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Wintercompetities (WCD 2020 en WCT 
2021)   

Het Corona tijdperk is toch wel een zeer 
ingrijpende gebeurtenis in ieders leven die 
zijn weerga niet kent.  
 
Deze zomer hebben we helaas geen 
zomercompetities kunnen spelen en 
werden de ZCD, ZCT en ZACO afgelast. 
 
Nu is de corona met verschillende 
brandhaarden is onze regio dusdanig 
onheilspellend dat het Districtsteam 
eergisteravond (lees donderdagavond 17 
september) unaniem heeft besloten alle 
wintercompetities 2020/2021 niet door te 
laten gaan. 
 
Dit betekent dat zowel de WCD 2020 
(doubletten) als de WCT 2021 (tripletten) 
zijn afgelast.  
 
De voornaamste reden is de actuele 
situatie rondom het aantal oplopende 
besmettingen in onze regio. Daarnaast 
hebben de drie gastverenigingen Purmer 
Boules, Les Mille Iles en P.U.K. Haarlem 
aangegeven dat er een beperkt aantal 
banen beschikbaar zijn om gelijktijdig te 
spelen. Met 49 teams inschrijvingen in de 
WCD 2020 is dit ons inziens een 
onmogelijk opgave.  
 
Het is erg jammer maar wij hopen op 
begrip want de gezondheid van een ieder 
staat voorop en we hopen in 2021 weer te 
starten met de zomercompetities in ons 
district. 
 
Bovenstaande betekent dat alle behaalde 
verenigingsplekken WCD 2020 
doorschuiven naar 2021 en WCT 2021 
naar 2022. 
 
 
 

 
 
 
  
 
Zomercompetitie ZCD en ZCT 2021 
 
De inschrijving voor de ZCD 2021 
(zomerdoubletten) start op 15 februari 
2021 en sluit op 15 maart 2021. 
 
De inschrijving voor ZCT 2021 
(zomertripletten) start op 15 april en sluit 
op 15 mei 2021 
 
Hieronder treft u de speeldata aan van de 
ZCD 2021: 
 
Districtscompetities 
Noordwest 2021 

Speeldatum 

ZCD 2021   

1e competitiedag zondag 28 maart 2021 

2e competitiedag zondag 11 april 2021 

3e competitiedag zondag 25 april 2021 

Reserve dag zondag 30 mei 2021 

ZCT 2021   

1e competitiedag zondag 6 juni 2021 

2e competitiedag zondag 27 juni 2021 

3e competitiedag zondag 18 juli 2021 

Reserve dag zondag 25 juli 2021 

De inschrijvingen voor bovenstaande 
districtscompetities verloopt via het 
wedstrijd-secretariaat van uw vereniging. 
De verenigingen ontvangen hierover 
nader bericht per e-mail. 
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BestuurdersCup 

Het Districtsteam heeft om dezelfde 
reden (als hierboven genoemd bij de 
rubriek wintercompetities WCD 
2020/WCT 2021) besloten de Bestuurders 
Cup op zondag 1 november 2020 bij 
gastvereniging Purmer Boules niet door te 
laten gaan. 

Het Districtsteam wil dit doorschuiven 
naar het voorjaar/zomer 2021. Een 
exacte datum moet nog worden 
ingepland in overleg met gastheer Purmer 
Boules. 

Verenigingsgegevens  

Verenigingen dienen wijzigingen in hun 
gegevens en in de gegevens van hun 
leden (via hun inlogcode) zelf in te 
voeren in de online ledenadministratie 
van de NJBB. Wijzigingen in 
verenigingsgegevens dienen ook te 
worden doorgegeven aan het district per 
e-mail naar: noordwest@njbb.nl 

Communicatiekanalen District 
Noordwest  

Sinds het ontstaan van de districten, per 
1 januari 2017, beschikt het District 
District Noordwest over vier 
communicatiekanalen:  

1. het districtsplatform voor sportaanbod 
op NLPetanque; 
https://nlpetanque.nl/sportaanbod-
regionaal/; 

2. Facebook; 

3. het informatiebulletin; 

4. incidentele e-mailberichten aan de 
verenigingen. 

  

 

 
Ad 1: Op het districtsplatform Noordwest 
wordt alle informatie aangeboden die 
direct of indirect heeft te maken met het 
sportaanbod in het district: informatie 
vooraf, uitslagen, standen en 
verenigingsplekken met betrekking tot de 
zomer- en wintercompetities in het 
District Noordwest. Daarnaast is er ook 
informatie van meer algemene aard te 
vinden.  

Ad 2: Facebook is een plek geworden om 
op een wat minder formele wijze te 
communiceren: uitwisseling van 
nieuwtjes, aankondiging van 
districtsactiviteiten, verwijzingen naar 
updates op het districtsplatform op 
NLPetanque, enzovoort, enzovoort.  

Voor rechtstreekse vragen aan het 
Districtsteam is Facebook niet geschikt. 

Ad 3: Het informatiebulletin verschijnt 
gemiddeld eens in de twee à drie 
maanden en wordt per email onder de 
verenigingen van het District Noordwest 
verspreid en is daarnaast op het 
districtsplatform voor iedereen 
beschikbaar.  

Ad 4: Indien daar aanleiding toe is en er 
bovendien niet voldoende stof is voor een 
compleet informatiebulletin, worden 
verenigingen rechtstreeks benaderd via 
e-mailberichten. 
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Ad 4 (vervolg) 

De Facebookpagina van het District 
Noordwest heeft nog een andere functie: 
verenigingen kunnen er hun 
toernooiaankondigingen kwijt!  Door een 
digitale versie van de poster of flyer van 
een toernooi naar de web-redactie te 
sturen, zijn verenigingen verzekerd van 
extra aandacht voor hun toernooien. 
S.v.p voorlopig het emailadres: 
noordwest@njbb.nl hiervoor gebruiken.  

Aanleveren als JPG, PDF of als Word-
formaat. Let wel: het gaat hier 
uitsluitend om regionale toernooien van 
verenigingen aangesloten bij de NJBB. 

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 ;  
➢ spandoeken; 5 meter ; 
➢ rolbanner ʼʼZonder Respect Geen 
Petanqueʼʼ   
➢ rolbanner ʼʼPlay Petanqueʼʼ ;  
➢ parasols inclusief voet . 

Er is ook een flyer beschikbaar 
(gebundeld per 250 stuks) met daarop 
onder meer een korte uitleg van de 
spelregels. Deze flyer kunnen 
verenigingen gratis gebruiken als 
ondersteuning bij werving van nieuwe 
leden of als promotiemateriaal bij 
toernooien en dergelijke.  

 

 

 

 

 

Voor informatie over en reservering van 
promotiematerialen kunnen verenigingen 
terecht bij Ruud Jansen (sportpromotor); 
Email adres: noordwest@njbb.nl.  
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