Damtoernooi DNC Open 2007 sterk bezet
Tenminste negen grootmeesters zullen acte de présence geven tijdens het
DNC Open 2007, onder wie de huidige wereldkampioen Alexander
Schwarzman, oud-wereldkampioen Guntis Valneris, titelverdediger Alexander
Getmanski, vijfvoudig nationaal kampioen Kees Thijssen en de voor Nederland
uitkomende Wit-Russische topper Alexander Baljakin.
Het is alweer voor het achtste jaar dat DNC De Nederlanden Compagnie NV
optreedt als hoofdsponsor van het internationale damtoernooi, welke dit jaar zal
worden gehouden van 14 tot en met 21 juli in het Zalencentrum van
BowlingWorld in het Zuiderpark te Den Haag.
Het is telkenmale verheugend te constateren dat dit toernooi met zoveel
enthousiasme door vrijwilligers wordt vormgegeven, waarbij het op z'n plaats is
een woord van dank te richten aan de organisatie. Het bestuur heeft ook dit jaar
met veel doorzettingsvermogen en met opoffering van privé-tijd wederom zorg
gedragen voor de aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden.
Het is thans aan de deelnemers wederom uitstekende prestaties te leveren en
het inmiddels tot internationaal evenement uitgegroeide toernooi verder in zijn
kwaliteitsimago te bestendigen.
Wij wensen hen veel denkkracht toe.
Koos de Vink
Directeur DNC De Nederlanden Compagnie NV

Programma
Zaterdag

14 juli

Zondag

15 juli

Maandag
Dinsdag

16 juli
17 juli

Woensdag
Donderdag

18 juli
19 juli

Vrijdag
Zaterdag

20 juli
21 juli

11.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
19.00 uur
12.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
10.00 uur
16.00 uur

Aanmelding en loting
Opening en eerste ronde
Tweede ronde
Van Leeuwen & Meurs Park Blitz
Derde ronde
Vierde ronde
Vijfde ronde
Zesde ronde
Zevende ronde
Van Leeuwen & Meurs Disco Blitz
Achtste ronde
Negende ronde
Prijsuitreiking en sluiting
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Sportief, sociaal, spannend
Ook op het DNC Open 2007 staan de drie S’en weer centraal: van Sportief,
Sociaal en Spannend. Spannend is het altijd tot de laatste zet in vrijwel alle
categorieën en ratingklassementen. Vorig jaar eindigden liefst tien spelers met
eenzelfde aantal punten op de eerste plaats. Goed voor de publiciteit, goed
voor de damsport!
Qua sportiviteit hebben wij in de afgelopen elf edities van ons internationale
zomertoernooi zelden tot nooit een wanklank gehoord. De mix van op succes
(en de hoofdprijs van 1000 euro) beluste (top)spelers en gezelligheidsdammers
is in BowlingWorld Zuiderpark - dat ons voor de vierde keer op rij als gastheer
verwelkomt - goed voor een soort dynamisch evenwicht waar op basis van
wederzijds respect diep denkwerk wordt verricht.
Dat het DNC Open tevens bekend staat als een sociaal toernooi, waarin het
niet alleen als dammer maar ook als mens goed toeven is, onderschrijft alleen
maar de uitgangspunten waar wij ons als organisatiecomité sterk voor maken.
Ook het feit dat DNC De Nederlanden Compagnie NV - onder diverse namen nu al acht jaar als hoofdsponsor aan ons toernooi is verbonden, zegt veel over
de continuïteit die wij nastreven en de naam die wij proberen hoog te houden,
wat overigens zeker ook geldt voor de twaalfde deelname van Hans Jansen en
Ton Weenink.
Ik wens u allen een plezierig toernooi toe met veel spanning op het bord en
evenveel gezelligheid erna!
Fred Ivens
Voorzitter Stichting The Hague Open

Organisatiecomité
DNC Open 2007 wordt georganiseerd door de Stichting The Hague Open.
Het bestuur van dit organisatiecomité wordt gevormd door:
Fred Ivens, voorzitter en perszaken
Cor Stapper, secretaris
Jan Kok, penningmeester en sponsoring
Alex Kruyshoop, toernooisecretaris en wedstrijdzaken
Richard van Diggele, coördinator nevenactiviteiten en sponsoring
Jan de Koning, adjunct
Gerard de Groot, webmaster
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Topevenement hoort bij Den Haag
Damliefhebber, herinnert u zich nog de ‘Match van de Geeuw’? Het werd de
bijnaam van de WK-tweekamp, in 1973, tussen titelverdediger Ton Sijbrands en
zijn Russische uitdager Andris Andreiko. Het kampioenschap werd gespeeld in
het Nederlands Congresgebouw in Den Haag. Sijbrands kreeg er ongenadig
van langs in de pers omdat hij passief een voorsprong zou hebben verdedigd.
Dat Ton Sijbrands de wereldtitel veroverde (eindstand 22 - 18) leek van minder
belang. De zure commentaren van toen ten spijt: Den Haag had wel een
topevenement in huis. En zo hoort het ook.
Het DNC Open is geen wereldkampioenschap, maar het is wel knap dat de
toernooiorganisatie erin slaagt ieder jaar internationale en nationale toppers
naar Den Haag te halen. Zo zijn dit jaar de wereldkampioen Alexander
Schwarzman (Rusland) en oud-wereldkampioen Guntis Valneris (Letland) van
de partij. Ook de sterkste Afrikaanse dammers komen naar Den Haag. En uit
Nederland zijn onder anderen de vijfvoudige landskampioen Kees Thijssen en
de tienvoudige nationale titelhouder denksporttriatlon Ron Heusdens te gast.
Sporten is presteren maar sporten is ook ontmoeten. De internationale
ontmoeting die het DNC Open is, past Den Haag uitstekend. Den Haag is een
stad die wereldwijd opvalt door de aanwezigheid van grote internationale
instellingen. Den Haag wordt niet voor niets de juridische hoofdstad van de
wereld genoemd.
Het recht moet zijn loop hebben. Ook op het dambord. Sportiviteit en strijd gaan
daarbij samen. Op het dambord kan een hevige strijd losbarsten maar de
wedstrijd eindigt toch met een vriendschappelijke handdruk.
Ik wens daarom alle deelnemers aan het DNC Open een even spannende als
sportieve ontmoeting toe.
Dat de beste moge winnen!
Sander Dekker
Wethouder van Sportzaken Den Haag
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Vrijwilligers
Een toernooi met de allure van het DNC Open wordt niet zo snel in verband
gebracht met vrijwilligers, terwijl juist zij toch samen met spelers en sponsors de
sleutel tot dit evenement vormen. Ieder jaar weer doen zij er een schepje
bovenop om de vorige editie te overtreffen. Het geeft dan ook veel plezier om
naar de organisatie en sponsors van het DNC Open te kijken.
Wat drijft deze organisatie? Vast niet een riante onkostenregeling of het
aanzien van de functie. Voor deze zaken zijn we in Nederland met één miljoen
vrijwilligers alleen al in de sport in het verkeerde land. Nee, het moet haast wel
een betrokkenheid bij het spel, het toernooi en de mensen zijn die het
organisatiecomité drijft. Maar toch ook een zeker eigenbelang, want in
tegenstelling tot de deelnemers kan de organisatie het hele jaar van dit toernooi
genieten. Het draaiboek kun je vermoedelijk maar beter niet op je hoofd
krijgen….
Zelf drijft de KNDB ook op vrijwilligers overal in het land en met het DNC Open
als voorbeeld hoeven we daar beslist niet rouwig om te zijn. De KNDB rekent er
dan ook op dat dit toernooi niet alleen voor inspiratie op, maar ook naast het
dambord zal zorgen. Ik wens spelers, sponsors én vrijwilligers een spannend en
sportief toernooi toe!
Marcel Kosters
Secretaris KNDB

Consumpties
BowlingWorld Zuiderpark stelt voor een redelijke prijs warme maaltijden en
dranken beschikbaar. Zelf meegenomen consumpties mogen niet worden
genuttigd.

Aansprakelijkheid
De organisatie van het toernooi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
kosten wegens ziekte of ongevallen die zich tijdens het toernooi of in de
speelzaal voordoen. Dit geldt eveneens voor het zoek raken of op andere wijze
verloren gaan van meegebrachte goederen.
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Van Leeuwen & Meurs Park Blitz
Zondag 15 juli staat het Van Leeuwen & Meurs Park Blitz op het programma.
De locatie is ParkPaviljoen Zuiderpark dat circa 300 meter van BowlingWorld
Zuiderpark ligt. Het sneldamtoernooi begint om 19.00 uur. Er worden zeven
rondes gespeeld, met een bedenktijd van vijf minuten per persoon en vijf
seconden per gedane zet. Inschrijven kan t/m zondag 15 juli, 16.00 uur, op het
inschrijfformulier in BowlingWorld Zuiderpark of 06-28470625.
Voorinschrijvingen t/m vrijdag 13 juli, zijn ook mogelijk bij Richard van Diggele
via 0172-244747, 06-28470625 of richardvandiggele@casema.nl. Het
inschrijfgeld bedraagt € 5, contant te voldoen bij de toernooileiding. Voor GMI’s
is de deelname gratis. De eerste t/m derde prijs bedragen respectievelijk € 60,
€ 30 en € 15. Ook dit jaar zijn er weer extra prijzen te winnen in de diverse
subklassementen.

Van Leeuwen & Meurs Disco Blitz
Op donderdag 19 juli, aanvang 20.00 uur, wordt in de speelzaal van het DNC
Open 2007 het ludieke Van Leeuwen & Meurs Disco Blitz-toernooi gespeeld.
Ervaar hoe het dammen is met de speciale discoschijven en dito licht. Er
worden zeven rondes gespeeld, met een bedenktijd van vijf minuten per
persoon en vijf seconden per gedane zet. Inschrijven kan t/m donderdag 19 juli,
16.00 uur, op het inschrijfformulier dat in BowlingWorld Zuiderpark hangt of via
06-28470625. Voorinschrijvingen, t/m vrijdag 13 juli 2007, zijn ook mogelijk bij
Richard van Diggele via 0172-244747, 06-28470625 of
richardvandiggele@casema.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 5, contant te
voldoen bij de toernooileiding en voor GMI’s is de deelname gratis. De eerste
t/m de derde prijs bedragen respectievelijk € 60, € 30 en € 15. Ook dit jaar zijn
er weer extra prijzen te winnen in de diverse subklassementen.

DNC Open 2007 op het internet
DNC Open 2007 heeft een eigen site op internet. Surf naar www.damweb.nl/tho
voor alle informatie over het toernooi en tijdens het toernooi voor:
Het laatste nieuws
Het rooster voor de volgende speelronde
Uitslagen
Een selectie van de gespeelde partijen
Foto's
Alle standen
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Opmerkelijke deelnemers
GMI Alexander Getmanski, Rusland
winnaar DNC Open NK 2006
GMI Alexander Schwarzman, Rusland
Huidig wereldkampioen, winnaar Axioma Open 2005
GMI Guntis Valneris, Letland
oud-wereldkampioen, winnaar Axioma Groep Open 2004
GMI Alexander Baljakin, Arnhem
winnaar Axioma ORAP Open 2003
GMI Hans Jansen, Amsterdam
winnaar ORAP Open 2000, deelnemer aan alle toernooien
GMI Kees Thijssen, Amsterdam
winnaar The Hague Open 1999, vijfvoudig en huidig
Nederlands kampioen
GMI Ron Heusdens, Schiedam
tienvoudig nationaal kampioen denksporttriatlon
MN Ad van Tilborg, Tilburg
open Nederlands veteranenkampioen 60+
Jan de Koning, Wateringen
open Nederlands veteranenkampioen 70+
MI Anton van Berkel, Tilburg
wereldrecordhouder simultaandammen
Roy Liem-Kon-Tja, Den Haag
drievoudig en huidig Nederlands kampioen visueel
gehandicapten
Roel Boomstra, Emmen
aspirantenkampioen 2006
Ton Weenink, Steenwijk
deelnemer aan alle toernooien
MI Flaubert Ndonzi, Kameroen
winnaar van diverse (open) toernooien
GMI Jean-Marc Ndjofang, Kameroen
WK-deelnemer
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Prijzen
DNC Open Klassement (hoofdklassement)
Eerste prijs
Tweede prijs
Derde prijs
Vierde prijs
Vijfde prijs

€ 1000
€ 500
€ 400
€ 300
€ 200

Subklassementen
Klassement
Hupfer Benelux Klassement
SCT Accountants Klassement
Van Leeuwen & Meurs Klassement
Den Haag Topsport Klassement
DNC De Nederlanden Compagnie Klassement
BowlingWorld Zuiderpark Klassement
A+ Salarisverwerking Klassement
Caminada Notarissen Klassement
Haeghe Groep Klassement

Deelnemers
KNDB-rating t/m 899
KNDB-rating 900 t/m 1049
KNDB-rating 1050 t/m 1199
KNDB-rating 1200 t/m 1349
KNDB-rating vanaf 1350
Dames
Jeugd
Senioren (55+)
Deelnemers met een handicap

Voor de KNDB-rating-klassementen zijn de volgende geldprijzen beschikbaar:
Eerste prijs
Tweede prijs
Derde prijs

€ 100
€ 50
€ 25

Voor de andere klassementen zijn KNDB-cadeaubonnen beschikbaar.

Meerdere prijzen
Iedere deelnemer kan slechts één geldprijs winnen. Indien een speler in
aanmerking komt voor meerdere geldprijzen, wint hij/zij de hoogste prijs. De
andere prijs gaat naar de volgende speler van het betreffende (sub)klassement
(zie ook de wedstrijdbepalingen).
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Voorbehoud
Bij minder dan 100 deelnemers kan de organisatie het prijzengeld evenredig
verminderen. Dit geldt ook voor de subklassementen wanneer daar minder dan
tien deelnemers zijn. Eventuele wijzigingen worden voor aanvang van het
toernooi bekend gemaakt.

Aad Ivens Trofee
De hoogst eindigende Nederlander in het toernooi wint de Aad Ivens Trofee.
Deze wisselbeker is ingesteld ter nagedachtenis aan de in 1994 overleden
Haagse dammer Aad Ivens. Hij vervulde gedurende tientallen jaren
bestuursfuncties binnen de KNDB en FMJD. Hij was internationaal arbiter bij
diverse topevenementen en speelde maar liefst 52 jaar in het eerste team van
RDG.

Combinatieprijs
De Combinatieprijs wordt uitgereikt aan een deelnemer die een opvallend
fragment van zichzelf of van anderen inzendt. De inzendingen worden
beoordeeld door een deskundige jury. Er zijn drie geldprijzen beschikbaar.

Ratingprijs
De Ratingprijs wordt uitgereikt aan de deelnemer die met het grootste
ratingverschil wint van iemand met een hogere rating.
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Deelnemers
De lijst met deelnemers is bijgewerkt tot 17 juni 2007. De lijst is gesorteerd op
KNDB-rating 31 december 2006.
Naam
Guntis Valneris
Alexander Schwarzman
Alexander Baljakin
Kees Thijssen
Jean-Marc Ndjofang
Flaubert Ndonzi
Alexander Getmanski
Ron Heusdens
Mourodoulli Amrillaev
Anton van Berkel
Laurent Nicault
Yuriy Anikeev
Cor van Dusseldorp
Hans Jansen
Bennie Provoost
Darya Tkachenko
Bruno Fopa
Frits Luteyn
Evert Bronstring
Marc Bremer
Ton Burgerhout
Jeroen Kos
Stefan Stapper
Roel Boomstra
Ruud Kloosterman
Harry Clasquin
Theo Dijkstra
Pertap Malahé
Ad van Tilborg
Ruud van Drunen
Patrick Martin
Martijn van der Klis
Viktoria Prikhodko

Plaats
Riga (Let)
Moskou (Rus)
Arnhem
Amsterdam
Krommenie
Parijs (Fra)
Tula Gorelki (Rus)
Schiedam
Sterlitamak (Rus)
Tilburg
Cherbourg (Fra)
Kharkiv (Oek)
Leiden
Amsterdam
Zoetermeer
Kiev (Oek)
Yaounde (Kam)
Dordrecht
Leiden
Leiden
Vlaardingen
Den Haag
Den Haag
Emmen
Zwijndrecht
Capelle a/d IJssel
Tavira (Por)
Den Haag
Tilburg
Rotterdam
Villeurbanne (Fra)
Alphen aan den Rijn
Moskou (Rus)
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GMI
GMI
GMI
GMI
GMI
MI
GMI
GMI
MI
MI
MF
GMI
MI
GMI
MF
GMIF

MN
GMN

GMN

MN
GMN
MF
cMN
MN

MF

cMN

MN
MF

Cat
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AF
A
B
BS
B
B
B
BJ
BJ
B
B
BS
BS
BS
C
B
C
CF

Rating
1565
1563
1551
1536
1524
1505
1504
1503
1479
1448
1446
1441
1432
1427
1421
1393
1370
1340
1318
1315
1292
1284
1262
1247
1247
1237
1234
1216
1214
1198
1195
1190
1183

*

*
*

*

*

Naam
Micha van Tol
Soender Kalpoe
Daan van Os
Martin de Jong
André v.d. Kwartel
Jan de Koning
Nico Leemberg
Fons Huybrechts
Anko Baksoellah
Thijs Gerritsen
Maurits Meijer
Arie te Lindert
Piet Rozenboom
Peter Bronstring
Anthony Keijzer
Konstantin Eljanov
Laura Andriessen
Dick den Ouden
Niek Smeitink
Ingrid de Kok
Martin van der Sluis
Leonie de Graag
Jan Terpstra
Erik Maijenburg
Edwin Remmerswaal
Adriaan Groenendijk
Roy Liem-Kon-Tja
Hans de Vast
Soerin Ramdjielal
Arie van Diggele
Ronald Wisse
Ratan Ganeshie
Matthijs Broek
Simon Rompa
Nerin Bisseswar
Hedwig Callender
Daniël Boom
Tim Hendriksen

Plaats
Hazerswoude-Dorp
Uden
Alkmaar
Alphen aan den Rijn
Leiden
Wateringen
Enkhuizen
Breda
Den Haag
Bemmel
Leiden
Den Haag
Den Haag
Leiden
Rotterdam
Worms (Dui)
Delft
Wassenaar
Doetinchem
Bennekom
Alphen aan den Rijn
Enschede
Leeuwarden
Woerden
Den Haag
Rotterdam
Den Haag
Bergambacht
Rotterdam
Zwammerdam
Vlaardingen
Rotterdam
Vlaardingen
Dongen
Den Haag
Den Haag
Wateringen
Doetinchem
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Cat Rating
C
1173
CS
1154
C
1148
C
1136
CS
1133
CS
1120
CS
1117
C
1101
CS
1100
CJ
1084
C
1072
DS
1046
DS
1038
DS
1032
D
1021
DG
1018
DJF
1008
DS
1002
DJ
1000
DJF
1000
D
993
DF
993
DS
990
D
988
D
988
DS
978
DG
940
DS
931
D
907
ES
894
E
871
E
861
E
849
E
843
E
829
ES
827
E
800
EJ
776

Naam
Plaats
Cat Rating
Wim de Kok
Maassluis
ES
776
Jhonatan v.d. Hoorn
Alphen aan den Rijn
EJ
775
Jeremy Pauwels
’s-Gravenzande
EG
767
Willem Jolink
's-Heerenberg
ES
759
Ton Weenink
Steenwijk
ES
753
Gerard van der Valk
Monster
ES
735
Bram van der Leije
Delft
E
725
Teun de Kluyver
Rijnsburg
EG
664
Bert Deneef
Gullegem (Bel)
EJ
500
Jan Drijver
Ermelo
E
495
Stijn Kindt
Heule (Bel)
EJ
490
* Voor spelers zonder KNDB-rating is deze geschat door eventueel de FMJDrating te verminderen met 850 punten.

Categorieën
Categorie
Rating 0-899

E

Rating 900-1049

D

Rating 1050-1199

C

Rating 1200-1349

B

Rating 1350+

A

Dames

F

Jeugd

J

Senioren (55+)

S

Gehandicapten (visueel, lichamelijk, sociaal) G

Arbiters
Johan Demasure,

Lendelede, België

(hoofdarbiter)

Martin van de Hout,

Monster, Nederland

(arbiter)
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*

*
*
*

Wedstrijdbepalingen
1. Voor zover hierna niet anders is bepaald zijn de bepalingen van het
Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.
2. Het toernooi heeft plaats van zaterdag 14 juli tot en met zaterdag 21 juli
2007. Er worden negen rondes gespeeld volgens het Zwitsers systeem
op KNDB-rating (per 31 december 2006). De loting van de eerste ronde
heeft plaats in drie groepen gericht naar KNDB-rating (speelsterkte). De
paring van de tweede en volgende rondes heeft plaats op basis van het
behaalde resultaat, waarbij mensen met hetzelfde aantal, of nagenoeg
hetzelfde aantal, wedstrijdpunten tegen elkaar spelen. Men komt nooit
meer dan één keer tegen dezelfde tegenstander uit.
3. Het speeltempo per persoon bedraagt vijftig zetten per twee uur,
vervolgens één uur per persoon voor het uitspelen van de partij.
Tijdsverlenging en arbitrage zijn niet toegestaan. Het verstrijken van de
bedenktijd beslist de partij.
4. Een overwinning levert twee punten op, een remise één punt en een
verloren partij nul punten. Een uitslag wordt genoteerd als 2 - 0, 1 - 1 of
0 - 2.
5. Het afbreken van de partij is niet toegestaan. Een partij duurt maximaal
zes uur.
6. Indien na één uur speeltijd één van de spelers niet aanwezig is, wordt
de partij, na de desbetreffende aanduiding op de klok, voor hem
verloren verklaard.
7. In de laatste twee rondes kunnen spelers, die een FMJD-norm kunnen
behalen, verzoeken om een geleide loting.
8. Noteren in duplo is verplicht. Het originele notatiebiljet, met vermelding
van de uitslag, de verbruikte tijden en door beide partijen ondertekend,
wordt direct na afloop van de partij aan de arbiter overhandigd. Het
biljet dient duidelijk leesbaar en volledig te zijn.
9. Het is niet toegestaan partijen te analyseren in de speelzaal. Daarvoor
kan men terecht in het restaurant van BowlingWorld Zuiderpark. In
deze ruimte is speelmateriaal aanwezig; het wedstrijdmateriaal dient in
de speelzaal te blijven.
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10. Indien een speler zich onverhoopt uit het toernooi moet terugtrekken,
wordt hij vervangen door een andere, door de wedstrijdleiding aan te
wijzen, speler, waarbij de reeds behaalde punten worden toegevoegd
aan het puntenaantal van deze vervanger. Kan er geen vervanger
worden gevonden, dan worden de resterende partijen voor de
teruggetrokken speler verloren verklaard, waarbij zijn puntentotaal blijft
gehandhaafd.
11. De wedstrijdleiding bestaat uit de voorzitter van het organisatiecomité
(of diens plaatsvervanger) en de arbiters. De wedstrijdleiding kan zich
laten bijstaan door derden. De uitspraak van de wedstrijdleiding is
bindend.
12. De eindstand wordt bepaald op volgorde van het aantal behaalde
wedstrijdpunten, diegene die het hoogste aantal haalt is winnaar. Als de
wedstrijdpunten gelijk zijn, dan geldt het onderstaande in deze
volgorde:
o Hoogste gemiddelde tegenstanderrating
o Grootste aantal overwinningen
o Meeste weerstandspunten
o Meeste SB-punten
o Loting
Hoe hoger of groter, hoe hoger de plaats in de eindstand.
13. Indien een speler in aanmerking komt voor geldprijzen of KNDBbonnen in meer dan één klassement, heeft hij alleen recht op de
grootste prijs of als de prijzen gelijk zijn, op de prijs in het klassement
met het laagste aantal deelnemers. De prijs in het andere klassement
gaat dan naar de eerstvolgende. Dit geldt niet als een speler zowel
een geldprijs als een KNDB-bon wint.
14. Een speler die ontbreekt bij de sluitingsceremonie, zaterdag 21 juli
2007 aanvang 16.00 uur, wordt vijfentwintig procent op zijn prijzengeld
gekort.
15. Het is verboden gebruik te maken van audiovisuele middelen. Tevens
is het verboden te roken en gesprekken te voeren in de speelzaal.
16. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de
wedstrijdleiding.
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Bereikbaarheid

Per trein via Den Haag HS:
(Rotterdam, Leiden, Amsterdam)
Tram 9 richting Vrederust. Uitstappen
bij Zuiderpark. Reistijd: tien minuten.
Bus 26 richting Kijkduin. Uitstappen bij
Moerweg. Reistijd: vijftien minuten.
Voor haltetijden zie www.9292ov.nl.
Per trein via Den Haag CS:
(Gouda, Utrecht, Leiden)
Tram 9 richting Vrederust. Uitstappen
bij Zuiderpark. Reistijd: twintig minuten.
Voor haltetijden zie www.9292ov.nl.

Per auto:
Komend uit richting Utrecht, Amsterdam
en Rotterdam, volg de borden
Den Haag - Zuid. U komt via de
Lozerlaan Den Haag binnen.
Bij de stadsgrens hebt u de eerste
verkeerslichten, ga bij de daarop
volgende verkeerslichten rechtsaf de
Melis Stokelaan op.
Ga bij de zevende afslag het Zuiderpark
in, hier zijn de parkeerplaatsen van o.m.
BowlingWorld, het Zuiderpark zwembad
etc. U bent gearriveerd.

Adres
BowlingWorld Zuiderpark
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 79 (Tel. 070-4020777)
2533 SP Den Haag
Tel. : 06-12149974 (pers)
Tel. : 06-40018652 (wedstrijdsecretariaat)
Tel. : 06-28470625 (nevenactiviteiten)
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