initiatief met verve.
In wijkcentrum De Zoutkeet is sinds enkele maanden een damclub én vrijdag ’s middags een
jeugddamclub gevestigd.
Het schooldamtoernooi vindt plaats op zaterdag 12 januari 2018 in wijkcentrum De Zoutkeet,
Zoutmanlaan 3 in Hilversum-Zuid van 14.00 – 17.00 uur. De kosten bedragen slechts € 10,per team, te voldoen bij inlevering van bijgaand deelnameformulier bij de balie van het
stadskantoor Hilversum. De drie besten van de klassementen ontvangen een beker.
Elke deelnemer ontvangt een mooi aandenken.
Winnende teams mogen een jaar lang een wisselbeker in de schoolprijzenkast zetten.
De beste drie viertallen mogen meedoen aan het schooldamkampioenschap van Utrecht, dat
begin maart 2019 wordt gehouden. Kort na dit schooldamtoernooi krijgen de kinderen de
gelegenheid mee te doen aan het persoonlijk jeugddamkampioenschap van Hilversum.
Voor de opgave van uw school vult u bijgaand deelnameformulier in.
Wenst u hulp via damlessen op school? Zie ook bijgaand schrijven met deelnameformulier.
Tot ziens op het schooldamtoernooi!
De wedstrijdcommissie van Damclub Hilversum: Jaap Langerak en Bert Roest

Deelname formulier schooldamtoernooi 12/01/2019
Naam basisschool

Adres

Email en telefoonnummer

Contactpersoon

Deelnemende team(s)

groep 5/6: ja/nee

groep 7/8: ja/nee

Reserve team(s) ̽

groep 5/6: ja/nee

groep 7/8: ja/nee

̽ U ontvangt ruim van te voren bericht of het reserveteam ook aan het toernooi kan meedoen.
Lever dit deelnameformulier in bij de balie van het stadskantoor van de gemeente Hilversum.
Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum. Tegelijkertijd betaling van € 10,00 per opgegeven
team.
Omdat de kassa alleen geopend is bij afspraak, is het belangrijk dat u een afspraak maakt
via https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Burgerzaken/afspraakmaken#select/.
Selecteer daarbij “overige producten burgerzaken”.

Inschrijven voor groepscursus
Ter voorbereiding van het schooldammen geeft Damclub Hilversum de mogelijkheid een
groepscursus op school te geven. Een ervaren dammer bespreekt de belangrijkste spelregels
en demonstreert weetjes over het damspel. De deelnemende kinderen krijgen de gelegenheid
onder begeleiding tegen elkaar te spelen. Gegevens over de cursus:
- Duur ongeveer 1,5 uur
- Kosten € 50,- Inclusief vier hippe damborden voor de school
- Inclusief cursusmateriaal

Ja, wij willen graag een groepscursus dammen
Naam basisschool

Adres

Email en telefoonnummer

Contactpersoon

Groep van max 20-25 kinderen (meerdere groepen mogelijk)

Wensen over data, tijden etc.

Stuur dit deelnameformulier op naar of vraag om nadere informatie:
Digitaal:
Jaap Langerak ( jaaplangerak@kpnmail.nl) of Bert Roest (bertroest@gmail.com)
Per Post:
Bert Roest, van Galenlaan 34, 1403TS Bussum

