AMERSFOORTS DAM GENOOTSCHAP A.D.G.

Informatiebrief Deelnemers
Veertiende Café-dam-drive van het Amersfoorts
Dam Genootschap op zondag 24 juni 2018
Het Amersfoorts Dam Genootschap (ADG) organiseert voor de 14e keer de Amersfoortse Café-damdrive.
Hoe gaat het allemaal in zijn werk?
In totaal doen 5 café’s aan het toernooi mee. De deelnemers worden op speelsterkte verdeeld in vier
groepen. Door de organisatie worden teams van elk vier spelers gevormd, uit telkens een van de vier
groepen. De teams worden verdeeld over alle café’s. Na elke ronde (10 minuten bedenktijd per persoon) gespeeld te hebben in het betreffende café, verhuizen de spelers naar een ander café. Tegelijkertijd schuiven andere spelers door uit andere café’s. Deze cafés bevinden zich op loopafstand van elkaar.
Tijden
Alle deelnemers verzamelen vooraf om 11.30 uur in Café Onder de Linde, aan de Appelmarkt 16
(033-4614203) Daar worden de laatste instructies gegeven. Daarna verspreiden de deelnemers zich
over de café’s. Na twee rondes wordt een lunch verzorgd in Restaurant Pallas Athene. Na de laatste
(8e)ronde vindt de prijsuitreiking plaats in Café Onder de Linde (circa 17.00 uur).
Kosten
Dit toernooi kost per persoon € 15,00. Daarin is de lunch inbegrepen. Betaling van het inschrijfgeld
moet gebeuren op de dag van het toernooi, uiterlijk 11.45 uur in het verzamelcafé (Café Onder de
Linde).
Inschrijving
De inschrijving kan schriftelijk of (bij voorkeur) via E-mail dammen@everloo.nl plaatsvinden bij M.
Everloo, Komhoeklaan 4a, 3828 AL Hoogland (033-4808459). Er kunnen maximaal 50 deelnemers
meedoen (op volgorde van aanmelding). Als uiterste datum geldt 21 juni 2018.
Voorbehoud
Bij grotere deelname dan 40 spelers kan de organisatie beslissen om de teams uit 5 personen te laten
bestaan (maximaal 50 deelnemers). Als het aantal deelnemers onvoldoende is, kan de organisatie
beslissen om het toernooi af te gelasten.
Prijzengeld
Uitgaande van 40 deelnemers kunnen per team de volgende geldprijzen worden gewonnen: eerste
prijs: € 160,--; tweede prijs € 100,--; derde prijs € 60,--.
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