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Onderwerp: Schooldamtoernooi 2016 
 

 

Geachte mevrouw / heer, 

 

Damclub IJmuiden organiseert in samenwerking met afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen het 

jaarlijkse schooldamtoernooi 2016. Het toernooi vindt dit jaar plaats op woensdag 23 november 2015 van 

13.00 uur tot 16.30 uur in de Burgerzaal van de gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN, IJmuiden. 

 

Zoals bekend gaat het het om een damtoernooi voor beginnende, jonge dammertjes. Kennis en enige ervaring 

met de spelregels van het dammen, via school of thuis opgedaan, is mooi meegenomen maar niet 

noodzakelijk. De opzet is om de kinderen op hun eigen niveau wat ervaring op te laten doen in 

wedstrijdverband. 

 

Het toernooi is bestemd voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8 en elk team bestaat uit 4 spelers / speelsters. 

Het team hoeft niet per se te bestaan uit kinderen van één en dezelfde groep. Komen er echter meerdere 

teams voor dezelfde school uit dan is het de bedoeling dat de beste spelers in het eerste team worden 

ingedeeld.  

 

Voor vragen over het dam-technische gedeelte kan er contact worden opgenomen met de Damclub Ijmuiden. 

Wim Winter: wim.winter@gmail.com 

 

Voor inschrijving van 1 of meerdere teams kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier op de website. 

http://www.sportloketvelsen.nl/schoolsportinschrijving 

De inschrijftermijn sluit op donderdag 10 november. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens afdeling Sportzaken 

 

Corrie Kamoen 
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