KNDB Jeugdcommissie
p/a Gerard Bruins
g.bruins9@kpnplanet.nl
0528-342544 of 06-20137968

Hollandscheveld, 12 september 2017
Betreft: uitnodiging Nationale Jeugddamdag 2017

Beste damvrienden, provinciale jeugdcoördinatoren,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd teams van uw provincie in te schrijven voor de
Nationale Jeugddamdag 2017. Op deze gezellige dag zullen de teams van de verschillende
provincies tegen elkaar strijden. Daarnaast is het een belangrijke dag om elkaar te ontmoeten
en het dammen onder uw jeugd te stimuleren. Schrijf gerust meerdere teams in, immers ook
voor de iets mindere dammers is het een mooie dag.
De Nationale Jeugddamdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 7 oktober.
Het wordt dit jaar gespeeld in:
Het Wapen van Wesepe
Ds. E.Kreikenlaan 8
8124 AP Wesepe
Een team bestaat bij de welpen en de pupillen uit vijf personen, allen lid van een
damvereniging in hun damprovincie. De aspiranten en junioren spelen in een gemengd
team van vier personen waarbij elke mogelijke samenstelling van aspiranten en junioren
mogelijk is.
Per ronde dient u een opstelling in te leveren. Het is toegestaan met wisselspelers te spelen.
Inschrijven kan tot en met 30 september 2017 (uiterste datum) bij Gerard Bruins, bij
voorkeur zo spoedig mogelijk via de mail.
Mochten er geen teams uit uw provincie deel kunnen nemen, dan ontvangen wij ook gaarne
een reactie. Uiteraard hopen wij dat elke damprovincie vertegenwoordigd zal zijn want één
ding is zeker; u biedt uw jeugdspelers een mooie dag aan.
Alle deelnemers dienen om 10.45 uur aanwezig te zijn om zich aan te melden. De opening
van het toernooi zal om 11.00 uur zijn. De toernooivorm en de bedenktijd voor de
verschillende categorieën worden na het sluiten van de inschrijfdatum vastgesteld. Via de mail
ontvangt u daarna verdere informatie over toernooivorm, speeltempo, deelnemende teams en
andere relevante zaken.

Wij hopen dat wij u bij deze voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan
horen wij dat graag van u. Tot zaterdag 7 oktober a.s.
Met vriendelijke groet,
Namens de jeugdcommissie van de KNDB,
Gerard Bruins
Gagelstraat 21
7913 BR Hollandscheveld
Tel.nr. 0528-342544
Email: g.bruins9@kpnplanet.nl

