
 

 

Dit jaar bestaat de NJBB 50 jaar dat werd gevierd met een Jubileumtoernooi voor (oud)-

functionarissen van voormalig afd.07 en het huidige District Noordwest. Dat werd dus in de 

archieven duiken om namen (e-mail)adressen te achterhalen. Dat viel nog niet mee. Uiteindelijk zijn 

er 100 uitnodigingen verstuurd. Helaas viel de respons tegen. Veel mailtjes kwamen onbestelbaar 

retour. Afberichten wegens ziekte, verjaardagen en vakantie. Uiteindelijk bleef het aantal 

inschrijvingen steken op 18. Hoewel  het minimum aantal inschrijvingen gesteld was op 24 om het 

toernooi door te kunnen laten gaan, werd er besloten om het toernooi niet te af te gelasten. Wat is 

het dan spijtig dat twee personen die zich hadden aangemeld niet kwamen opdagen en er dus 16 

personen over bleven om een mixtoernooitje tête a tête te spelen. 

Na een kopje koffie of thee met een heerlijk welkomsgebakje, werd het tijd om 

te starten. Dat ging niet helemaal vlekkeloos. Gelukkig met hulp van Mike van 

Veen (P.U.K.), mijn rots in de branding deze dag, kwam het uiteindelijk toch nog 

in allemaal goed (pfffff). 

Het invoeren van de uitslagen kon helaas niet met Pro Petanque.   Het werd dus 

ouderets handwerk. Mike maakte een excellbestandje voor de uitslagen. Dan 

konden uitslagen toch op het scherm te zien zijn.  

Toen werd het tijd voor de inwendige mens. Tijdens de 1ste ronde werd er een koud buffet klaar 

gezet, er was voor ieder “bekkie” wel een “snackie”, maar we begonnen met een lekkere kom soep 

dat werd uitgeserveerd Joop en Svanhild. Wat een luxe!!! 

 

                                               

De opschepper 

Nico aan het 

werk.     Svanhild 

staat bij/aan de 

bar en Joop is nog 

net te zien in de 

keuken. 

Jubileumtoernooi (oud)-functionarissen voormalig 

Afdeling 07 en huidig District Noordwest. 

Locatie; P.U.K. Haarlem 

Gehouden op zaterdag 9 juli 2022. 

 

De 

smaakmakers in 

actie om ons te 

verwennen. 



Na al dat lekkers en het ophalen van herinneringen werd het tijd om de 2de en 3de ronde te spelen en 

de eindstand op te maken. Simon Rintjema en Henk Stam hadden beiden 3+17. Een shoot-out was 

nodig. Simon had de toss gewonnen en mocht beginnen. Het resultaat was twijfelachtig, maar je 

weet het maar nooit. Hierna was Henk aan de beurt, maar helaas pindakaas. De winnaar was 

bekend; 1ste Simon Rintjema, 2de Henk Stam en Jaap Zuidervliet maakte het 3-tal compleet op de 3de 

plaats. 

 

Van links naar rechts;   

2de prijs: Henk Stam met een mooie bos bloemen. 

1ste prijs: Simon Rintjema met een waardebon voor het  NJBB- Jubileumboek. 

3de prijs: Jaap Zuidervliet met een fles wijn. 

Het werd tijd om af te sluiten. Nadat gastvereniging P.U.K werd bedankt voor het beschikbaar stellen 

van de accommodatie; Mike van Veen voor de ondersteuning en hulp;  Nico van Assendelft , Joop en 

Svanhild Tjeertes voor het verzorgen van natje en droogje kregen zij een welgemeend applaus.  

Hierna bedankte Frank Wevers het bestuur voor het organiseren van dit Jubileumtoernooi en sprak 

de hoop uit dat er een vervolg zou komen ( met eventueel inschrijfgeld ) en het bestuur zich niet laat 

ontmoedigen door alle hobbels die genomen moesten worden.  

 

Het was een mooie zonnige en gezellige dag ! Bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot een volgende 

keer, namens het DistrictsTeam Noordwest; 

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

 



 

 

 

Jubileumtoernooi 50 jaar NJBB. 

  Ronde 
1 

 Ronde 
2 

 Ronde 
3 

 Eind saldo 

 Naam uitslag saldo uitslag saldo uitslag saldo  
1. Frank 

Wevers 
13-12 +1 03-13 -10 13-09 +4 2+5 

2. Ben van 
Assema 

13-12 +1 13-03 +10 09-13 -4 2+7 

3. Leo Bel 13-10 +3 12-13 -1 07-13 -6 1-4 

4. Jos Bunel 12-13 -1 13-12 +1 13-07 +6 2+6 
5. Thea van 

Ham 
12-13 -1 11-13 -2 07-13 -6 0-16 

6. Els Hummel 10-13 -3 13-11 +2 13-09 +4 2+5 

7. Ruud Jansen 10-13 -3 05-13 -8 09-13 -4 0-15 

8. Simon 
Rintjema 

13-10 +3 13-05 +8 13-07 +6 3+17 

9. Henk Stam 13-10 +3 13-05 +8 13-07 +6 3+17 
10. Peter de 

Vries 
13-10 +3 05-13 -8 07-13 -6 1-11 

11. Maarten 
Wals 

10-13 -3 13-11 + 13-06 +7 2+6 

12. Gerrit 
Wortel 

10-13 -3 11-13 -2 06-13 -7 0-12 



13. Jaap 
Zuidervliet 

13-06 +7 13-12 +1 13-07 +6 3+14 

14. Corrie van 
Ekris 

06-13 -7 12-13 -1 06-13 -7 0-15 

15. Arie  van 
Spijker 

13-06 +7 13-06 +7 07-13 -6 2+11 

16. Jan Beliën 06-13 -7 03-13 -10 13-06 +7 1-10 
 

 

 

 

 

 

 

 


