
 
Open Noord-Hollands 
Dame   Kampioenschap 
 
Schaakverenigingen Warmenhuizen ’76 en Opening ’64  
organiseren het vijfde Noord-Hollands Dame Kampioenschap schaken  
 
Doelgroep 
Voor dames van 15 jaar en ouder. Ook thuisschaaksters zijn van harte welkom!  
 
Datum en tijd 
Zondag 10 april 2022, start wedstrijden 10.00 uur (inloop en aanmelden vanaf 
09.30, einde rond 17.00 uur). 
 
Locatie 
Dorpshuis Ahoj, Dorpsstraat 37, 1747 HA Tuitjenhorn. 
 
Inschrijfgeld 
10 euro per persoon. Je krijgt dan koffie of thee bij aanvang. En rond lunchtijd een 
broodje en 2 drankjes. 
 
Speeltijd 
We spelen 5 rondes van 25 minuten per persoon per partij (Round-Robin of 
Zwitsers, afhankelijk van het aantal deelnemers).  
 
Indeling 
We spelen in drie groepen (indeling op basis van rating, afhankelijk van het aantal 
deelnemers) inclusief een groep voor thuisschaaksters/schaaksters zonder rating. 
 
Prijzen 
Mooie prijzen (1e, 2e en 3e prijs per groep). En wisselbeker voor de NH Kampioen. 
 
Aanmelden toernooi vóór 1 april 2022 
Doe je mee? Stuur dan een mail naar dametoernooi@warmenhuizen76.nl. Geef bij 
aanmelding je naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats aan. Heb je een 
rating of ben je een thuisschaker? Laat het ons ook weten. Ook vernemen we 
graag of je voor een regionale bond speelt (en welke dat is). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Meer informatie? 
www.warmenhuizen76.nl/dametoernooi 
 
Trudi Boekel, 06 22 33 47 11 
 
Of mail naar: 
dametoernooi@warmenhuizen76.nl 
 

Zondag  
10 april 

2022 
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