
 pag. 1 

 

 

Warmenhuizen, woensdag 3 februari 2021 

 
L.S., 

Als gevolg van de afgekondigde maatregelen ter beteugeling van het “Corona 
virus” (COVID-19) is het onduidelijk welke situatie eind maart (dit is ongeveer de 
geplande start van de zomercompetitie) bestaat en of het mogelijk is dan weer 
buiten te jeu de boulen in wedstrijd- c.q. competitieverband.  In de hoop dat er 
dan wél weer kan worden gespeeld en om niet onvoorbereid in die situatie te 
zijn, is het districtsteam doende de organisatie van de: 

- Zomer Competitie Doubletten (ZCD 2021) op de rails te zetten. 

De kosten voor deelname aan de ZCD 2021 bedraagt evenals vorig jaar: per 
team € 18,-. Dit bedrag is hiermee gelijk gebleven aan 2020. In de bijlage treft u 
het inschrijvingsformulier aan. U dient met leden die een primair lidmaatschap 
ofwel een secundair lidmaatschap bij uw eigen vereniging hebben teams te 
vormen. Er kan door de spelers aan de ZCD 2021 echter maar voor één 
vereniging uitgekomen worden gedurende deze gehele competitie. 

Hieronder treft u de data van de ZCD 2021 competitiedagen aan, de locaties, 
aanvangstijden en competitie-indelingen worden in het bulletin ZCD 2021 
bekendgemaakt uiterlijk één week voor aanvang van de 1e competitiedag. 

 

          Datum 
 

  ZCD 2021 

Zondag 28-03-2021 1e competitie dag 
Zondag 11-04-2021 2e competitie dag 
Zondag 25-04-2021 3e competitie dag 
Zondag 30-05-2021 Reserve dag 

 

 
Bijgaand treft u het Inschrijfformulier voor de ZCD 2021. Het formulier 
dient uiterlijk maandag 15 maart 2021 23.59 uur bij het districtsteam binnen te 
zijn (mailen naar: wedstrijd-noordwest@njbb.nl). 

 
 

Aankondiging ZCD 2021 



 pag. 2 

 

 
Het Districtsteam hoopt dat zondag 28 maart 2021 de barre tijden zodanig 
voorbij zijn dat er weer buiten met doubletten in competitieverband kan worden 
gespeeld, maar enige zekerheid daaromtrent bestaat uiteraard niet. Het 
Districtsteam houdt daarom rekening met de mogelijkheid dat het rondwaren 
van het “Coronavirus” half maart aanleiding zal moeten zijn om te besluiten om 
de ZCD 2021 te cancelen dan wel op een later tijdstip van start te laten gaan. 

Indien van het laatste sprake is (opschuiven naar een later tijdstip vanwege  
goede vooruitzichten om aangepast te spelen) dan is de eerstvolgende 
startdatum 11 april 2021, 2e speeldag wordt dan 25 april en 3e speeldag wordt 
dan 30 mei 2021. 

Vanwege de bijzondere situatie waarin wij leven heeft het Districtsteam voor de 
ZCD 2021 besloten geen promotie/degradatie regeling toe te passen (alle 
klassen). Tevens betekent dit besluit dat de indeling van verenigingsplaatsen 
zoals die ontstaan is aan het begin van de ZCD 2020 doorgeschoven gaat worden 
naar de ZCD 2022. 

Elk team dat mee wil doen of gaat doen aan de ZCD 2021 wordt ingedeeld op 
basis van verenigingsplekken ZCD 2020. In de bijlage treft u deze aan. 

Het Districtsteam verwacht voor de organisatie van de ZCD 2021 2 locaties nodig 
te hebben per competitie dag. Er zijn minimaal 16 beschikbare en goedgekeurde 
banen nodig voor de organisatie. Verenigingen kunnen een aanvraag voor één 
van de competitiedagen ZCD 2021 (zie data hierboven) indienen bij het 
Districtsteam (mailen naar: wedstrijd-noordwest@njbb.nl).  

Wedstrijdleiders en scheidsrechters worden door het Districtsteam persoonlijk 
benaderd, maar mogen zich ook zelf beschikbaar stellen (mailen naar: wedstrijd-
noordwest@njbb.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Districtsteam,                                                                                  
Herman, Schreijer, Ben van Assema, Elly Brouwer, Ruud Jansen 
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