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Informatiebulletin nr. 3 | 21.12.2018  

 
 

Winter Competitie Doubletten 2018 
De laatste competitie van 2018 is ons district de WCD 2018 is afgerond op zondag 16 

december 2018. Alle kampioenen en prijswinnaars in de hoofdklasse, 1e klasse A en B 

alsmede 2e klasse A t/m D van harte gefeliciteerd. 

 

 

 

Foto: Team 1 van De Gouden Gooi uit Haarlem is districtskampioen Winter 

doubletten 2018 (WCD 2018) geworden. Tino Rodriquez (links) en Gerard 

Schoone (rechts) van harte gefeliciteerd. Zij hebben 7 wedstrijden gewonnen 

met een saldo van + 45 
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WCD 2018 (vervolg) 
De eindstanden alle klassen en poules zijn te vinden op de website: 

www.nlpetanque.nl/districtscompetities. 

 

 

Districtscompetities 2019 
Het Districtsteam (hierna afgekort als: DT) heeft de volgende competitiedata in 2019 

vastgesteld: 

 

Districtskampioenschap tête-a-tête 2019 

Categorie Mannen-Vrouwen-Jeugd Zo 24-02-2019 

  

Wintercompetitie 2019 tripletten  

1e competitiedag Zo 13-01-2019 

2e competitiedag Zo 10-02-2019 

3e competitiedag Zo 03-03-2019 

Reserve dag Zo 17-03-2019 

  

Zomercompetitie 2019 doubletten 

1e competitiedag Zo 31-03-2019 

2e competitiedag Zo 14-04-2019 

3e competitiedag Zo 28-04-2019 

Reserve dag Zo 26-05-2019 

  

Zomercompetitie 2019 tripletten  

1e competitiedag Za 01-6-2019 

2e competitiedag Za 29-06-2019 

3e competitiedag Za 06-07-2019 

Reserve dag Za 27-07-2019 

  

ZACO 2019 

Start week 19 's avonds  Di 07-05-2019 

Finaleavond Vr 04-10-2019 

  

Wintercompetitie 2019 doubletten 

1e competitiedag Zo 13-10-2019 

2e competitiedag Zo 24-11-2019 

3e competitiedag Zo 15-12-2019 

Reserve dag Zo 05-01-2020 

 

 

Districtskampioenschap tête-a-tête 2019 

 

In 2019 zal het NK tête-à-tête plaatsvinden op één dag, namelijk zondag 14 april 

2019. Dit keer zal er een pilot plaatsvinden waarbij er districtskampioenschappen 

tête-à-tête worden georganiseerd, deze districtskampioenschappen dienen tevens als 

voorronden voor het NK tête-à-tête 2019. 

 

 
 

 

http://www.nlpetanque.nl/districtscompetities
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Districtskampioenschap tête-a-tête 2019 (vervolg) 

 

Een geschikte datum was niet eenvoudig te vinden voor bovenvermeld 

districtskampioenschap mede gelet op de verplichting van de NJBB dit 

kampioenschap te organiseren op een zondag. Bovendien stond de toernooikalender 

van district noordwest stond alvast voordat het DT in kennis werd gesteld om dit 

kampioenschap te mogen organiseren. Een andere eis was dat het 

districtskampioenschap tête-a-tête tenminste 1 week vòòr het NK tête-a-têtê 14 april 

2019 plaats dient te vinden.  

 

Uiteindelijk heeft het Districtsteam gekozen het kampioenschap te organiseren op 

zondag 24 februari 2019. Zet het in uw agenda. Aanmelden kunt u alleen bij de 

wedstrijdsecretaris van uw eigen vereniging. 

 

Er wordt gespeeld in de onderstaande categorieën en locaties: 

 

1)  Mannen –  locatie: Boulodrome P.U.K., Van der Aartweg 31, 2026 ZM  Haarlem; 

2) Vrouwen –  locatie: Les Mille Iles, Potjesdam 12, 1722 XN Zuid-Scharwoude; 

3)    Jeugd –  locatie: Les Mille Iles, Potjesdam 12, 1722 XN Zuid-Scharwoude; 

 

Het NK tête-a-tête 2019 zal worden gehouden op zondag 14 april 2019 bij PC 

Oisterwijk, Moergestelseweg 32d in Oisterwijk. 

 

Zomercompetitie 2019 tripletten (ZCT) 

 

Voorgaande jaren vond deze competitie in onze regio tegelijkertijd plaats met de 

zomercompetitie doubletten (ZCD). De wens van veel deelnemers was dat ze aan 

beide competities graag wilde meedoen. Een moeilijkheid waar het DT mee te maken 

heeft is dat men in onze regio gewend is om op zondag competitie te spelen. Het DT 

heeft gekozen deze competitie voort te zetten op zaterdag in de maand juni en begin 

juli. Uiteraard hopen wij hiermee meer deelnemende teams te verwelkomen. Vorig 

jaar deden slechts 14 tripletteams mee uit onze regio. 

 

Update opleidingen 

 

Het DT is zeer blij bekend te kunnen maken dat er in 2019 in onze regio wordt 

gestart met nieuwe opleidingen voor functionarissen. Hieronder treft u de 

verschillende door de NJBB aangeboden opleidingen aan: 

 

Regionaal scheidsrechter (RSR) 

28 november 2018 zijn de inschrijvingen gestart voor de RSR-opleiding. De 

opleidingen vinden plaats bij Ça Roule in Heerhugowaard en starten in 2019.  

Indien u zich nog niet heeft aangemeld maar u bent wel van plan een 

scheidsrechtersopleiding te volgen dan kunt u contact opnemen met het 

Districtsteam. 

 

Regionaal wedstrijdleider (RWL) 

De NJBB is met de opleider de data aan het afstemmen. De data moeten nog worden 

afgestemd met de, ELZA-Boules te Beverwijk. Zodra de data definitief zijn zullen we 

de inschrijvingen starten en volgt nadere informatie. 
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Update opleidingen (vervolg) 

 

Basis instructeur petanque (BIP) 

Voor de BIP-opleiding geldt hetzelfde als bij RWL.  

 

Belangrijke data in 2019 

 

Vrijdag 15 februari 2019:  Deadline inschrijving Zomer Competitie Doubletten 2019.  

Maandag 8 april 2019:  Ledenraadpleging NJBB.  

Zondag 17 februari 2019: Deadline inschrijving Districtskampioenschap Tête-à-tête.  

Woensdag 13 maart 2019: Wedstrijdleiders bijeenkomst district noordwest. 

Zondag 14 april 2019: Deadline inschrijving Zomer Competitie Tripletten 2019. 

Zondag 14 april 2019: Deadline inschrijving Zomer Avond Competitie (ZACO) 2019. 

Woensdag 1 mei 2019: Deadline aanvragen nationale en landelijke toernooien 2020. 

Woensdag 29 mei 2019: Voorjaarsvergadering districtsberaad. 

Zondag 30 juni 2019: Deadline aanvragen regionale toernooien seizoen 2019-2020  

Zondag 15 sept. 2019:  Deadline inschrijving Winter Competitie Doubletten 2019. 

Woensdag 6 november’19: Najaarsvergadering districtsberaad 

Zondag 1 december 2019: Deadline inschrijving Winter Competitie Tripletten 2020. 

 

Informatie over deze activiteiten wordt ruimschoots van tevoren aan de verenigingen 

gestuurd, evenals de betreffende inschrijvings- en aanvraagformulieren. 

 

 

Wijzigingen in samenstelling Districtsteam (DT) 

 

Met ingang van 14 november 2018 heeft Antoine van ’t Veer zich met onmiddellijke 

ingang teruggetrokken als districtscoördinator. Hiervan zijn wij allen in het team 

enorm geschrokken doch Antoine had hiervoor verschillende redenen. Wij vinden het 

allen bijzonder jammer en willen Antoine bedanken voor zijn volledige inzet en 

kennis. Inmiddels hebben wij begrepen dat Antoine de RWL-opleiding wil gaan volgen 

en wensen hem hierbij veel succes. 

 

Op de laatste DT-vergadering woensdag 29 november onder leiding van 

bondsecretaris Ton Roos, bleek dat vanwege gezondheidsredenen Willem van Kleef 

niet meer actief aan vergaderingen kan deelnemen. Willem zal voorlopig zijn taken 

als web redacteur voortzetten totdat er een vervanger voor hem gevonden is. 

 

Wedstrijdcommissie district noordwest 

 

Ben van Assema is op dit moment de wedstrijd-coördinator en vraagt om versterking. 

Ben ziet graag dat er een wedstrijdcommissie wordt gevormd van 2 à 3 personen die 

de districtscompetities in goede banen gaan leiden. Indien u zich geroepen voelt dan 

kunt u contact opnemen met het distritsteam. 

 

De volgende functies zijn vacant in ons districtsteam: 

-Districtscoördinator district noordwest; 

-Web-redacteur district noordwest; 

-Versterking wedstrijdcommissie 

 

Het bondsbureau heeft inmiddels een oproep geplaatst voor werving voor 

bovengenoemde functies. 
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Afscheid Willem van Kleef 

 

 
 

Wedstrijd-coördinator Ben van Assema (l) overhandigt web-redacteur Willem van 

Kleef ® een grote bos bloemen. Willem was hier zienderogen erg blij mee. 

 

 

Het DT noordwest wenst een ieder Fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 

2019. 

 

                            
 

 


