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Districtskampioenschap tête-a-tête 2019
Het was voor de organisatie (DT
noordwest) een enorme uitdaging om dit
kampioenschap te mogen organiseren.
Het was voor het eerst dat dit werd
georganiseerd. De gastverenigingen
P.U.K. Haarlem en Les Mille Iles hadden
de primeur op zondag 24 februari 2019.

Foto: van links naar rechts Keesjan Vos
(4e), Henk van Boeschoten (3e), Leo Bos
(1e), Tim van Drunen Littel (2e).
Categorie Vrouwen
Roby van Rooijen én Els Hummel

Uiteindelijk hebben 32 mannen, 16
vrouwen en 4 jeugdspelers een sportief,
spannend en uitdagend kampioenschap
hebben beleefd.
De eerste districtskampioenen tête-a
tête in district noordwest zijn
bekend:
Categorie mannen: Leo Bos
Categorie vrouwen: Roby van Rooijen
Categorie jeugd:
Luc Hoebe
De drie kampioenen: Leo, Roby en Luc
van harte gefeliciteerd.
De volgende personen hebben zich
gekwalificeerd voor het NK tête-atête op zondag 14 april bij PC Oisterwijk:

Foto: van links naar rechts Coby Zijlstra
(3e), Roby van Rooijen (1e), Els Hummel
(2e).

Categorie Jeugd:
Luc Hoebe én Jordan Niechcial.

Categorie Mannen
Leo Bos, Tim van Drunen Littel, Henk van
Boeschoten en Keesjan Vos.

Foto: van links naar rechts Stan Hoebe
(4e), Jordan Niechcial (2e), Luc Hoebe
(1e), Remy Mosselman (3e).

Winter Competitie Tripletten WCT
2019
De equipe Martijn Bos, Paul van den
Broek en Vincent Kenter van vereniging
PV De Bouledozers (team 1) is winnaar
geworden van de Winter Competitie
Tripletten 2019.
Zij werden kampioen in de Hoofdklasse.

2e Klasse A:
1e plaats: Jbv Schoorl 3: Cor Kooij, Ben
van Assema, Fred Mol;
2e plaats:CdP Bonne Chance 3: Thea v/d
Ham, Frans van Schaik, Jan Nagelkerke;
3e plaats: JdB Onderhands 1: Karin de
Maaijer; Rick van der Steen, Arjan
Mennen.
2e Klasse B:
1e plaats: JBC Touché une Boule: Wim van
Heusden, Piet Derksen, Willem La Grouw;
2e plaats: Jbv Schoorl 2: Ron Bakker,
Lydia Jurcka, Paul Schuurman;
3e plaats: JdB Onderhands 3: Hans Schuit,
Adrie Schuit, Teun Groot.

De winnaars van de Winter Competitie
Tripletten 2019 van het District Noordwest:
Invaller Hans Wortel, Paul van den Broek en
Vincent Kenter.

Vermeldingen ereplaatsen WCT 2019
Hoofdklasse
1e plaats: PV de Bouledozers 1: Martijn
Bos, Paul van den Broek, Vincent Kenter;
2e plaats PV de Bouledozers 2: Ruud
Derks, Gerry Emons, Marco Termaat;
3e plaats: Les Mille Iles 2: Jos Groen,
Wietse Visser en Ria Korringa
1e klasse A:
1e plaats: PC Ça Roule 4: Laurent
Niechcial, Jasper Hoebe, Eugène Farez
2e plaats: Entre Nous 1: Jan Karsten,
Wendy Karsten, Alonzo Karsten;
3e plaats: NOVA Boules1: Jan
Steenbakker, Henk Stam, Hans Boon.
1e Klasse B:
1e plaats: De Gouden Gooi 2: Paul
Jansson, Joke Visser, Carel Hoeben;
2e plaats: JdB de Stetters 2: Ber Kuijs,
Loeki Kuijs-Indri, An Dijkman-Baltus †;
3e plaats: Les Milles Iles 4: Wieb Duim,
Marion Smit, Gerard Oudhuis.

Belangrijke data in 2019
1) Maandag 8 april 2019 ledenraadpleging
district noordwest, StayOkay Egmond,
Herenweg 118, 1935, AJ Egmond-Binnen,
Aanvang 19.00 uur.
2) Zondag 14 april 2019:
- Deadline inschrijving ZCT 2019;
- Deadline inschrijving ZACO 2019.
3) Woensdag 1 mei 2019:
- Deadline aanvragen nationale en
landelijke toernooien periode 1 januari
t/m 31 december 2020;
4) Woensdag 1 mei 2019:
- Deadline aanvragen regionale
toernooien periode 1 oktober 2019 t/m 30
september 2020.
5) Woensdag 29 mei 2019:
- Voorjaarsvergadering districtsberaad;
Naast de bespreking van nog te agenderen
onderwerpen wordt de kalender voor het
winterseizoen 1 oktober 2019 tot en met
30 september 2020 vastgesteld. Aanvang:
20.00 uur. De locatie wordt later bekend
gemaakt.
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Accommodatieruimte gezocht
Verenigingen die hun accommodatie
beschikbaar willen stellen voor de
districtsbijeenkomst op woensdag 29 mei
2019 kunnen dit laten weten door vóór
maandag 29 april een bericht te sturen
naar het mailadres: noordwest@njbb.nl.
Het gaat hierbij om de
voorjaarsvergadering van het
districtsberaad (woensdag 29 mei), de
najaarsvergadering van het
districtsberaad.
Aanvragen regionale toernooien
De aanvragen voor een regionaal toernooi
(voorheen: toernooi van categorie 3) in
het winterseizoen 1 oktober 2019- 30
september 2020 dienen uiterlijk 1 mei te
worden gezonden naar: wedstrijdnoordwest@njbb.nl. Toernooi-aanvragen
die ná 1 mei binnenkomen worden niet
meegenomen in de concept-kalender voor
het winterseizoen 1 oktober 2019 – 30
september 2020 die wordt besproken en
vastgesteld tijdens de
voorjaarsvergadering van het
districtsberaad.
Aanvragen nationale toernooien en
landelijke toernooien in 2020
Verenigingen die hun accommodatie in
het jaar 2020 willen kandideren voor een
nationaal toernooi (voorheen: toernooi
van categorie 1) dienen dit uiterlijk 1 mei
2019 op te geven bij de
toernooicommissie van de Nederlandse
Jeu de Boules Bond via het e-mailadres:
info@njbb.nl. De data van de nationale
toernooien in 2020 staan vermeld in de
kalender op de website NLPetanque:
https://nlpetanque.nl/ kalender.
Verenigingen die in 2020 een landelijk
toernooi (voorheen: toernooi van categorie
2) willen organiseren, dienen de aanvraag
hiervoor uiterlijk 1 mei 2019 te sturen aan
de toernooicommissie van de Nederlandse
Jeu de Boules Bond via het e-mailadres:
info@njbb.nl.

Vacatures
De volgende twee vrijwilligers functies in
ons districtsteam zijn vacant:
Districtscoördinator én de portefeuille
Sportpromotor. Wie informatie wil
ontvangen of zich geroepen voelt om één
van deze beide functies te bekleden of wie
een persoon kent die zou kunnen worden
benaderd, wordt verzocht een mail te
sturen naar: noordwest@njbb.nl.
Promotiematerialen
Het district beschikt over een aantal
promotiematerialen die door verenigingen
kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld ter
opfleuring van de accommodatie bij
toernooien en dergelijke.
De promotiematerialen zijn:
 beachflags inclusief voet (4 stuks);
 spandoeken;5 meter (4 stuks);
 rolbanner ʼʼZonder Respect Geen
Petanqueʼʼ
(1 stuks);
 rolbanner ʼʼPlay Petanqueʼʼ (1 stuks); 
parasols inclusief voet (3 stuks).


Er is ook een flyer beschikbaar
(gebundeld per 250 stuks) met daarop
onder meer een korte uitleg van de
spelregels. Deze flyer kunnen
verenigingen gebruiken als ondersteuning
bij werving van nieuwe leden of als
promotiemateriaal bij toernooien en
dergelijke. Voor informatie over en
reservering van promotiematerialen
kunnen verenigingen tijdelijk terecht bij
Ben van Assema (wedstrijd-coördinator);
wedstrijd-noordwest@njbb.nl.

Verenigingsgegevens
Verenigingen dienen wijzigingen in hun
gegevens en in de gegevens van hun leden
(via hun inlogcode) zelf in te voeren in de
on line ledenadministratie van de NJBB.
Wijzigingen in verenigingsgegevens dienen
te worden doorgegeven aan het district
via: noordwest@njbb.nl.
c.

Algemene mededelingen
a. Van alle regionale toernooien
(voorheen: toernooien van categorie
3) dient door de scheidsrechter en de
wedstrijdleider een
rapportageformulier te worden
ingevuld. Dit formulier dient te worden
gezonden aan de wedstrijd-
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coördinator: wedstrijdnoordwest@njbb.nl.
b. Rapportageformulieren zijn
gekoppeld aan het aanvraagformulier
van het betreffende toernooi en
kunnen worden gedownload via de
URL
- https://nlpetanque.nl/Formulieren;
scrollen naar Formulieren.
Een vervanger is een speler die een
eerder opgegeven speler vervangt
voor een gehele competitie of een
toernooi. Een vervanger kan tot de
aanvang van een competitie of
toernooi worden opgegeven. Een
invaller is een speler die invalt voor
een eerder opgegeven speler voor
enige dag van een competitie.

