
 

 

NATIONALE DAMCOMPETITIE – HOOFDKLASSE A 

 
Zaterdag 27 oktober 2012 wordt in Sporthal de Greep te 

Zaandam de vierde ronde gespeeld in de Hoofdklasse A van de 

Nationale Damcompetitie: 

 

Damcombinatie Zaanstreek 1 – MTB Hoogeveen 1 
 

Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang 12:00 uur, naar verwachting zullen de 

meeste beslissingen vanaf 16:00 gaan vallen. Koffie, (fris)dranken, snoepwaar en broodjes 

zijn verkrijgbaar tegen redelijke prijzen. Gratis parkeren. 

 

Locatie:            

Sporthal de Greep 

Perzikkruidweg 2B       Aanvang: 12:00 

1508 NL  Zaandam       Einde (verwacht): 18:00 

______________________________________________________________________________________________________ 

    
Damcombinatie Zaanstreek is in het seizoen   MTB Hoogeveen met een gemiddelde 

2010-2011 gepromoveerd van de eerste klasse   rating van 1241 is een zeer gedegen ploeg. 

naar de hoofdklasse. In het seizoen 2011-2012   De club speelt al een behoorlijk aantal jaren 

was de doelstelling prolongatie van de positie in    en de hoofdklasse en eindigt daar steevast 

de hoofdklasse. Daar is de club in geslaagd, al   hoog in de middenmoot 

was daar wel een promotie/degradatiewedstrijd   Van de eerste drie wedstrijden heeft  

voor nodig, die werd gewonnen van VAD uit Amsterdam.  MTB Hoogeveen er twee gewonnen, waarbij 

Voor dit seizoen is de doelstelling wederom prolongatie  met name de laatste wedstrijd die werd gewonnen 

in de hoofdklasse.      Van Dammers Uit Oost verrassend genoemd kan 

De gemiddelde rating van DC Zaanstreek is 1158    worden, aangezien dit toch als een van de titel- 

Vandaag de vierde ronde in de Nationale Competitie. De   kandidaten wordt gezien. De dammers uit Hoogeveen 

eerste twee wedstrijden van DC Zaanstreek werden tegen  lijken derhalve in goede vorm te verkeren. 

twee topploegen met minimaal verschil verloren. De derde  Het beloofd een spannende ontmoeting te worden 

wedstrijd werd echter tegen het sterke 020 uit Amsterdam  in Zaandam tussen twee clubs die elkaar niet eerder 

gewonnen. DC Zaanstreek is dus in de “winning mood” en   in de hoofdklasse hebben ontmoet. 

zal er alles aan doen om ook tegen MTB Hoogeveen te  

vlammen, en zo mogelijk opnieuw voor een verrassing te zorgen. 

 

Damcombinatie Zaanstreek, p/a Loggerstraat 58, 1503 KE  Zaandam                                        Website: www.dczaanstreek.nl 


