
2e GRAND PRIX DROOMDAMSTERS  
24 SEPTEMBER 2022 UTRECHT 

 
Tweede toernooi: 24 september 2022 
Na het succes van de 1e Grand Prix in Hoogeveen, organiseert DroomDamsters op 
zaterdag 24 september haar tweede Grand Prix. Ditmaal vindt het toernooi in het midden 
van het land plaats: de stad Utrecht. Alle damsters, ook de nu niet actieve damsters, 
worden voor dit toernooi uitgenodigd. We gaan er een gezellig en prachtig toernooi van 
maken! Let’s Play! 

Locatie 
Hygge 
Goeman Borgesiuslaan 77 
3515 ET Utrecht 
Website: https://hygge-utrecht.nl/  
 
Parkeren 
Je kan gratis parkeren op onze privé parkeerplaatsen. Navigatie: Oudlaan 280, Utrecht. 
Reizen met OV: de speellocatie is ook niet al te ver van Utrecht Centraal (1,5 km lopen of 
5 min. met de bus. 
 
Organisatie / contact info@droomdamsters.nl   
Tessa Kenson; Het dam-technische deel wordt verzorgd door DES Lunteren. 
 
Toernooiformule 
Eerste ronde: Het deelnemersveld wordt in twee groepen op volgorde van KNDB-rating (hoog 
naar laag) verdeeld. De speler met de hoogste rating in groep 1 speelt tegen de speler met de 
hoogste rating in groep 2 enz. 
Systeem: Zwitsers op WP en SB 
Aantal rondes: 8 
Speeltempo: 10 minuten + 5 seconden (Semi-Rapid) – Maximaal een half uur per ronde.  

Inschrijving 
Inleg: gratis  
Aanmelden via www.droomdamsters.nl / info@droomdamsters.nl  
Onderwerp: ‘Deelname Grand Prix Utrecht’ 
We zouden het mooi vinden als alle speelsters ook lid zijn van DroomDamsters. 

https://hygge-utrecht.nl/
mailto:info@droomdamsters.nl
http://www.droomdamsters.nl/
mailto:info@droomdamsters.nl


 
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.  

Programma  

Aanvang 10:00 uur Pauze 15:00 uur 
Opening 10:15 uur Ronde 7 en 8 15:30 uur 
Ronde 1 t/m 3 10:30 uur Naborrelen/ 

Prijsuitreiking 
16:30 uur 

Lunch 12:30 uur Einde  18:30 uur 
Ronde 4 t/m 6 13:30 uur   

 
Prijzenschema (totaal 1000 euro) 
Algemeen  
1e prijs: 250 euro 
2e prijs: 200 euro 
3e prijs: 150 euro 
4e prijs: 100 euro 
5e prijs: 80 euro 
6e prijs: 60 euro 

Categorie (800 t/m 999): 1e: 50 euro, 2e: 30 euro 

Categorie (onder 800): 1e: 50 euro, 2e: 30 euro 

Aanmoedigingsprijs:  

Onkostenvergoeding: Speelsters die niet in de prijzen vallen krijgen 20 euro 
reis/onkostenvergoeding. 

(KNDB-rating per 1 juli 2022). 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 

 

                       

 
 



 
Damworkshop voor beginners: zaterdag 24 september Utrecht 
Naast de Grand Prix voor de ervaren damsters hebben wij ook een leuke activiteit voor de 
beginners: zowel jongeren als volwassenen, man en vrouw! Wij nodigen graag iedereen uit 
om kennis te maken met het prachtige damspel. Het is echt niet nodig om al damervaring te 
hebben. Tijdens de workshop worden de basisprincipes van het damspel allemaal goed 
uitgelegd door een deskundige. Daarnaast leer je tips & tricks en speel je een toernooitje 
tegen andere deelnemers met ongeveer dezelfde speelsterkte. We hebben een damworkshop 
in de ochtend en op de middag.  

Opzet  
♥ Leer nog beter dammen  
♥ Speel een damtoernooitje tegen andere beginners 
♥ Deelname is geheel gratis 
♥ Voor iedereen is er een prijsje!  

 
Locatie 
Hygge 
Goeman Borgesiuslaan 77 
3515 ET Utrecht 
Website: https://hygge-utrecht.nl/  
 
Parkeren 
Je kan gratis parkeren op onze privé parkeerplaatsen. Navigatie: Oudlaan 280, Utrecht 
Reizen met OV: de speellocatie is ook niet al te ver van Utrecht Centraal. 

Tijden damworkshops 
Ochtend: 10:30 uur – 12:30 uur 
Middag: 13:30 uur – 15:30 uur 
 
Inschrijving 
Aanmelden via www.droomdamsters.nl / info@droomdamsters.nl  
Onderwerp: ‘Deelname Damworkshop Utrecht’  
Geef aan of je in de ochtend of middag deelneemt aan de damworkshop.  
 
We zouden het mooi vinden als jullie ook lid worden van DroomDamsters. 

Damsimultaan 
Ook is er die dag de gelegenheid om in een aanschuifsimultaan te testen wat je geleerd hebt 
of te ontdekken wat je nog mist aan kennis, hiervoor hoef je je niet op te geven.   
 
Met dank aan 
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