
Verslag ZCT 2022 (Zomer Competitie tripletten) district noordwest 

Het was dit jaar helaas geen vlekkeloze zomer competitie tripletten. Voordat de 
competitie begon trok er al één team (Boel Skik’92) zich terug vanwege de 
reisafstand. We hebben een gewijzigd bulletin uitgebracht vlak voor de start van 
de competitie met deelname van 12 teams. Op de 1e wedstrijddag zondag 19 
juni bij Nova Boules bleek er één team niet te komen opdagen (ASV Celeritas 2). 
Dit betekende dat we de competitie voort gingen zetten met 11 teams. 

De weersomstandigheden op de eerste en tweede speeldag waren uitstekend 
maar helaas afgelopen zondag 31 juli hadden we te maken met nat weer (lichte 
regen). Bovendien kregen we de laatste speeldag vlak voor de start een 
terugtrekking binnen van een team van P.U.K. Er bleek gisterochtend een email 
te zijn binnengekomen bij gastvereniging CdP Boule Plaisir dat P.U.K. 2 
(teamcaptain Adriaan van der Linden) niet kwam opdagen. 

Tja daar sta je dan als organisator van de zomercompetitie! Uiteindelijk trekken 
drie teams zich terug om de één of andere reden en maken de competitie niet af. 
Zeer teleurstellend.  

Uiteindelijk bleven er 10 teams over en de prijzen werden als volgt verdeeld: 

- 1e plaats: JBV Schoorl 1, Ben van Assema, Theo Kooij en André LeDouble; 
(invaller Joyce Termaat) zij zijn districtskampioen noordwest geworden. 

- 2e plaats: P.U.K. 3, Joyce Bakum, Geert van Leijen en Joost van der Kroef 
(invaller Hans van der Wouden). 

- 3e plaats: De Bouledozers 1, Wim van Heusen, Willem la Gouw en Wim 
van der Meulen. 

Allen van harte gefeliciteerd. 

Hieronder treffen jullie de groepsfoto van de prijswinnaars aan. Helaas staan de 
personen van P.U.K. 3 niet op de foto, doch dat mag de pret niet drukken. Op de 
foto staan drie leden van het andere team van P.U.K. 

 

Foto: aangeleverd door Simon Rintjema. 


