
 

 

           

Warmenhuizen, 19 februari 2022 
 
L.S., 

Twee jaren achtereen (2020 en 2021) kon helaas het districtskampioenschap 
(hierna: DK) tête-à-tête (hierna: TaT) niet doorgaan vanwege de 
coronapandemie. Voor 2022 staat het DK TaT gepland op zondag 10 april 2022 
in de categorieën mannen en vrouwen. Inschrijvingen voor DK TaT lopen via het 
wedstrijd-secretariaat van uw vereniging. De inschrijving voor beide categorieën 
staat vanaf heden open en sluit op zondag 31 maart 23.59 uur. (Zie bijlage 
inschrijvingsformulieren). Uitsluitend leden met een primaire licentie bij een 
vereniging in ons district mogen hieraan deelnemen (zie BIJLAGE 07 TRP). 

Het DK TaT 2022 categorie mannen wordt gehouden bij gastheer Entre Nous in 
Den Helder. Het DK TaT categorie vrouwen hebben wij gepland bij gastheer Les 
Mille Iles in Zuid-Scharwoude. Het Districtsteam noordwest is nog in afwachting 
op de definitieve goedkeuring van deze locatie. De verwachting is dat eind 
februari hier duidelijkheid over komt. 

Het wedstrijdsysteem DK TaT bij meer dan 8 personen is Zwitsers, echter bij 
minder dan 9 personen zijn er drie andere mogelijkheden nl: 

- a. Bij 2 personen wordt een finale gespeeld om 2 gewonnen partijen; 

- b. Bij 3, 4, 5 of 6 personen wordt een halve competitie gespeeld en de 
nummers 1 en 2 spelen de finale.” 

- c. Bij 7 of 8 personen wordt een voorronde in twee poules gespeeld. In elke 
poule wordt een halve competitie gespeeld. Daarna volgt de halve finale 
gespeeld door nummer 1 van poule A tegen nummer 2 van poule B en nummer 2 
van poule A tegen nummer 1 van poule B. De winnaars van de halve finales 
spelen tegen elkaar de finale.        
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Voor de duidelijkheid in elk district wordt een DK TaT 2022 georganiseerd 
waarbij plaatsen zijn te verdienen voor het Nationaal kampioenschap (NK) tête-
à-tête (TaT). Er kan dus niet rechtstreeks ingeschreven worden voor het NK TaT 
2022. Het aantal plaatsen voor het NK TaT 2022 (mannen en vrouwen) voor ons 
district is nog niet bekend en wordt later bekend gemaakt door het CWN 
(Commissie Wedstrijdsport Nationaal). 

Wij hopen op veel deelnemers, zodat eenieder eens kan ervaren hoe leuk en 
spannend het kan zijn, waarbij tactiek een belangrijke rol speelt. Wij verzoeken u 
bovengenoemd kampioenschappen bekend te maken onder uw leden. 

Met vriendelijke groet, 

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