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DK TÊTE A TÊTE 
 

Het Districtsteam heeft overlegd of er deze  

zomer nog iets mogelijk zou zijn om te  

organiseren. Er mogen tenslotte weer  

wedstrijden worden gespeeld onder  

bepaalde voorwaarden. Helaas moeten wij  

mededelen dat het autonoom  

districtskampioenschap 

têtê-a-tête 2021 zowel categorie mannen  

als vrouwen welke op het programma stond 

op zondag 1 augustus 2021 onzes inziens  

niet haalbaar is.  

 

TOERNOOIKALENDER 

Ieder jaar beleggen wij met alle  

verenigingen uit ons district een  

vergadering waarbij onder ander de  

toernooikalender periode 1 oktober  

2021 t/m 30 september 2022 wordt  

doorgenomen en eventuele knelpunten  

worden besproken. Dit jaar heeft wedstrijd- 

coördinator Ben alle knelpunten digitaal  

met de contactpersonen van de  

verenigingen doorgenomen en opgelost,  

waardoor onze jaarlijkse kalenderoverleg  

overbodig is geworden. Tevens heeft Ben  

een concept toernooikalender over de 

  

 

 

 

periode 1 oktober 2021 t/m 30 september  

2022 samengesteld. Dit concept wordt in  

de week 30 (26 t/m 30 juli) digitaal naar de  

verenigingen verstuurd inclusief de  

goedkeuring van de regionale toernooien.  

Mochten er naar aanleiding van het  

genoemde concept of over de  

goedgekeurde regionale toernooien 

nog opmerkingen of vragen zijn dan deze  

s.v.p. digitaal sturen naar   

wedstrijd-noordwest@njbb.nl.  

 

Ledenbijeenkomsten 

2021 (voor 

verenigingsbestuurders) 

De ledenbijeenkomst 2021 (voorheen  

ledenraadplegingen genaamd) in ons 

district staat nu gepland op  

maandagavond 27 september 2021.  

Noteer/reserveer deze datum alvast in  

uw agenda. U ontvangt te zijner tijd van  

het bondsbureau separaat een  

uitnodiging. Hopelijk kan deze bijeenkomst  

in Egmond dit jaar weer plaatsvinden. 
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BESTUURDERSCUP 

Helaas kon vanwege de pandemie het 

Bestuurderscuptoernooi bij PV Purmer 

Boules op zondag 1 november 2020 niet 

doorgaan. Het Districtsteam heeft voor 

dit jaar wederom dit toernooi gepland 

op zondag 7 november 2021. PV 

Purmer Boules heeft het eerste recht als 

gastlocatie. Indien PV Purmer Boules 

hiervan geen gebruik maakt dan zullen 

we andere verenigingen benaderen. 

Begin september zullen wij de 

uitnodigingen versturen. Hopelijk kan 

dit toernooi dit jaar doorgang vinden. 

Noteer en reserveer alvast de 

datum in uw agenda. 

 

Wintercompetities 

2021/2022: 

Ieder jaar wordt op de  

districtsvergadering de data van de  

districtscompetities besproken. Hiervoor  

heeft het Districtsteam locaties en  

functionarissen uit ons district nodig.  

Het Districtsteam verzoekt de volgende  

verenigingen: De Bouledozers, Les Mille  

Iles, PV Purmer Boules, PUK Haarlem en  

Ça Roule, op welke data zij de gastlocatie  

kunnen/willen zijn voor de winter- 

competities. De genoemde verenigingen 

 

 

 

 

 

 

kunnen dit doorgeven aan het  

Districtsteam, Email:  

wedstrijd-noordwest@njbb.nl. 

Data wintercompetities 

2021/2022: 

Districtscompetities 

Noordwest 
oktober'21 t/m 

maart'22 

Datum  

 

WCD 2021 doubletten 

 

1e competitiedag Zo. 24-10-2021 

 
2e competitiedag Zo. 14-11-2021 

3e competitiedag Zo. 28-11-2021 

Reserve dag Zo. 12-12-2021 

   

 

WCT 2022 tripletten 

 

1e competitiedag Zo. 16-1-2022 

 

2e competitiedag Zo. 30-1-2022 

3e competitiedag Zo. 27-2-2022 

Reserve dag Zo. 13-3-2022 
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Wintercompetities 

(vervolg) 

Inschrijvingen voor districtscompetities 

verlopen via het wedstrijd-secretariaat 

van uw vereniging. 

 

Jubileumtoernooien 

In 2022 viert de NJBB haar 50-

jarig jubileum. 
Zoals te lezen is in petanque-magazine 

nr. 103-JULI 2021 organiseert de NJBB 

in samenwerking met de Districtsteams 

twee jubileumtoernooien in 2022. Het 

ene toernooi is gericht op het ophalen 

van herinneringen met huidige en oud 

functionarissen én het andere toernooi 

richt zich op kennismaking met de 

petanquesport. 

Het toernooi voor huidige en oud-

functionarissen staat voor ons district 

gepland op zaterdag 9 juli 2022. Het 

Districtsteam benadert zelf een 

vereniging met geschikte locatie. Het 

toernooi wordt gespeeld a la mêlee 

zodat iedere ronde de teamgenoten en 

de tegenstanders verschillen. Het 

toernooi wordt in triplettenvorm  

 

 

 

Jubileumtoernooien 

(vervolg) 

gespeeld. Nadere informatie volgt. 

Noteer/reserveer alvast de datum 

zaterdag 9 juli 2022 in uw agenda.  

Het kennismakingstoernooi staat 

voor ons district gepland op zaterdag 

23 juli 2022. Het Districtsteam 

benadert zelf een vereniging met 

geschikte locatie. De bedoeling is dat we 

een groots eendaags 

kennismakingstoernooi (doubletten) 

organiseren. Boulers (met een 

lidmaatschap bij een aangesloten NJBB-

vereniging) spelen dan samen met een 

“niet-bouler” (d.w.z. zonder 

lidmaatschap bij een aangesloten 

vereniging). Dit toernooi is bij uitstek 

bedoeld om onze sport te promoten en 

geïnteresseerden kennis te laten maken 

met onze sport. U kunt bij voorbeeld uw 

buren/kennissen/vrienden/familie 

uitnodigen. Nadere informatie volgt.  

 

Noteer/reserveer alvast de datum 

zaterdag 23 juli 2022 in uw agenda. 
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