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was naar Haarlem. Bovendien waren het
twee invallers en er was hier geen
toestemming voor gevraagd aan de
wedstrijd-coördinator van het district, wat
wel noodzakelijk is om
competitievervalsing te voorkomen. Na
overleg werd er besloten om de twee
invallers wel te laten spelen omdat er
anders 2 teams een vrije ronde hadden, er
was eerder al een team uit die competitie
gehaald. Wel werd het oorspronkelijke
team uit de competitie verwijderd en
kwamen dus alle uitslagen van dat team te
vervallen. Dat was dus hobbeltje 1.
Verwarrend bleken de verschillende
aanvangstijden te zijn. Was het nu 11.30
uur 0f 11.45 uur.

Digitale licentie
De overgang naar de digitale licentie heeft
onze aandacht. Voor vragen hierover kunt
u zich wenden tot de ledenadministrateur
van uw vereniging en/of de leden van het
Districtsteam.
Het is even wennen voor ons allemaal en
bij aanvang van de districtscompetities zal
de wedstrijdleider begrip tonen voor de
situatie.
Wintercompetitie doubletten 2019
(WCD 2019)

Een kwestie van het bulletin goed lezen en
alles wordt duidelijk. Een andere hobbel
(groot dit keer) bleken de bekers en de
uitslag van de Hoofdklasse. Geen zorgen,
met de uitslag is het helemaal goed
gekomen. En met de bekers voor de
hoofdklasse gaat het ook goedkomen. Er
zijn nieuwe bekers besteld en die worden
bij de desbetreffende verenigingen
afgeleverd. Gebeurde er dan helemaal
niets leuks? Ja wel hoor! Er werd veel
gelachen en geplaagd. Een kletspraatje
kon er ook van af, met andere woorden;
een heerlijke dag met prima verzorging
van de keukenprinsen en -prinsessen van
PUK.

76 teams hadden zich voor deze
competitie in ons district ingeschreven.
Zij werden op basis van
verenigingsplaatsen 2018 ingedeeld in de
Hoofdklasse, 1e klasse A en 1e klasse B
(elk 12 teams), 2e klasse A t/md D (elk
10 teams).
Uit het aantal inschrijvingen blijkt het
doubletten enorm populair. Het
districtsteam dankt alle wedstrijdleiders,
scheidsrechters en andere vrijwilligers
voor hun/haar medewerking aan het
slagen van deze competitie.

Hieronder de foto van de districtskampioen
WCD 2019 district noordwest. Alle andere
prijswinnaars van harte gefeliciteerd en de
foto’s, indien hiervoor toestemming is
gegeven, zijn gepubliceerd op de website.

Hieronder treft u klein verslag aan van de
laatste competitiedag bij gastheer PUK
Haarlem:
De Hoofdklasse, 1ste klasse A en B en 2de
klasse D waren te gast bij P.U.K. in
Haarlem. Het was wel een dag met wat
hobbeltjes. De eerste hobbel; vlak voor
aanvang een telefoontje dat een team van
PUK bij De Meteoor stond, maar onderweg

WL. Elly Brouwer.
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Districtskampioenschap Têtê a têtê
2020 (DK)
Ook dit jaar organiseert het district
noordwest het DK têtê a têtê in de
categorie Mannen en Vrouwen.
U leest het goed het DK tête a tête Jeugd
vindt niet meer plaats i.v.m. te weinig
deelnemers afgelopen jaar.
Wel vindt er zoals elk jaar voor de Jeugd
een NK plaats tête a tête op zondag 19
april bij De Gooiers. Dit NK wordt
samengehouden met de categorieën
mannen en vrouwen.
Voor de categorie Vrouwen is reeds een
locatie vastgelegd door het districtsteam
nl. gastheer P.U.K. Haarlem.
Wij hebben op de
districtsberaadvergadering van 18
november 2019 een oproep gedaan aan
alle verenigingen met een hal om het DK
Mannen têtê a têtê te organiseren doch
helaas is aan de oproep geen gehoor
gegeven. Nogmaals verzoeken wij deze
verenigingen de agenda voor zondag 22
maart 2020 zorgvuldig te bekijken. Het
zou toch mogelijk moeten zijn om dit
kampioenschap te organiseren in ons
district eventueel op een andere datum.

Districtskampioen WCD 2019:
Roel Claase en Hans Kramer, team
P.U.K. 1.
Wintercompetitie tripletten (WCT
2020)
We gaan van start op zondag 26 januari
2020 op twee verschillende locaties. De
1e competitiedag zijn onze gastheren PV
Purmer Boules en PC Ça Roule.

Hiervoor dient u in overleg te gaan met
het districtsteam. Het DK Mannen têtê a
tête moet in ieder geval tenminste 1
week voor het NK op zondag 19 april
2020 gespeeld zijn.

Er hebben 54 teams ingeschreven en zij
zijn op basis van de verengingsplaatsen
WCT 2019 ingedeeld in de Hoofdklasse,
1e klasse A en 1e klasse B (elk 14 teams)
en 2e klasse (12 teams). Voor het
volledige speelschema, aanvangstijden
verwijzen wij u naar het uitgebrachte
bulletin WCT 2020. Deze is tevens
gepubliceerd op de website.

Inschrijvingen voor DK têtê a têtê
categorie mannen en vrouwen lopen via
het wedstrijd-secretariaat van uw
vereniging waarbij u een primair
lidmaatschap hebt.

Let op: het reglement is aangepast per
1-1-2020 i.v.m. andere licentiestructuur;
deze kunt u eveneens vinden in het
bulletin WCT 2020. Wij wensen iedereen
een sportieve competitie toe.

Zomercompetities 2020
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Binnenkort kunt u zich weer inschrijven
voor de volgende zomercompetities.

1. Deadline inschrijving ZCD 2020:
zondag 1 maart 2020; De
inschrijfformulieren worden tijdig
naar de verenigingen gestuurd.

Zomercompetitie doubletten (ZCD 2020);
Zomercompetitie tripletten (ZCT 2020);
Zomeravondcompetitie (ZACO 2020).

2. Deadline inschrijving DK tête a tête
2020 categorie mannen en
vrouwen: zondag 15 maart 2020.
De inschrijfformulieren worden
tijdig naar de verenigingen
gestuurd.

Alle inschrijvingen verlopen via het
wedstrijd-secretariaat van uw vereniging.
De vastgestelde data zijn als volgt:

ZCD 2020
1e competitiedag
2e competitiedag
3e competitiedag
Reserve dag

Datum
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

ZCT 2020
1e competitiedag
2e competitiedag
3e competitiedag
Reserve dag

Datum
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

ZACO 2020
Start week 19
Finaleavond

3. Ledenraadpleging NJBB District
Noordwest dinsdagavond 7 april
2020. De ledenraadpleging is een
belangrijk onderdeel van de
besluitvormings- cyclus binnen de
NJBB. De bijeenkomst is bedoeld
om bestuursleden en commissieleden van de verenigingen hun
ideeën, suggesties en dergelijke
maar ook vragen voor te leggen
aan vertegenwoordigers van het
bondsbestuur, de bondsraadsleden
uit het district en medewerkers van
het bondsbureau

05-04-2020
19-04-2020
26-04-2020
24-05-2020
07-06-2020
14-06-2020
12-07-2020
26-07-2020

Datum
Wo. 06-05-2020
Vr. 02-10-2020

4. Themabijeenkomst wedstrijdleiders
staat gepland op donderdagavond 16 april 2020; locatie nog
niet bekend. Bevoegde
wedstrijdleiders uit ons district
ontvangen hiervoor tijdig een
uitnodiging.

ZCD 2020
Op zondag 5 april 2020 is in ieder geval
één locatie toegewezen aan vereniging
P.O.N. Schagen en op zondag 26 april
2020 is één locatie toegewezen aan
vereniging Entre Nous.

5. Deadline inschrijving ZCT 2020 en
ZACO 2020: zondag 19-4-2020.
De inschrijfformulieren worden
tijdig naar de verenigingen
gestuurd.

Het districtsteam heeft mogelijk twee
locaties nodig op één competitiedag. Dit
laatste is afhankelijk van het aantal
inschrijvingen.
Het districtsteam heeft 4 andere locaties
op het oog en gaat hiervoor in overleg
met de organiserende verenigingen.

6. Aanvraag landelijke toernooien
indienen: vòòr 1 mei 2020 bij
Commissie Wedstrijdsport
Nationaal; De aanvraagformulieren
worden tijdig naar de verengingen
gestuurd.

Belangrijke data in 2020
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Belangrijke data in 2020 (vervolg)
7. Aanvraag regionale toernooien
indienen: vòòr 1 mei 2020 bij
wedstrijd-noordwest@njbb.nl; De
aanvraagformulieren worden tijdig
naar de verenigingen gestuurd.
8. Voorjaarsvergadering districtsberaad
noordwest bestuurders alle
verenigingen staat gepland op:
donderdag 28 mei 2020. Hiervoor
ontvangt uw vereniging een
uitnodiging, locatie nog niet bekend.
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