
Beste jeugddammers, 
 
Helaas konden de reguliere Nederlandse jeugddamkampioenschappen dit jaar niet 
doorgaan vanwege de coronacrisis. Om jullie de gelegenheid te geven toch nog een 
dagje te dammen, hebben we de Nederlandse Jeugdcup in het leven geroepen. Deze 
zal voor alle categorieën op één dag, zaterdag 26 september, gespeeld worden. De 
aanvankelijk geplande nationale jeugddamdag komt hiermee te vervallen. Inschrijving 
voor de Jeugdcup vindt plaats op basis van open inschrijving voor KNDB leden. Het 
aantal beschikbare plaatsen is afhankelijk van de grootte van de speellocaties. Er zijn 
4 speellocaties gevonden, Wageningen, Hoogeveen, Baarn en Westerhaar, waarover 
de verschillende toernooien verdeeld zullen worden. Welke categorie waar speelt en 
met welke toernooivorm wordt bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen.  
 
Doe jij ook mee aan de Nederlandse Jeugdcup?!  
 
De inschrijving start op zaterdag 29 augustus 12.00 uur precies. Vol = vol. Wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt. De deadline voor aanmelding, mits de categorie nog niet vol zit, is vrijdag 
11 september. Om je in te schrijven stuur je onderstaand inschrijfformulier naar het 
bondsbureau van de KNDB (bondsbureau@kndb.nl of Postbus 326, 3900 AH, Veenendaal). De 
inschrijfkosten bedragen voor alle categorieën €5, te voldoen op de wedstrijddag bij de 
organiserende vereniging. 
 
LET OP: Je mag het ingevulde formulier dus ook scannen en als BIJLAGE bij een e-mail bericht 
mailen naar bondsbureau@kndb.nl. De bijlage dus niet plakken in het bericht zelf, maar 
echt als bijlage meesturen 
 
Inschrijving KNDB Jeugdcup 2020 
Ik wil graag deelnemen aan de Nederlandse Jeugdcup 2020. 
 
Opgave voor de categorie: 

Geboren na 31-12-2009 Welpen algemeen Welpen meisjes   

Geboren na 31-12-2006 Pupillen algemeen Pupillen meisjes  

Geboren na 31-12-2003 Aspiranten algemeen Aspiranten meisjes  

Geboren na 31-12-2000 Junioren algemeen Junioren meisjes  
 
Naam:   
Geboortedatum:   
Damvereniging:   
Woonadres:   
Telefoonnummer:   
E-mailadres:   

 
Hopelijk zien we je dan! Groetjes van de KNDB Jeugdcommissie. 
Anne-Wil Koopman (annewil_koopman@hotmail.com, tel. 0613446971) 
Laura Timmerman (lauratimmerman1993@hotmail.com) 


