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Zomeravondclubontmoetingen 2019 

 

Sportvrienden,   

        Warmenhuizen, 16 april 2019 

 

District Noordwest organiseert de zomeravond competitie 2019. (ZACO). De competitie gaat 
van start vanaf week 18, d.w.z. er kan door de opgegeven vaste contactpersonen van de 
verenigingen wedstrijden worden gepland vanaf week 18 t/m week 38.  
 
Het is voor de verenigingen mogelijk af te wijken van het aangegeven speelschema. De 
contactpersonen zijn hier vrij in als alle wedstrijden maar gespeeld zijn voor de laatste 
speelavond vrijdagavond 20 september 2019. 
 
Het DT (districtsteam) hoopt dat zoveel mogelijk het speelschema wordt aangehouden want 
dan heeft zij een beter overzicht van de gespeelde wedstrijden en nog te spelen wedstrijden. 
 
Er hebben dit jaar 12 verenigingen ingeschreven. De verenigingen hebben wij verdeeld in een 
Noord- en Zuid-poule.  DT noordwest hoopt op mooie zomerse avonden en veel spelplezier 
tijdens alle clubontmoetingen. Het competitiereglement vindt u ook in dit bulletin.  
 
De zomeravond clubontmoetingen worden afgesloten met een finaleavond op vrijdagavond 4 
oktober 2019, waarbij de nummers 1 uit elke poule, spelen om de wisselbeker. De nummers 2 uit 
elke poule spelen voor de derde/vierde plaats. Vervolgens spelen alle gelijke geëindigde nummer 
3, 4, 5 en 6 in de poule tegen elkaar.  
 
Allen veel succes. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Districtsteam 

Lydia Jurcka, Ben van Assema, Elly Brouwer. 

 

(voor vragen aan het districtsteam email: noordwest@njbb.nl) 
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Zomeravond Club Ontmoetingen 2019 poule-indelingen en 

Contactpersonen verenigingen 

 
Poule 
Noord Vereniging Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres 

1 Boel Skik’92 Joke Visser 
0227-511636 of 06-
15185718 

jdbvboelskik92@gmail.com 

2 PV de Bouledozers Albert Leene 06-41395375 alleene01@ziggo.nl  

3 Entre Nous Jan Karsten 0223-622675 jankarsten@quicknet.nl 

4 JdB Onderhands Jan Kouseband 
0224-221258 of 06-
45053745 

j.kouseband@kpnmail.nl 

5 P.O.N. Schagen Annemarie Kuipers 06-50902776 rkuipers46@quicknet.nl 

6 Jbv Schoorl Feico Kooy 
06-30311662 of 072-
5094161 

fj.kooy@icloud.com 

 
 
 
  

Poule 
Zuid Vereniging Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres 

1 Boule Lef Ronald Leeflang 06-29454534 boulelef.wedstrijdzaken@gmail,com 

2 PC Ça Roule Gerrie v/der Loo-Visser 06-17150632 peter.en.gerrie@quicknet.nl 

3 ASV Celeritas Dick Icke 06-20290863 dick.icke@chello.nl 

4 Elza Boules Lub Hoekstra 06-51614508 lubhoekstra@gmail.com 

5 De Meteoor Corrie van Ekris 06-12681681 corrie@corrievanekris.nl 

6 De Stetters Els Hummel 06-58853306 els.h@telfort.nl 

 

     Speelschema Noord- en Zuid- Poule (6 verenigingen) 

 
  Thuis of Uit Uit of Thuis 

Team 

week week week week week week week week week week 

18/19 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/38 
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 
2 1 6 3 4 5 1 6 3 4 5 
3 5 1 2 6 4 5 1 2 6 4 
4 6 5 1 2 3 6 5 1 2 3 
5 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 

6 4 2 5 3 1 4 2 5 3 1 
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Wedstrijdreglement ZACO    ingangsdatum 1-1-2018 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 
1. De zomeravondclubontmoetingen (ZACO) is bedoeld voor teams bestaande uit zes (6) spelers, 

die voor hun vereniging uitkomen en in het bezit zijn van een geldige Wedstrijd- of Jeugd-
licentie. Houders van een Club-licenties kunnen vanaf 1-1-2018 niet meedoen. 

2. Per vereniging kan slechts 1 team van 6 spelers deelnemen. 
3. Elke deelnemende vereniging dient de naam van een contactpersoon (teamleider) op te ge-

ven, hij/zij onderhoudt contact met de coördinator wedstrijdzaken district noordwest en is 
mede verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. 

4. De 6 spelers van een team vormen voor iedere speelavond 3 vaste doubletten teams. 
Elk doublet speelt per clubontmoeting 3 partijen tot 13 punten tegen elk van de 3 doubletten 
van de tegenstander. 

5. Gedurende het seizoen mag de samenstelling van een clubteam onbeperkt worden 
veranderd. Na de aanvang van een speelavond mag de samenstelling van een doublette 
niet meer worden veranderd. 

6. Elk team wijst per speeldag een teamleider aan. De teamleider controleert de licenties 
van de tegenpartij, noteert de spelersnamen én licentienummers op het wedstrijdformulier. 

7. Als bij licentiecontrole door een teamleider of coördinator wedstrijdzaken blijkt dat een van de 
spelers niet speelgerechtigd is, dan verliest dat doublette met 6-13 terwijl de tegenstander 
wint met 13-6. Wegblijven bij een geplande clubontmoeting, zonder af bericht, wordt bestraft 
met een verliespartij voor die vereniging met een eindscore van 0-9. 

8. Indien één van de doubletten niet op komt dagen, geldt de regel als bij punt 7. 
9. Bij extreem slechte weersomstandigheden en na overleg tussen de betrokken contactpersonen 

kan een wedstrijd worden afgelast. De afgelaste wedstrijden dienen alsnog gespeeld te wor-
den bij dezelfde organiserende vereniging waar de wedstrijd is afgelast. De coördinator wed-
strijdzaken van het district dient van een afgelasting direct op de hoogte gebracht te worden. 

10. Er wordt gespeeld aan de hand van een nader samen te stellen speelschema. 
Het district is verdeeld in twee regio’s nl.: Noord en Zuid. De teams binnen één regio ontmoe-
ten alle tegenstanders twee keer namelijk: in een uit- en een thuiswedstrijd. 

11. Exacte wedstrijddata worden door de teamleiders van beide verenigingen onderling gepland. 
U bent verplicht alle wedstrijden die u aangaat ook te spelen. Aanvangstijd van de wedstrijd 
zijn uiterlijk 19.30 uur. 

12. De start van de competitie is week 18 en de laatste ronde dient gespeeld te zijn in week 
38. 

13. De competitie wordt afgesloten met een finaleavond op de 1e vrijdagavond van oktober. Op de 
deze finaleavond spelen de teams uit regio Noord tegen de teams uit regio Zuid. Het spelsys-
teem is: -De nummers 1 van de poules tegen elkaar, de nummers 2 tegen elkaar enzovoorts.  

14. De ZACO wordt gespeeld volgens de bepalingen van het officiële spelreglement van de NJBB.
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Wedstrijdsysteem 
1. De verenigingsontmoetingen in de Zuid- en Noordpoule (voorronden) alsmede op de finale 

avond worden op tijdsduur gespeeld. Voor het spelen op tijd gelden enkele afwijkende spel-
regels, die onderaan in Artikel 1 zijn vastgelegd. 

 

Verwerking Resultaten  
1. Iedere gewonnen partij (tussen 2 doublettes) levert het team 1 partijpunt op. De vereniging 

behaalt één wedstrijdpunt door minimaal 5 partijen (= 5 partijpunten) te winnen in een club-
ontmoeting. Een gelijkspel is niet mogelijk.      

                                              
2. Rangschikking geschiedt op volgorde van: 

 
       1. het aantal wedstrijdpunten, (per clubontmoeting 1 of 0), 

       2. het saldo van partijpunten, (mogelijke uitslagen 9-0, 8-1, 7-2, 6-3, 5-4 én  
 andersom), 

       3. het onderling resultaat (OR) (in wedstrijdpunten),  

       4. het onderling saldo (OP) (in partijpunten), 

       5. het saldo van de in de onderlinge wedstrijden gespeelde partijen behaalde   
 punten. (OS). 

 
3.  De deelnemende verenigingen krijgen blanco wedstrijdformulieren, de ontvangende   
 vereniging vult haar wedstrijdformulier volledig en juist in met de einduitslagen van  de op 
die avond gespeelde wedstrijden van alle teams. De organiserende vereniging  zendt dit 
formulier binnen 48 uur naar de coördinator wedstrijdzaken district  noordwest. Liefst per email 
aanleveren, zie hieronder emailadres. 

 Speelterrein 
 1. Elke wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de ontvangende vereniging. 
 2. Het speelterrein moet aan enkele minimale eisen voldoen zoals: 

     - Er moeten toiletten aanwezig zijn. 
     - Er moet schuilgelegenheid zijn. 
     - Er moet kunstlicht aanwezig zijn. 
 
 3. Wij dringen er op aan dat alle clubs hun terreinen en voorzieningen kritisch bekijken. 

Prijsuitreiking finaledag 
De prijsuitreiking zal plaats vinden op de finaleavond 1e vrijdagavond in oktober op een locatie 
welke aangewezen wordt door het district noordwest. Voor de winnaar wordt een wisselbeker én 
een blijvende herinnering ter beschikking gesteld. De wisselbeker blijft eigendom van het district 
noordwest. In 2017 is de wisselbeker gewonnen door Elza Boules uit Beverwijk en in 2018 is de 
wisselbeker gewonnen door De Meteoor uit Amsterdam. 
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Kosten deelname per vereniging 
De kosten per vereniging worden jaarlijks door de NJBB vastgesteld en bedraagt voor 2019  € 30,- 
per team en worden voorafgaand aan de competitie door het bondsbureau (NJBB) in rekening 
gebracht. 

ARTIKEL 1 AFWIJKENDE SPELREGELS 

In verband met het op tijd spelen zijn de volgende aangepaste spelregels van 
kracht.  
1.1 De volgende werpronde is begonnen op het moment dat de laatst gegooide boule van de lo-

pende werpronde tot stilstand is gekomen of het moment dat het but tijdens een werpronde 
op niet toegestaan terrein is gekomen. Voor het uitwerpen van het but geldt dat dit binnen 
een minuut na het vaststellen van de punten moet plaatsvinden. 

1.2 De speeltijd bedraagt maximaal 50 minuten; + maximaal 2 mênes. 
1.3  De start en het verstrijken van de speeltijd worden aangegeven door middel van een ge-

luidssignaal. Het startsignaal wordt gegeven door de contactpersoon van de thuisspelende 
vereniging. Een op het moment van het eindsignaal reeds begonnen werpronde wordt uit-
gespeeld. Wanneer na afloop van deze werpronde de dertien punten nog niet zijn bereikt 
wordt de partij met maximaal twee werpronden verlengd. Indien na deze extra werpron-
den de stand gelijk is, wordt een beslissende werpronde gespeeld.  

1.4 Richttijden per avond: 
1e ronde doubletten start 19.30 uur tot uiterlijk 20.20 uur + eventueel maximaal 2 mênes; 
2e ronde doubletten start 20.45 uur tot uiterlijk 21.35 uur + eventueel maximaal 2 mênes; 
3e ronde doubletten start 21.55 uur tot uiterlijk 22.45 uur + eventueel maximaal 2 mênes; 

SLOTBEPALINGEN 

In alle gevallen waarin dit reglement of bijbehorende bijlagen niet voorziet beslist de coördinator 
wedstrijdzaken na overleg met alle betrokken partijen. 

 

De uitslagen van alle wedstrijden dienen vanaf 1-5-2019 te worden doorgegeven aan: 

Wedstrijd-coördinator van het districtsteam: Ben van Assema, email: wedstrijd-
noordwest@njbb.nl 

 

 

 
 

 

 

 

 


