
                                                 

 
           

 
 
Warmenhuizen, 28 januari 2023 
 
L.S., 

 

Hoewel de Wintercompetitie tripletten (WCT 2023) nog bezig is, gaan we in het 
voorjaar 2023 verder met het organiseren van de Zomercompetitie doubletten (ZCD 
2023).  

De inschrijving ZCD 2023 (doubletten) staat vanaf heden open voor teams van 
verenigingen in district noordwest. Het inschrijfformulier treft u in een bijlage aan 
(word-document). De verengingsplaatsen ZCD 2023 treft u eveneens aan in een 
bijlage (pdf-document). 

Voor de Hoofdklasse en de twee sub-poules Eerste Klasse zullen poules van 12 teams 
worden geformeerd. Dit betekent achtereenvolgens 4-4-3 wedstrijden per 
competitiedag. Voor zover mogelijk worden in de Tweede Klasse ook sub-poules van 
maximaal 12 teams geformeerd. Dit geheel is mede afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. 

De kosten voor deelname aan de ZCD 2023 bedragen evenals in 2022: per team € 
18,- (€ 9,- per persoon). Deelnemers dienen met leden van de eigen vereniging die 
beschikken over een primair lidmaatschap of een secundair lidmaatschap teams te 
vormen. 

Het Districtsteam verwacht voor de organisatie van de ZCD 2023 twee locaties 
per speeldag nodig te hebben. Er zijn minimaal 16 goedgekeurde banen nodig op 
iedere speellocatie. De volgende verenigingen hebben hun accomodatie al 
beschikbaar gesteld en hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen. Dit zijn: 
Nova Boules, JdB Onderhands én Atlantic Boules. 

Andere Verenigingen kunnen t/m 1 maart 2023 bij het Districteam noordwest 
een aanvraag indienen om gastheer te zijn. Bij de aanvraag s.v.p. een 
voorkeursdatum aangeven.  
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Aankondiging ZCD 2023 



 

       

 

 

                                              

     

         

Uiterlijk een week na sluiting van de inschrijving zal het Districtsteam noordwest de 
definitieve speellocaties toewijzen.  
 
Functionarissen (scheidsrechters en wedstrijdleiders) die beschikbaar zijn op één of 
meerdere onderstaande competitiedagen mogen zich melden bij het Districtsteam 
noordwest (zie contactgegevens onderaan op bladzijde 2). 
 
Hieronder treft u de data en aanvangstijden van de ZCD 2023 competitiedagen: 
 

 Datum:   ZCD 2023 
 

  Aanvang 

Zondag 19 maart 2023 1e speeldag 10.30 uur 
Zondag 02 april 2023 2e speeldag 10.30 uur 
Zondag 30 april 2023 3e speeldag 10.30 uur 
Zondag 14 mei 2023 Reserve dag 10.30 uur 

 
 
De competitie-indeling, speellocaties alsmede het competitiereglement worden in 
het bulletin ZCD 2023 bekendgemaakt.  
 
Het inschrijfformulier s.v.p. uiterlijk 1 maart 2023 23.59 uur indienen bij 
wedstrijd-coördinator district noordwest: Ben van Assema. Zie contactgegevens 
hieronder. 
 
Email: wedstrijd-noordwest@njbb.nl 
Telefoon: 06-30747547. 
 
 
Het Districtsteam noordwest 
Herman Schreijer, Ben van Assema, Elly Brouwer en Ruud Jansen. 
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