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 Diverse zaken in Limburg 

    

Allen, 

Wellicht bent u altijd up-to-date, wellicht ook niet. Tegenwoordig gebruiken we binnen de 

PLDB nieuwsbrieven om u up-to-date te houden.  

Bestuurspagina 

Wist u al dat er op de website www.pldb.nl ruimte is ingeruimd voor een bestuurspagina? 

Hier vindt u onder andere al het definitief concept beleidsplan zoals onlangs besproken op 

de ALV. Dit plan is ook aan de clubs verzonden, met als verzoek een datum te plannen om 

over het plan te discussiëren. Meer info via de secretaris van de PLDB of uw vereniging. 

Toernooi – uitschrijvingen 

In november starten de Limburgse clubcompetitie (zaterdagmiddagen) en het Persoonlijk 

Limburgs kampioenschap (woensdagavonden). De toernooi-info en inschijfmogelijkheid 

wordt op korte termijn geopend. 

Brunssum Open Damtoernooi 

Hét evenement waarom onze provincie bekend staat in damland is het Brunssum Open. 

Schrijf u nu in, en laat van 3 tot en met 11 augustus merken dat Limburg trotse eigenaar is 

van het oudste meerdaags zomerdamtoernooi van Nederland. Meer info vindt u op 

www.brunssumdamtoernooi.nl 

Het toernooi wordt vooraf gegaan door een openluchtsimultaan, donderdag 2 augustus in 

de vroege avond, bij La Plaza in het centrum van Brunssum. De simultaan wordt gegeven 

door Brunssum Open 2017 winnaar Christian Niami. 

Rubriek VIA Limburg 

Goed nieuws: er zijn leden te werven voor uw vereniging. Onlangs publiceerde Paul Nitsch 

in zijn rubriek in de diverse VIA Limburg edities een prijsvraag. Uit alle inzendingen, en dat 

waren er meer dan u zult verwachten, zijn twee winnaars geloot. Beide zijn huisdammers. 

Onder de inzenders: nog veel meer huisdammers. Ons advies: adverteer in de bladen in uw 

regio, en laat zien dat dammen in de regio wel zeker mogelijk is! 

Penningmeester gezocht 

Aan 
PLDB leden en 

belangstellenden 

Van 
Martijn van Gortel

  

Betreft 
Nieuws, aankomende 

activiteiten en ‘things to 

do’ 

http://www.pldb.nl/
http://www.brunssumdamtoernooi.nl/
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De taak van penningmeester binnen de PLDB, in een enthousiast bestuur welke onlangs 

een nieuwe weg is ingeslagen, is nog vacant. Wilt u dammen in de provincie naar een hoger 

platform tillen? Meldt u dan nu bij de voorzitter van de PLDB. Heeft u, wellicht na het lezen 

van het beleidsplan, wellicht interesse in een andere functie in de Limburgse damwereld? 

Ook dan bent u van harte welkom.  

Ratinglijsten 

De ratinglijsten per 1 juli zijn bekend. De PLDB wens alle leden welke goed hebben 

gepresteerd te feliciteren met zijn of haar ratingwinst, en belooft alle leden ook dit jaar weer 

progressie te kunnen maken binnen de provinciegrenzen middels het organiseren van 

diverse trainingen en activiteiten.  

 

 


