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Informatiebulletin nr. 6
| 25.09.2019
Zomer tripletten 2019 (ZCT 2019)

De eerste partijen werden vlot afgewerkt,
maar enkele equipes hadden meer tijd
nodig. Zo werd één uitslag van 13-10
puntje voor puntje in een uur en drie
kwartier bereikt.

14 equipes hadden zich voor deze
competitie in ons district ingeschreven.
Gespeeld werd er achtereenvolgens op
drie locaties: Nova Boules (Wormer), Boel
Skik’92 (Den Oever) en De Stetters
(Castricum). Met dank aan genoemde
gastheren, scheidsrechters Ruud Jansen
en Jaap Zuidervliet, wedstrijdleiders Elly
Brouwer en Herman Schreijer is deze
competitie zomers en sportief verlopen.

Aan het eind van de dag bleek dat het
team van De Stetters het thuisvoordeel
niet uit had kunnen buiten, zij duikelden
nl. van de 5de plaats na competitiedag
twee naar de 10de plaats in de eindstand.
Boven in de ranglijst veranderde er
weinig. PC Ça Roule 1 bestaande uit:
Laurent Niechial, Jordan Niechial en
Eugéne Farez (invaller Jasper Hoebe)
werd zoals na de vorige dagen in de lijn
der verwachting lag kampioen.

In de districtsberaadvergadering van
maandag 20 mei 2019 is gezamenlijk
besloten dat de Zomer Competitie
Tripletten (ZCT 2020) terug te brengen
naar de zondag. Uit de aantal
aanmeldingen van dit jaar is gebleken dat
de gekozen zaterdag als competitiedag
geen succes is.

Jbv Schoorl 1 en Nova Boules 1 wisselden
van plaats, zodat Jbv Schoorl 1: Ron
Bakker, Paul Schuurman én Lydia Jurcka;
de tweede werd en Nova Boules 1: Henk
Stam, Jan Steenbakker én Hans Boon:
derde werd in de eindstand.

Hieronder treft u klein verslag aan van de
laatste competitiedag:
De eerste 2 zaterdagen van deze
zomercompetitie werden gekenmerkt
door (overmatige) hitte. Deze derde
competitiedag begon in een zeer
aangename temperatuur. Helaas werden
de spelers en scheidsrechter Ruud Jansen
omstreeks half drie getrakteerd op een
regenbui. Gelukkig zijn er bij De Stetters
in Castricum voldoende
schuilgelegenheden naast de kantine.
Uiteraard genoot uw wedstrijdleider ’s
morgens buiten van het lekkere weer,
maar hij trok bij de regen zich snel terug
in de kantine om de papieren niet nat te
laten worden.

WL, Herman Schreijer
Alle prijswinnaars (zie hieronder)
hartelijk gefeliciteerd.
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ZACO 2019 (zomeravond competitie
6-tallen).
De Zomeravondcompetitie zowel in poule
Noord en Zuid loopt tegen het einde. Met
12 deelnemende verenigingen verdeeld in
poule Noord en Zuid elk 6 verenigingen.
Een paar wedstrijden moeten nog
gespeeld worden tot eind september. De
competitie wordt afgesloten met een
finaleavond op vrijdagavond 4 oktober
2019 bij PV de Bouledozers in
Hoorn/Zwaag. Aanvang 19.30 uur. De
nummers 1 van poule Noord en poule Zuid
strijden om het kampioenschap. De
nummers 2 uit poule Noord en Zuid
strijden om het brons. De overige teams,
de nummers 3,4,5 en 6 spelen voor de eer
en gezelligheid op deze avond. Verdere
informatie volgt. Scheidsrechter deze
avond is Gerrit Wortel.

Foto: Laurent Niechial, Jordan Niechial en
invaller Jasper Hoebe, (kampioen);
13 winstpartijen en saldo + 98.

Bestuurders Cup 2019
Het DT noordwest heeft de Bestuurders
Cup voor zondag 6 oktober 2019 op de
kalender staan bij gastheer PV Purmer
Boules. Dit toernooi is een mêlee toernooi
bedoeld voor de verenigingsbestuurders
en commissieleden uit ons district. De
aanvang is 11.00 uur en de eindtijd plm.
17.00 uur. De uitnodigingen zijn verstuurd
en uit de tussentijdse aantal aanmeldingen
blijkt dat we deze dag voor het eerst in
district noordwest kunnen organiseren. Er
wordt zelfs een kleine lunch verzorgt. En
er wordt gestreden om een traditionele
wisselbeker. Mocht u nog twijfelen zich
aan te melden als bestuurder/commissielid
van uw vereniging het kan nog tot uiterlijk
1 oktober.

Foto: Paul Schuurman, Ron Bakker en
Lydia Jurcka (2e plaats); 10 winstpartijen
en saldo + 32.

Nederlandse kampioenschappen
Voortaan komen in deze rubriek ook
vermeldingen te staan van opvallende
prestaties van teams/personen uit district
noordwest.

Foto: Hans Boon, invaller Bertha en Jan
Steenbakker; 9 winstpartijen saldo +30.
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NK Tripletten mannen 15 en 16 juni bij Les
Cailloux in Zeist:

NK Veteranen 31 augustus/1 september
bij JBC Nieuwerkerk aan de IJssel:

2e plaats op bovengenoemd NK werd
behaald door het team: Edward Vinke,
Patrick Schotvanger, Junior de Jong (allen
PUK); Zij verloren nipt de finale met 11-13
tegen Dennis Mul, Patrick Tuaux, en Ali
Doualeh (allen ’t Dupke). Dit team van ’t
Dupke werd hiermee Nederlands
kampioen.

Kampioen werd het equipe: Junior de Jong
(PUK) en Rajen Koebeer (Les Bohemiens de
Petanque).

Foto: van links naar rechts Rajen
Koebeer en Junior de Jong.
Rajen en Junior van harte gefeliciteerd met
de titel en gouden plak.

Foto: van links naar rechts Junior de Jong,
Edward Vinke en Patrick Schotvanger.
Junior, Edward en Patrick van harte
gefeliciteerd met jullie zilveren medaille.

[3]

p/a Waterlelie 1
1724 XG Oudkarspel
T: + 31 (0)655541798
E: noordwest@njbb.nl
I: https://nlpetanque.nl/districtscompetities

Op de derde plek bij het NK-veteranen
kampioenschap eindigden:

Het EK Veteranen, werd dit jaar gehouden
in Albena (Bulgarije). Het Nederlandse
team, bestaande uit Bert van Dijk (Les
Bohemiens de Petanque), Henry Calvetti
(PU Kennemerland), Rajen Koebeer (Les
Bohemiens de Petanque) en Junior de Jong
(PU Kennemerland) stond onder leiding
van Meep Poel. Junior de Jong nam dit jaar
de plaats in van Martin Bakker (Le
Biberon).

- het team Ed Bosch (Kets Up) met
Ruud Sakes (Atlantic Boules)
- én Teun van Oijen (PUK) met Herman
Soppe (Radboud Boulers.)

Na de succesvolle voorrondes, versloegen
de Nederlandse mannen Monaco in de
kwartfinale met 13 – 6. In de halve finale
bleek Zweden met 6 – 13 te sterk. Dit
betekende dat Nederland samen met Polen
een gedeelde derde plaats had behaald.
De finale is gewonnen door Frankrijk dat
met 13 – 4 van Zweden wist te winnen.

Foto van links naar rechts: Teun van
Ooijen, Herman Soppe, Ed Bosch en
Ruud Sakes.
Europees kampioenschap
veteranen (leeftijd 55+)

Foto van links naar rechts: Bert van
Dijk, Rajen Koebeer, Meep Poel, Henry
Calvetti en Junior de Jong (namens
Nederland).

tripletten

Belangrijke data in 2019

Bij het Europese Kampioenschap
petanque, leeftijdscategorie veteranen
(55+) hebben de Nederlandse mannen
opnieuw een podiumplaats behaald. Voor
de vierde keer op rij staat de Nederlandse
Veteranen Equipe op het podium. Na een
derde plaats in 2014, eerste plaats in 2016
en 2017 is er woensdag 18 september
2019 opnieuw een derde plaats behaald.

1) Zondag 1 december 2019:
- deadline inschrijving winter competitie
tripletten (WCT) 2020.
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Belangrijke data (vervolg):

Foto van links naar rechts: Rob Hulst
(PvB beoordelaar); Ruud van Wigcheren;
Jaap Zuidervliet en Henk Lacourt
(Kerninstructeur in opleiding) en
knielend: Henk Stam.

2) Maandagavond 4 november 2019:
- Najaarsvergadering districtsberaad bij
JdB Onderhands te Wieringerwaard. Inloop
vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur.

De RWL-opleiding bij Celeritas in Alkmaar
in district Noordwest kende vier
geslaagden. De geslaagden zijn: Kees
Besseling, Henny van Schaaijk, Antoine
van ‘t Veer en Aldert Kwak.

Hiervoor ontvangt het bestuur van uw
vereniging een uitnodiging.
3) Themabijeenkomst scheidsrechters
maandagavond 25 november 2019.
Hiervoor ontvangen alle scheidsrechters
met geldige bevoegdheden een
uitnodiging.

Niet van allen geslaagden hebben wij een
foto aangeleverd gekregen. Het
districtsteam feliciteert hierbij alle
geslaagden en wenst hen veel succes bij
het uitoefenen van hun nieuwe functie.

Geslaagden regionale scheidsrechters
(RSR) en regionale wedstrijdleiders
(RWL) in ons district.
De RSR-opleiding bij Ça Roule in
Heerhugowaard in district Noordwest
kende 6 geslaagden. De 6 geslaagden
deze zomer voor de cursus RSR zijn:

Basis Instructeur Petanque (BIP)
Er zijn in het najaar 8 cursisten uit ons
district gestart met de opleiding basis
instructeur petanque. De opleiding wordt
begeleid door leercoaches: Wim van der
Meer en Henk van Rekum. Kerninstructeur is Kees Besseling.

Peter van der Loo, Henk Stam, Jaap
Zuidervliet, Ruud van Wigcheren, Els
Hummel en Arie van der Vorst.

De cursus wordt gegeven bij vereniging
Ça Roule in Heerhugowaard op de
volgende data:
-7 september intake;
-28 september 1e verdiepingsbijeenkomst;
-26 oktober 2e verdiepingsbijeenkomst;
-23 november 3e verdiepingsbijeenkomst;
-21 december 4e verdiepingsbijeenkomst;
-25 januari proeve van bekwaamheid.

[5]

p/a Waterlelie 1
1724 XG Oudkarspel
T: + 31 (0)655541798
E: noordwest@njbb.nl
I: https://nlpetanque.nl/districtscompetities

Data districtscompetities
De districtscompetitiedata in het najaar
2019 en 2020 zijn als volgt vastgesteld en
opgenomen in de NJBB-toernooikalender
district noordwest

Vrijdag 4 oktober 2019

Finaleavond ZACO 2019

Zondag 13 oktober 2019

WCD 2019 1e dag

Zondag 24 november 2019

WCD 2019 2e dag

Zondag 22 december 2019

WCD 2019 3e dag

Zondag 5 januari 2020

Reserve dag WCD 2019

Zondag 26 januari 2020

WCT 2020 1e dag

Zondag 9 februari 2020

WCT 2020 2e dag

Zondag 8 maart 2020

WCT 2020 3e dag

Zondag 15 maart 2020

Reserve dag WCT 2020

Zondag 22 maart 2020

Districtskampioenschap TAT 2020

Zondag 5 april 2020

ZCD 2020 1e dag

Zondag 19 april 2020

ZCD 2020 2e dag

Zondag 26 april 2020

ZCD 2020 3e dag

Zondag 24 mei 2020

Reserve dag ZCD 2020

Zondag 7 juni 2020

ZCT 2020 1e dag

Zondag 14 juni 2020

ZCT 2020 2e dag

Zondag 12 juli 2020

ZCT 2020 3e dag

Zondag 26 juli 2020

Reserve dag ZCT 2020

[6]

