Functie
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon
E-mail
Datum
Onderwerp

: Competitie-/wedstrijdleider bekertoernooi
: E.C. van de Weerdhof
: Doddegras 9
: 3902 AN/Veenendaal
: 0318-516044
: erikvandeweerdhof@hotmail.com
: 12 juni 2009
: 35e bekercompetitie GDB (2009)

Aan: de deelnemende verenigingen, dhr. J. van der Zwan, Bondsbureau KNDB, bestuursleden GDB, Pers +
belangstellenden.
Geachte heer, mevrouw,
De halve finales van de Jan van der Zwan Cup 2009 zijn gespeeld. De uitslagen waren als volgt.
DC Hengelo 1
BDSV Barneveld 1

GH
N1

3-5
4-4

Dammers uit Oost 1
DC Lent 1

LE
LH

Bij de laatstgenoemde wedstrijd bekerde BDSV Barneveld 1 door, omdat zij in een lagere klasse uitkomen. Dit
heeft tot gevolg dat de finale op vrijdag 26 juni zal worden gespeeld in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat
6 te Vorden (telefoonnummer 0575-552722) tussen:
Dammers uit Oost 1

LE

-

BDSV Barneveld 1

N1

Hieronder ontvangt u een overzicht van de contactgegevens van deze teams.
Team

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres

BDSV Barneveld 1

A.P. Bouw

0342-414252

a.bouw@chello.nl

Dammers uit Oost 1

H. Grotenhuis ten Harkel
J. Masselink

0575-551064

secr_duo@planet.nl
j.masselink@hccnet.nl

Dammers uit Oost wordt verzocht de uitslag op dezelfde avond te versturen, en de namen hierbij duidelijk aan te
geven. Dit mede omdat de uitslagen aan de KNDB zullen worden doorgegeven voor de berekening van de
ratings. In het bijgevoegde bestand kunt u de detailuitslagen van de gespeelde wedstrijden raadplegen. De
deelnemende verenigingen wordt verzocht de namen en uitslagen op juistheid te controleren en waar nodig
aanvullingen te doen.
In verband met de verslaggeving over het toernooi in het Gelders Damnieuws zou het fijn zijn wanneer u leuke
anekdotes en interessante fragmenten uit de wedstrijden naar mij toe zou sturen.
Veel succes in de finale.
Met vriendelijke groet en tot 26 juni,
Namens het bestuur van de Gelderse Dambond,
Erik van de Weerdhof

