
GRAND PRIX DROOMDAMSTERS | 2022 

Grand Prix DroomDamsters 
DroomDamsters komt in samenwerking met Basalt Bouwadvies bv met een Grand Prix voor 
damsters! Dit seizoen worden drie dagtoernooien georganiseerd verspreid over het land. Alle 
dagtoernooien zijn met elkaar verbonden. Deelneemsters kunnen punten behalen tijdens de 
toernooien voor het eindklassement. Speelsters die aan alle toernooien meedoen, maken ook de 
meeste kans om hoog in de klassering te komen. Naast de Grand Prix worden ook instaptoernooien 
georganiseerd voor beginnende damsters: jongeren en volwassenen.  

Doel 
Het doel is om meer professionele en gezellige damactiviteiten voor de damsters te organiseren in 
Nederland. We hopen hiermee ook oud-damsters en beginnende damsters enthousiast maken om te 
gaan dammen. Met de Grand Prix en het Instaptoernooi willen wij DroomDamsters breder 
promoten en nieuwe (team)leden binden.   

Opzet  

♥ 3 toernooien in 2022: januari, medio april en medio juni  
♥ 3 verschillende speelsteden 
♥ Grand Prix Algemeen Klassement: ranking op basis van resultaten tijdens de drie dagtoernooien 
♥ Per Grand Prix dagtoernooi een prachtige prijzenpot van 1000 euro. 
♥ Gratis inschrijving en een goed verzorgde lunch en diner 
♥ Instaptoernooi voor beginnende damsters: jongeren en volwassenen 
♥ Jeugdspelers die zelf reiskosten maken kunnen dit declareren met tonen van bewijs 

Toernooiformule Grand Prix Dagtoernooi 

♥ Zwitserssysteem: Weerstandspunten - SB 
♥ Speeltempo: 10 minuten + 10 seconden per zet  
♥ Aantal rondes: 8 rondes  
♥ Aanvang Grand Prix: 10:00 uur & Instaptoernooi: 14:00 uur 

Grand Prix eindklassement (bepaald over 3 toernooien) 

♥ De punten die zijn behaald in alle drie toernooien worden per speelster bij elkaar opgeteld. De 
speelster met de meeste aantal punten wint het eindklassement. Indien het gelijk staat, wordt er 
gekeken naar het meeste aantal toernooioverwinningen en daarna naar KNDB-rating: de 
speelster met de laagste rating wint.    

♥ Prijzen (totaal 500 euro) top-3 eindklassement: 
» 1e prijs: 250 euro  
» 2e prijs: 150 euro  
» 3e prijs: 100 euro  

♥ Extra prestatieprijzen: op basis van eigen rating + prestatie tijdens alle toernooien 
♥ De prijzen worden uitgereikt bij het NK Vrouwen 2022 4-9 juli in Hoogeveen 

 



1e GRAND PRIX DROOMDAMSTERS  
15 JANUARI 2022 IN HOOGEVEEN 

Eerste toernooi: 15 januari 2022 
We starten in het Noorden van Nederland: Hoogeveen. Hoogeveen is niet voor niets gekozen. 
Voorzitster van DroomDamsters, Nicole de Vries, woont hier en wilde graag de Grand Prix met 
haar team in het actieve dambolwerk starten. Alle damsters, ook oud-damsters, worden voor dit 
toernooi uitgenodigd. We gaan er een gezellig en prachtig toernooi van maken! Let’s Play! 

Locatie 
MFC De Magneet 
Grote Beer 20 
7904 LW Hoogeveen 
 
Organisatie / contact info@droomdamsters.nl   
Nicole de Vries 
Jasmijn Scholtens 
Vera Brunink 
met ondersteuning van Damclub HDC Hoogeveen 
 
Toernooiformule 
Loting eerste ronde: via loten 
Systeem: Zwitsers op WP en SB 
Aantal rondes: 8 
Speeltempo: 10 minuten + 10 seconden (Semi-Rapid) 

Inschrijving 
Inleg: gratis  
Aanmelden via www.droomdamsters.nl / info@droomdamsters.nl  
Onderwerp: ‘Deelname Grand Prix Hoogeveen’ 
We zouden het mooi vinden als alle speelsters ook lid zijn van DroomDamsters. 
 
Promotie 
Op onze website wordt alle toernooi-informatie gepubliceerd en kan men de inschrijving 
terugvinden. Tijdens elk toernooi worden foto’s en video’s gemaakt voor de website en social media. 
Ook kunnen enkele deelneemsters gevraagd worden voor een kort interview. Na het toernooi zijn 
de foto’s, video’s, verslag, interviews en damfragmenten terug te vinden op de website.  
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Programma  

Aanvang 10:00 uur Ronde 5 14:00 uur 
Opening 10:30 uur Ronde 6  14:30 uur 
Ronde 1 11:00 uur Ronde 7 15:00 uur 
Ronde 2 11:30 uur Ronde 8 15:30 uur 
Ronde 3 12:00 uur Prijsuitreiking 16:30 uur 
Ronde 4 12:30 uur Diner 17:00 uur 
Lunch 13:00 uur   

 

Prijzenschema (totaal 1000 euro)  
Algemeen  
1e prijs: 250 euro  
2e prijs: 200 euro  
3e prijs: 150 euro  
4e prijs: 100 euro  
5e prijs: 75 euro  
6e prijs: 50 

Categorie (800 t/m 999): 1e prijs: 50 euro 

Categorie (onder 800): 1e prijs: 50 euro 

Stimuleringsprijs: 50 euro 

Mooiste fragment: 25 euro 

(KNDB-rating per 1 juli 2021). Elke speelster kan slechts 1 prijs winnen. De hoogste prijs wordt 
uitgereikt. Iedereen maakt kans op de algemene prijzen! Bij gelijk eindigen in punten wordt er 
gekeken naar WP en daarna SB. Als dat allemaal gelijk staat, dan wordt de prijs gedeeld.  

 

 

 

 

 

Met dank aan 

 

           



Instaptoernooi voor beginnende damsters 
Naast de Grand Prix voor de ervaren damsters hebben wij ook een leuke activiteit voor de 
beginnende damsters: zowel jongeren als volwassenen. Wij nodigen graag de dames uit om kennis 
te maken met het prachtige damspel. Het is echt niet nodig om al damervaring te hebben. Tijdens 
de middag worden de basisprincipes van het damspel allemaal goed uitgelegd door een ervaren 
damster. Daarnaast leer je tips & tricks en speel je toernooitje tegen andere deelneemsters. We 
sluiten de middag gezellig af met een gratis diner samen met de ervaren damsters! 

Opzet  

♥ Leer nog beter dammen van een echte DroomDamster 
♥ Neem je moeder, zus, dochter, nichtje, vriendin of andere enthousiaste dame mee! 
♥ Speel een damtoernooitje tegen anderen en neem een kijkje bij de Grand Prix 
♥ Deelname is geheel gratis: inclusief een diner 
♥ Voor iedereen is er een prijsje!  

Locatie 
MFC De Magneet 
Grote Beer 20 
7904 LW Hoogeveen 

Programma 

Aanvang: 14:00 uur Sluiting: 16:45 uur 
Tip & tricks: 14:30 uur Diner: 17:00 uur 
Toernooi: 15:15 uur   

 
Inschrijving 
Aanmelden via www.droomdamsters.nl / info@droomdamsters.nl  
Onderwerp: ‘Deelname Instaptoernooi’ 
We zouden het mooi vinden als jullie ook lid worden van DroomDamsters. 

 

 

 

 

Met dank aan 
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