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Verenigingen van NJBB District ZuidWest
Zomer Club Competitie (ZCC) 2020

Graag nodigen wij de verenigingen van District ZuidWest om met één of meerdere teams
deel te nemen aan de Zomer Club Competitie 2020.
Om de ZCC bij de leden van de vereniging onder de aandacht te brengen tref je als bijlage
een flyer, die je kunt ophangen in het clubhuis, plaatsen op de website en/of digitaal aan de
leden zenden.
De opgave van de teams kun je doen met bijgaand inschrijfformulier.
Inschrijven kan tot 2 maart 2020.
De (richt)speeldagen (de wedstrijden mogen in overleg eerder worden gespeeld) voor de
ZCC in 2020 zijn de zaterdagen:
18 april
18 juli
2 mei
8 augustus
6 juni
22 augustus
De play-offs zijn op zaterdag 5 september 2020.
Op basis van het eindresultaat van de ZCC 2019 zijn de volgende verenigingsplaatsen in
alfabetische volgorde in 2020 beschikbaar:
1e klasse
Boulevaart-1
D.O.B.-1
Dongen-1
Middelburg-1
Petangeske-1
Petangeske-2
Va-Tout-1
Va-Tout-2

2e klasse
Altena-1
Bré-da-Boules-1
Bré-da-Boules-2
Bré-da-Boules-4, in 2020 als team 3
Dongen-2
Petangeske-3
Petangeske-4
't Veer-1

3e klasse
Boulevaart-2
Bré-da-Boules-3, in 2020 als team 4
Bré-da-Boules-5
Dongen-3
Middelburg-2
Petangeske-6, in 2020 als team 5
Va-Tout-4
Va-Tout-5, in 2020 als team 3

4e klasse
Altena-2
Bré-da-Boules-6
D.O.B-2
Petangeske-5, in 2020 als team 6
Va-Tout-3, in 2020 als team 5
‘t Veer-2
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Wij vragen je om veel leden enthousiast te maken om mee te spelen.
En . . . . omdat alle leden in 2020 beschikken over een gelijke licentie is het ook voor de
‘oud C-licentiehouders’ mogelijk om deel te nemen.
Het inschrijfgeld voor de gehele competitie bedraagt eenmalig € 24,- per team. Het bedrag
wordt aan de vereniging gefactureerd door het bondsbureau van de NJBB.
De aanmeldingen (graag als WORD-document) kun je sturen naar
ppaardekooper@hetnet.nl . Maak hiervoor gebruik van het inschrijfformulier.
Het reglement en de uitslagen van 2019 vind je op de website
nlpetanque.nl/districtscompetities. Kies district ZuidWest en vervolgens weer
districtcompetities en ZCC.

Met sportieve groet,
Paul Paardekooper
Fred Oors
Bijlage:

 076 587 35 68, competitieleider ZomerClubCompetitie
 06 531 130 61, wedstrijdcoördinator NJBB District ZW

flyer en reglement
inschrijfformulier

