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ZCD 2021 
 
Na de persconferentie van dinsdagavond 23  

maart van demissionair minister- 

president Mark Rutte is het niet mogelijk om  

de zomercompetitie doubletten (ZCD 2021)  

door te laten gaan.  De huidige  

overheidsmaatregelen die gelden t/m 20 april 

heeft het Districtsteam noordwest doen 

besluiten de ZCD 2021 van de kalender te  

halen. 

Er was goede hoop om zomercompetitie te  

spelen doch de verplaatste startdatum ZCD  

2021: 11 april is niet haalbaar. De 2e  

speeldag 25 april- en de 3e speeldag 30 mei  

zijn hoogst waarschijnlijk ook niet haalbaar.  

Verplaatsen hebben we naar gekeken maar  

verenigingen hebben al toernooien gepland  

en dat hebben we met elkaar vastgelegd in de  

districtsvergadering en respecteren wij.  

 

ZCT/ZACO 2021 
 

In informatiebulletin nr. 10 d.d. 23-3-

2021 heeft het Districtsteam een planning  

aangekondigd zomerseizoen 2021. Deze 

planning wordt nu herzien vanwege 

hoge besmettingscijfers laatste weken (3e 

golf) en de verwachtingen van het  

 

 

 

 

Districtsteam dat er nog geen 

competitiewedstrijden mogen worden 

gespeeld in de zomermaanden juni-juli. 

 

Herziene planning: 
 

– De ZCT 2021 en ZACO 2021 worden  

 van de NJBB-districtskalender  

 gehaald. 

 
Dit lijkt een rigoureus besluit doch ons  

inziens een verstandig besluit. Het geeft 

iedereen meer rust in deze tijd en hopelijk  

kunnen in ons district later in het seizoen  

weer regionale toernooien doorgang  

vinden. 

 
Als er toch voor of tijdens de  

komende zomer weer wedstrijden 

toegestaan zijn, dan zal het Districtsteam  

de mogelijkheden, om nog een competitie  

te organiseren, bezien. Uiteraard wordt  

hierbij rekening gehouden met het belang  

van de verenigingen. 
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DISTRICTSKAMPIOEN
SCHAP TÀT 2021 
 
Dit autonoom kampioenschap laten we 

wel op de districtskalender staan. Zoals  
eerder aangekondigd zijn dit geen 

voorronden voor het Nederlands TÀT 

kampioenschap. Voor district noordwest 

staat dit autonoom kampioenschap op de 

kalender op zondag 1-8-2021. De 

verzending van de 

inschrijvingsformulieren naar de 

verenigingen voor dit kampioenschap in 

de categorieën Mannen en Vrouwen staat 

gepland voor begin juni 2021.  

De gastverenigingen zijn: Entre Nous 

(Den Helder) en Les Mille Iles (Zuid-

Scharwoude).  

 

Half juli (15-7-2021): besluit over het 

doorgaan van Districtskampioenschap 

tête-a-tête 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanzelfsprekend worden de verenigingen 

tijdig op de hoogte gebracht van de 

besluiten van het Districtsteam.  
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