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                      WCD 2022  

         (Wintercompetitie doubletten)                                                  
 

Warmenhuizen, 20 augustus 2022 

 
L.S, 

 

Wintercompetitie doubletten 2022  

Districtsteam noordwest organiseert in het najaar/winter op onderstaande 
data de wintercompetitie doubletten (WCD) 2022. Deze wintercompetitie is 
een vervolg op de WCD 2021. In 2021 deden verdeeld over de 
Hoofdklasse, Eerste – en Tweede klasse 75 teams mee. De 
verenigingsplaatsen WCD 2022 zijn gebaseerd op basis van de eindstanden 
WCD 2021 en zijn te vinden op onze webpagina: https://nlpetanque.nl/wp-
content/uploads/2022/08/Verenigingsplaatsen-WCD-2022-dnw.pdf. 

Speeldata: 

WCD 2022 
   

1e competitiedag Zondag 23-10-2022 

2e competitiedag Zondag 13-11-2022 

3e competitiedag Zondag 27-11-2022 

Reserve dag Zondag 18-12-2022 

 

 



 

2 
 

 

 

Locaties 

De volgende verenigingen hebben hun accommodatie ter beschikking 
gesteld en zijn 3 juli 2022 vastgelegd door het Districtsteam noordwest: 

- Purmer Boules, zondag 23 oktober, 13 november én 27 november 
2022; 

- P.U.K., zondag 13 november 2022; 
- PV de Bouledozers, zondag 27 november 2022.  

 
Voor elke speeldatum zijn er minimaal twee locaties nodig en dat betekent 
dat we ondanks ons verzoek voor zondag 23 oktober 2022 nog geen 
tweede gastlocatie hebben kunnen vastleggen.   

De inschrijving voor de WCD 2022 staat vanaf heden (20 augustus) open voor 
de verenigingen uit ons district. 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 2022 

De kosten voor deelname aan de WCD 2022 bedragen evenals vorig jaar: per 
team € 18,-. In de bijlage treft u het inschrijvingsformulier aan. Deelname 
staat open voor alle licentiehouders (W/J). U dient met leden van uw eigen 
vereniging teams te vormen. Indien een persoon beschikt over een primaire én 
secundaire lidmaatschap mag hij/zij per competitie slechts voor één vereniging 
uit komen. 
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De competitie-indelingen worden in het bulletin WCD 2022 
bekendgemaakt, uiterlijk twee weken voor aanvang van de 1e 
competitiedag zondag 23 oktober 2022. 

Het inschrijfformulier s.v.p. uiterlijk zondag 25-9-2022 23.59 uur indienen 
bij de 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 
bovendien aangeven wanneer zij beschikbaar zijn.  
 
Terugtrekkingen 
Bij de laatste districtscompetities hebben wij steeds te maken gehad met 
terugtrekkingen van teams. Dit is erg storend en vervelend voor anderen. 
Wij willen met klem benadrukken dat een terugtrekking de 
verantwoording is van de verengingen. Wij verzoeken de verenigingen bij 
het opgeven van de teams zorg te dragen voor voldoende reservespelers 
die willen invallen. Een verhoging in overeenstemming met ons 
competitiereglement komt voor rekening van de vereniging en deze 
verhoging wordt gefactureerd door het bondsbureau van de NJBB. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het Districtsteam noordwest, 
Herman Schreijer, Ben van Assema, Elly Brouwer en Ruud Jansen

  


