
Lendelede, 21 november 2019

Betreft : BK 2020 in Heule van 22 februari tot 1 maart

Beste dammer,

Ik heb het genoegen namens de KBDB te kunnen aankondigen dat het BK
2020 zal doorgaan in de lokalen van WDC Heule, Watermolenwal 16 te
Heule.
Aanvankelijk was gepland om dit in de Zevenkamer in het centrum van Heule
te laten plaatsvinden om een droomwens van Rik Soete te laten uitkomen.
Helaas heeft dit niet mogen zijn en is de noodzaak voor een rolstoel
toegankelijk lokaal weggevallen. De eigen lokalen zijn een stuk praktischer en
geven ons meer mogelijkheden om jullie ten dienste te zijn.
Aangezien het logeren helemaal los staat van het BK zijn de voorwaarden
voor iedereen dezelfde nl. je opgeven als deelnemer tegen ten laatste 1
januari 2020 bij wedstrijdleider Johan Evens EN bij secretaris Johan
Demasure. De inschrijving is pas definitief na betaling van 50€ op rekening
van KBDB-FRBJD BE68 6529 7050 9334 en dit voor 15 januari.
Op de website van WDC Heule is inmiddels een pagina met voorlopige
deelnemerslijst terug te vinden. Maar ook alle spelers die al op die lijst
fungeren worden vriendelijk verzocht dit te bevestigen bij de beide Johans.

Catering:
In de inschrijving zit koffie, thee of water tijdens de partijen inbegrepen.
Naast de gratis drank tijdens de partijen bieden we ook andere dranken aan
tegen zeer democratische prijzen. Ook dagelijks zal dagverse soep
beschikbaar zijn.
Voor wie ’s middags een warme maaltijd wil, kan dit enkel op maandag tot
vrijdag. Ook dagelijks zal een beperkte hoeveelheid broodjes met beleg
beschikbaar zijn, liefst door de dag vooraf te bestellen.
Daarnaast zijn talrijke eetgelegenheden in het Ring Shopping Center op zo’n
600 meter van de speelzaal. Een ervan is de Lunch Garden die dagelijks tot
21 uur geopend is en warme maaltijden aanbiedt tegen bijzonder lage
prijzen. Ook op Heule Plaats, minder dan 2 kilometer van de speelzaal is een
enorm assortiment van eetgelegenheden en winkels.
Een lijst met vele mogelijkheden zal op onze website gepubliceerd worden,
zodat iedereen die daar behoefte aan heeft aan zijn trekken zal komen.
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Logies:
Voor wie logies nodig heeft komt ook een lijst met mogelijkheden op de website. Je kunt altijd zelf je
logies in die gelegenheden regelen. Voor de B&B De Vlaschaard in Sint-Katrien reserveer je best
spoedig bij mij, gezien het beperkt aantal plaatsen die daar voor ons momenteel vrij gehouden
worden.

Indeling in eerste en tweede klasse
De top vijf van de editie 2019 plus de kampioen van tweede klasse zijn geplaatst voor de eerste
klasse. De overige plaatsen worden toegekend op basis van de nationale rating.

Vriendelijke damgroeten,
Demasure Johan

Secretaris KBDB

Elfde Julilaan 22
8860 Lendelede
+32 51 30 70 34
demasurejohan@gmail.com

Website met informatie:
www.damsport.be ->>> Info: https://www.damsport.be/pagina_output.php?Sub=437&id=441
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