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

Hollandscheveld, 5 oktober 2015
Betreft: uitnodiging NK jeugd clubteams.

Beste damvrienden,
Op zaterdag 14 november a.s. zal het NK jeugd Clubteams 2015 georganiseerd worden.
Gastheer van dit mooie evenement is de organisatie van het WK dammen in Emmen.
Bij deze wil ik u van harte uitnodigen om een of meerdere teams binnen uw vereniging
in te schrijven.
Bij de welpen en pupillen wordt er in viertallen gespeeld, bij de aspiranten en junioren
in drietallen. Spelers dienen lid te zijn van de vereniging waarvoor zij uitkomen. Het is
niet toegestaan om voor verschillende teams uit te komen, ook als deze teams van
dezelfde vereniging zijn. Het kampioenschap zal worden gespeeld in woonzorgcentrum
Holdert, Hondsrugweg 101, 7811 AB Emmen. Deze locatie ligt ca. 700 meter verwijderd
van hotel ten Cate waar tegelijkertijd het WK gespeeld wordt. Op deze dag worden er
op het WK twee ronden gespeeld. Wij zullen het speelschema zodoende opstellen dat
ieder in de gelegenheid is even te kijken op het WK.
Alle deelnemende teams dienen zich op de toernooidag om 10.45 uur gemeld te hebben,
zodat de opening om 11.00 uur kan plaatsvinden.
Het inschrijfgeld voor dit toernooi is voor pupillen, aspiranten en junioren €15,- per
team. Het inschrijfgeld voor de welpen bedraagt €10,-. Het inschrijfgeld dient op de
wedstrijddag aan de organisatie te worden voldaan. Uw opgaven kunnen worden
ingeleverd, bij voorkeur via mail tot (uiterlijk!) vrijdag 6 november a.s. Enige dagen
later krijgen de ingeschreven verenigingen meer details met overzicht van de
deelnemende teams, toernooivorm, speeltempo en dergelijke.

Ik hoop u op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Schroom niet mij te bellen
of te mailen als er iets niet duidelijk is. Ik hoop u allen op zaterdag 14 november in
Emmen te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Gerard Bruins

