
 

 

   Utrechtse Provinciale Dambond 
   Harry Vredeveldt, email: updbbestuur@gmail.com  

       Woudenberg, 8 juli 2020. 

Aan de besturen van de Utrechtse damclubs,, 

 
Het bestuur van de UPDB informeert u hierbij over de volgende verandering:  
Ester van Muijen wordt de nieuwe regiocoördinator voor het Jeugddammen in onze provincie. 
 
Deze functie kwam vrij omdat - op ons verzoek - Ben Provoost de training voor dammers met een 
Rating van 1100 en hoger op zich heeft genomen. Door drukke werkzaamheden kan Ben beide 
functies niet combineren. 
Het bestuur vertrouwt erop dat beide functies hiermee in goede handen zijn: met Ester halen wij 
veel kennis van het Jeugddammen in huis en Ben – behorend tot onze landelijke top - heeft zijn 
sporen verdiend met het geven van trainingen. 
 
Over de genoemde damtraining wil het bestuur nog het volgende opmerken: wij hechten veel 
waarde aan de training aan onze sterkere spelers.  
Met de opdracht van de clubs om de training budgettair neutraal te organiseren, hebben we met Ben 
en de huidige deelnemers contact gehad over de deelnemerskosten: € 87,50 voor 7 lessen.  
Zij accepteren een verhoging. De UPDB wil echter hierbij een beroep doen op de besturen én spelers 
om een uitbreiding van het aantal deelnemers te realiseren. Als dit lukt, blijven de deelnemerskosten 
gelijk! 
 
Wij vragen u dan ook uw sterkste spelers te stimuleren deel te laten nemen aan deze training. Zodat 
er in de toekomst weer clubs uit het Utrechtse vertegenwoordigd zijn in de landelijke Hoofdklasse!  
 
Wij verzoeken u daarom deze brief door te sturen naar uw topspelers en - indien nodig - hen 
financieel te ondersteunen om te kunnen deelnemen aan deze training.  
 
De training start in september en vanaf nu tot begin augustus kunnen spelers zich opgeven bij Ben 
Provoost, of Ester van Muijen. Zij kunnen dan aangeven welke avond(en) hun voorkeur heeft. Ben zal 
hen dan in de eerste helft van augustus een overzicht van de geplande avonden toesturen. 
 
Wij rekenen graag op uw volle medewerking, 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de UPDB 
 
Harry Vredeveldt. 


