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                     WCD 2021  

        (Wintercompetitie doubletten)                                                  

 

Warmenhuizen, 26 augustus 2021 

 

L.S, 

 

Wintercompetitie doubletten 2021 en COVID-19 

Veel petanqueliefhebbers kijken uit naar het spelen van wedstrijden. Het Districtsteam 

noordwest heeft (zo positief als we zijn) de districtscompetitie WCD 2021 op de kalender 

2021/’22 gezet en deze worden gehouden op drie verschillende locaties nl. Purmer 

Boules, P.U.K. Haarlem, Les Mille Iles. Op het moment van schrijven in het nog onzeker 

of wij mogelijk terecht kunnen bij PV De Bouledozers te Hoorn/Zwaag en PC Ça Roule te 

Heerhugowaard.  

Wij danken Purmer Boules, PUK Haarlem en Les Mille Iles voor het beschikbaar stellen 

van hun binnen accommodaties (Hal) en wij hopen op een sportief verloop van de 

wintercompetitie. 

Hieronder treft u de data en beschikbaar gestelde locaties aan: 

 

Datum Districtscompetitie 
Locaties die beschikbaar zijn 

gesteld 

Zo 24 oktober 2021 WCD 2021 1e dag Purmer Boules en Les Mille Iles 

Zo 14 november 2021 WCD 2021 2e dag P.U.K. Haarlem en Les Mille Iles 

Zo 28 november 2021 WCD 2021 3e dag Nog niet bekend 

Zo 12 december 2021 Reserve dag WCD 2020 P.U.K. Haarlem (indien nodig) 

 

COVID-19 

Het kabinet heeft bekend gemaakt per 26 juni 2021 de volgende stappen in het 

heropeningsplan te zetten. Voor onze sport betekent dit onder ander dat wedstrijden 

vanaf 26 juni 2021 voor iedereen zijn toegestaan en dat publiek bij amateurwedstrijden 

en -trainingen weer welkom is, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en 

met vaste zitplaatsen. 
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Sportkantines en evenementen 

Voor sportkantines gelden weer reguliere openingstijden en vervallen bijna alle 

beperkingen voor binnen en buiten, maar blijven wel enkele voorwaarden van kracht. Er 

blijven naast de basisregels wel aangepaste maatregelen gelden. Lees alle maatregelen 

na op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport). 

Het is de verantwoordelijkheid van de verenigingen om NJBB-leden op deze protocollen 

te wijzen. Het coronavirus is helaas nog steeds onder ons en hoewel een groot deel van 

onze samenleving gevaccineerd is, blijft de 1,5 meter samenleving van toepassing tot in 

ieder geval het door kabinet genoemde datum 20 september 2021.  

De inschrijving voor de WCD 2021 staat vanaf heden (26 augustus) voor de verenigingen uit 

ons district open. Vorig jaar is de WCD 2020 niet doorgegaan. Dit betekende dat de 

verenigingsplaatsen een jaar zijn doorgeschoven.  De verenigingsplaatsen zullen in een aparte 

bijlage worden meegezonden. Er zullen afhankelijk van aantal inschrijvingen poules van 

maximaal 12 teams worden geformeerd. Dit betekent achtereenvolgens 4-4-3 wedstrijden per 

competitiedag.  

Kosten en uiterste datum inschrijving WCD 2021 

De kosten voor deelname aan de WCD 2021 bedraagt evenals vorig jaar: per team € 18,-. 

In de bijlage treft u het inschrijvingsformulier aan. U dient met leden met een primair 

lidmaatschap of een secundair lidmaatschap van uw eigen vereniging teams te vormen. 

De competitie-indelingen worden in het bulletin WCD 2021 bekendgemaakt doch uiterlijk 

twee weken voor aanvang van de 1e competitiedag zondag 24 oktober 2021. 

Het inschrijfformulier s.v.p. uiterlijk 1 oktober 2021 23.59 uur indienen bij coördinator 

wedstrijdzaken/noordwest: Ben van Assema. Zie contactgegevens hieronder. 

 

Mobiel: 06-30747547. 

Email: wedstrijd-noordwest@njbb.nl. 

 

Scheidsrechters/Wedstrijdleiders 

Regionale wedstrijdleiders en regionale scheidsrechters kunnen vooraf een verzoek 

indienen bij het Districtsteam om op bovengenoemde competitiedagen als functionaris te 

worden aangesteld. Zij kunnen tevens aangeven wanneer zij beschikbaar zijn.  

 

Bovengenoemde verzoeken s.v.p. indienen bij districtscoördinator of coördinator 

wedstrijdzaken.  Email: noordwest@njbb.nl of wedstrijd-noordwest@njbb.nl. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Het Districtsteam, 

Herman Schreijer, Ben van Assema, Elly Brouwer en Ruud Jansen    
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