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 Let Op: Belangrijke Wijzigingen  
          (zie blauw gemerkte tekst) 
 
  “Bulletin Wintercompetitie WCT 2023” 
 
 

Sportvrienden,                Warmenhuizen, 4-1-2023 

 

Het Districtsteam noordwest wenst iedereen een gelukkig, gezond en sportief nieuw-
jaar toe. Wij organiseren in de maanden januari en februari de wintercompetitie triplet-
ten, hierna genoemd de WCT 2023. 

Het competitieprogramma hebben wij op de volgende speeldagen en locaties ge-
pland: 

-  1e speeldag zondag 22 januari 2023 gastheer P.U.K. Haarlem; 

-  2e speeldag zondag 5 februari 2023; gastheer PV Purmer Boules; 

-  3e speeldag zondag 19 februari 2023; gastheer PV De Bouledozers. 

- Reserve speeldag zondag 5 maart 2023. 

De WCT 2023 is een vervolg op de eindstanden van de in 2022 gespeelde wintercom-
petitie WCT 2022.  

In totaal hebben 40 teams zich ingeschreven voor deze editie van de WCT. Het aantal 
teams dat dit jaar meedoet betekent een aanzienlijke vermindering ten opzichte van 
vorige jaren. Even ter vergelijking in 2020 deden er 54 teams mee, in 2021 kon het 
niet doorgaan vanwege de pandemie, in 2022 deden er 50 teams mee. De daling van 
20 % ten opzichte van vorig jaar vinden wij geen goede ontwikkeling en naar de oor-
zaak kunnen wij slechts gissen.  

Voor de organisatie moeten wij vooraf gastlocaties vastleggen en de afgelopen jaren 
werden er steeds twee locaties per speeldag vastgelegd. Op basis van het aantal in-
schrijvingen in 2023 kunnen wij volstaan met één locatie per speeldag. Dit betekent 
dat dit keer alle teams telkens op dezelfde locaties spelen. 
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Extra promotie 
In de Eerste Klasse waren er 16 verenigingsplaatsen. Er komen 6 plaatsen in de Eer-
ste klasse vrij doordat de volgende verenigingen geen teams hebben ingeschreven: 
 

- De Gouden Gooi, 1 plek; 
- JBC Touché une Boule 1 plek; 
- Purmer Boules, 2 plekken; 
- De Bouledozers, 1 plek; 
- Les Mille Iles, 1 plek. 

Het Districtsteam noordwest heeft besloten om de Eerste klasse aan te vullen met vier 
teams. Even rekensom 16 – 6 + 4 = 14 teams. Dit betekent dat op basis van het 
best behaalde resultaat in 2022 er extra promotie is gegaan naar de volgende vereni-
gingen: Les Bohémiens (team 1), Elza Boules (team 2), P.U.K. (team 4) én              
Entre Nous (team 2). 

Weeromstandigheden                                                                                          
Met betrekking tot de weersomstandigheden houden wij ons vast aan de weerswaar-
schuwingen afgegeven door het KNMI.  

- Indien KNMI-code rood in onze regio (= weeralarm) afgeeft: vindt er zo wie zo 
geen districtscompetitie plaats.  

- Indien KNMI-code oranje afgeeft in onze regio (er is grote kans op gevaarlijk of 
extreem weer waarbij de impact groot is) vindt er eveneens geen districtscom-
petitie plaats. 

Er zal bij niet doorgaan tijdig een bericht verschijnen op www.nlpetanque.nl/districts-
competities alsmede worden de (wedstrijd)secretarissen van de verenigingen tijdig per 
e-mail geïnformeerd.  

Let op:  

Wachtpartijen 2e en 3e speeldag 

- 2e speeldag zondag 5 februari 2023 gastheer PV Purmer Boules 

In verband met onvoldoende beschikbare banen in Purmerend bij aanvang begint 
de tweede klasse deze speeldag later. Dit betekent dat alle teams uit de tweede 
klasse zich uiterlijk om 10.30 uur dienen te melden bij de wedstrijdleider. 

- 3e speeldag zondag 19 februari 2023 gastheer De Bouledozers 

In verband met onvoldoende beschikbare banen in Hoorn/Zwaag bij aanvang begint 
de tweede klasse deze speeldag later. Dit betekent dat alle teams uit de tweede 
klasse zich uiterlijk om 10.30 uur dienen te melden bij de wedstrijdleider. 
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Bulletin WCT 2023   

U treft in dit bulletin verder de data, locaties, aanvangstijden en functionarissen als-
mede de competitie-indelingen en het speelschema. Het competitiereglement treft u 
mede aan in dit bulletin (zie bladzijde 9 t/m 13). Op de wedstrijddag kan de teamcap-
tain zich melden bij de wedstrijdleider op vertoon van de licenties van zijn/haar team. 
Aanmelden kan vanaf 9.00 tot uiterlijk 9.45 uur. 
 
Promotie-/degradatieregeling WCT 2023 
 
In het competitiereglement zijn de volgende artikelen niet geldig: artikel 7.2, 7.3, 7.4 
en 7.5. Dit komt omdat er geen sub-poules in de Eerste én Tweede klasse gevormd 
kunnen worden. In plaats daarvan treden artikelen 7.7 en 7.8 in werking.  

 

WCT 2023 

Data, Locaties, aanvangstijden en functionarissen 

Datum 
Uiterlijk 
melden Aanvang Locatie Klasse WL SR 

Zondag                 
22-01-2023 

09:45 uur 10:00 uur 

Boulodrome P.U.K.,                
Van der Aartweg 31, 
2026 ZM           
Haarlem.                   

Hoofdklasse,                          
Eerste Klasse                              
Tweede 
Klasse 

Elly 
Brouwer 

Els        
Hum-
mel 

Zondag                 
05-02-2023 

09:45 uur 10:00 uur 

Purmer Boules, 
Sportpark "De Mun-
nik", Flevostraat 
253, Purmerend. 

Hoofdklasse,                          
Eerste Klasse                              

Elly 
Brouwer 

Ruud 
Jansen 

10:30 uur 
± 11.00 

uur 

Purmer Boules, 
Sportpark "De Mun-
nik", Flevostraat 
253, Purmerend. 

Tweede 
Klasse 

Zondag                 
19-02-2023 

09:45 uur 10:00 uur 
PV De Bouledozers, 
Leekerpad 8, 1689 
VP Hoorn/Zwaag 

Hoofdklasse,                                                        
Eerste 
Klasse Elly 

Brouwer 

Els 
Hum-
mel 

10:30 uur 
± 11:00 

uur 

PV De Bouledozers, 
Leekerpad 8, 1689 
VP Hoorn/Zwaag 

Tweede 
Klasse 

 
 
Het Districtsteam noordwest: 
Herman Schreijer, Ben van Assema, Elly Brouwer, Ruud Jansen 
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WCT 2023 
Team-   

nummer 

                       Hoofdklasse 
Vereniging Captain Lic.nr. Speler 2 Lic.nr. Speler 3 Lic.nr. 

1 Atlantic Boules 1 
Simon       
Rintjema   

40943 Piet Moret  39393 
Paul        
Koedooder 

29150 

2 Atlantic Boules 2 
Johan Mul-
der  

61501 
Onno      
Boermees-
ter 

49932 
Wim       
Santhuizen 

55462 

3 Atlantic Boules 3 
Johan 
Bruins  

69824 
Ruud      
Berkhof 

69823 
Martin      
Fennema 

70915 

4 P.U.K. 1 Roel Claase 56276 Hans      
Kramer 

57319 Rom Helweg 65364 

5 De Bouledozers 
1 

Natascha  
Dorenbos 69113 Roel Ris  60756 

Frans van 
der Linden 10530 

6 Les Mille Iles 1 Wieb Duim 43932 Marion Smit 29732 
Ans           
Severijnse 

51498 

7 Nova Boules 1 
Frans de    
Klonia 

65222 Henk slop 60223 Koos Hazes 27568 

8 ASV Celeritas 1 Ron Bakker 59022 Nel Rood 67704 Nico         
Veldman jr. 

49500 

9 JBV Schoorl 1 
Ben van    
Assema 30486 Theo Kooij 39619 Fred Mol 63581 

10 Les Mille Iles 2 
Dick       
Beemster-
boer 

38404 
Thomas    
Buiter 14121 Frank Duijn 35904 

11 De Bouledozers 
2 

Riet van der 
Velden 62143 Bert Landré  59869 Cor Pieterse  59004 

12 P.U.K. 2 
Joost van 
der Kroef 

59647 Dirk Nol 56285 
Joyce       
Bakkum 

21159 

13 Purmer Boules 1 
Pieter     
Zwetsman 

67912 Piet Bergen 59659 
Alie        
Huizinga 

26549 

14 Entre Nous 1 Jan Karsten 19076 
Wendy     
Karsten 

34244 
Alonzo     
Karsten 

34243 
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Team-   

nummer 

Eerste klasse 
Vereniging Captain Lic.nr. Speler 2 Lic.nr. Speler 3 Lic.nr. 

1 PC Ça Roule 1 
Gerrie van 
der Loo 

61931 
Peter van 
der Loo 

49709 Hans Schutte 58142 

2 PC Ça Roule 2 
Willem   
Oudhuis 

49863 
Marc 
Geurtse 

58087 
Kees de 
Beurs 

34257 

3 PC Ça Roule 3 
Janni van 
der Ploeg -
Schats 

68077 
Pieter van 
der Ploeg 

68078 Jikkie Blaauw 64800 

4 ASV Celeritas 2 Dick Icke 45081 
Leopold     
Küppers 

30289 Ed Mahn 51992 

5 Elza Boules 1 
Lub      
Hoekstra 

5625 
Lineke 
Hoekstra-
Nyhof 

66456 
Elly       
Schuurman 

61788 

6 P.U.K. 3 Jaap Filmer 62688 Mony Filmer 62689 
Luuk         
Hendriksen 

60272 

7 Boel-Skik'92 1 
Joke de    
Visser 

23077 
Andries 
Mooibroek 

46555 Loes Boerdijk 62069 

8 Entre Nous 2 Cees Koppe 67638 Leo van 
Miltenburg 

66313 Marion     
Klaassen 

30491 

9 Bonne 
Chance 1 

Thea van 
den Ham 43611 

Jan           
Nagelkerke 67243 

Ger Sme-
ding 67245 

10 P.U.K. 4 
Sandra     
Giliréon 

19423 
Remco de 
Jong 

5513 
Remy         
Mosselman 

65319 

11 Elza Boules 2 
Arnold 
Grapendaal 

55512 
Gerda 
Grapendaal 

55510 
Kees       
Kaandorp 

5618 

12 ASV Celeritas 3 Jans de 
Vries 

32711 Gré Bakker 38416 Ria Westhoff 57481 

13 Nova Boules 2 Hans Boon 59645 Hans Kroes 58553 Rinus Eshuijs 58526 

14 Les Bohémiens 
1 

Rajen     
Koebeer 

19358 
Fred         
Stenekes 

66826 Harry Kamp 43719 
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Team-   

nummer 
Tweede klasse  

Vereniging Captain Lic.nr. Speler 2 Lic.nr. Speler 3 Lic.nr. 

1 P.U.K. 5 
Adriaan 
van der 
Linden 

69331 
Evelien van 
de Leuvert 

67203 
Silvia      
Jonkers 

69330 

2 P.U.K. 6 
Gerard 
Schoone 25609 

Thomas 
van Drunen 
Littel 

30381 
Dani     
Rodriquez 65319  

3 P.U.K. 7 
Tom   
Speelman 71239 

Berry     
Suanet 63180 

Esmee   
Joosten 71238 

4 JBV Schoorl 2 
Paul de 
Kuiper 

33811 
Andrea de 
Kuiper 

61288 
Ivonne   
Westerman 

24489 

5 Atlantic Boules 4 
Ad 
Gijselhart  

65779 
Henk     
Vlietman 

65922 
Corrie    
Vlietman 

71107 

6 Nova Boules 3 Peter    
Huber 

59105 Klaas de 
Haan 

68728 Patricia de 
Haan 

71758 

7 Elza Boules 3 Henk van 
de Spoel 

58541 
Loes van de 
Spoel- 
Stijnman 

58540 
Ineke 
Lugas-  
Wezepoel 

20612 

8 De Meteoor 1 
Max    
Topho-
ven 

6352 
Paul van 
den Broek 

71807 
Tiny      
Tophoven 

8421 

9 Atlantic Boules 5 
Siem 
Kroeze 

62636 
Peter   
Breeuwer  

66107 
Siem 
Brinkemper 

43976 

10 JBV Schoorl 3 
Yvon 
Houtman-
Groot 

70230 
Ruud de 
Bruyn 

41379 
Oskiyan  
Batva-
ganyan 

55441 

11 Boel-Skik'92 2 
Willem  
Balder 

70333 
Wilma     
Balder 

70332 Ria van Dijk 62067 

12 JdB Onderhands 
1 

Rick van 
der Steen 

60797 Patrick de 
Maaijer 

64918 Karin de 
Maaijer 

64919 
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Speelschema 14 teams  

Hoofdklasse én Eerste klasse 

   Halve competitie 5-4-4-wedstrijden 

Team 
nr. 

Zo. 22-01-2023 Zo. 05-02-2023 Zo. 19-02-2023 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 1 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 13 1 2 14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 12 13 1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 

5 11 12 13 1 2 3 4 14 6 7 8 9 10 

6 10 11 12 13 1 2 3 4 5 14 7 8 9 

7 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 14 8 

8 14 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 

9 7 8 14 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 

10 6 7 8 9 14 11 12 13 1 2 3 4 5 

11 5 6 7 8 9 10 14 12 13 1 2 3 4 

12 4 5 6 7 8 9 10 11 14 13 1 2 3 

13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1 2 

14 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 
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Speelschema 12 teams  

Tweede klasse 

   Halve competitie 4-4-3-wedstrijden 

Team 
nr. 

Zo. 22-01-2023 Zo. 05-02-2023 Zo. 19-02-2023 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 11 1 2 12 4 5 6 7 8 9 10 

4 10 11 1 2 3 12 5 6 7 8 9 

5 9 10 11 1 2 3 4 12 6 7 8 

6 8 9 10 11 1 2 3 4 5 12 7 

7 12 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 

8 6 7 12 9 10 11 1 2 3 4 5 

9 5 6 7 8 12 10 11 1 2 3 4 

10 4 5 6 7 8 9 12 11 1 2 3 

11 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 

12 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 1 
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REGLEMENT DISTRICTSCOMPETITIE   
(Geldend vanaf 1-1-2020 voor de WCT) 
 
 Artikel 1 Algemeen 
 
1.1 Het Districtsteam (hierna DT) is belast met de organisatie van de districtscompetities 
 (hierna DC). 
1.2 De DC worden gespeeld in diverse klassen in piramidevorm en wordt afhankelijk van het 
 aantal deelnemende teams als volgt jaarlijks ingedeeld: 

- Eén Hoofdklasse, indien mogelijk twee 1e Klassen (A-en B-poule), vier 2e Klassen (A- 
t/m D- poule) en indien mogelijk acht 3e Klassen. Elke poule bestaat uit maximaal 14 
teams en minimaal 8 teams. Alleen in de laagste en éen na laagste klassen kunnen pou-
les bestaan uit minder dan 14 teams. 

1.3 Elk deelnemend team bestaat uit drie spelers met een primair lidmaatschap dan wel een 
 secundair lidmaatschap bij de vereniging uit district noordwest. 
1.4 Elke deelnemende speler dient voorafgaand aan de competitie aan te geven voor welke 
 vereniging hij/zij wil uitkomen. Er zijn hierin slechts twee keuzes te maken of men 
 neemt  deel met een primair lidmaatschap of men neemt deel met een secundair lidmaat-
 schap. Tijdens de lopende competitie mag men niet van vereniging wisselen. 
1.5 De DC (WCT) wordt gespeeld op drie zondagen zoals vastgesteld door het DT in de 
 maanden januari, februari en maart. Jaarlijks wordt een reserve speeldag vastgesteld 
 om als gevolg van afgelastingen niet gespeelde partijen te kunnen inhalen. 
1.6 Na elke partij is een rustpauze toegestaan van maximaal 15 minuten. 
1.7 Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken tijdens de wedstrijden. 
1.8 Roken en/of het gebruik van mobiele telefoons tijdens wedstrijden is niet toegestaan. 
1.9 In iedere poule wordt jaarlijks een rangschikking gemaakt volgens de criteria uit artikel 6 

van dit reglement. De winnaar van de Hoofdklasse wordt de districtskampioen noord-
west. 

1.10 Een team dat de 1e ronde een vrij loting of wachtpartij heeft mag zich een half uur later 
melden bij de wedstrijdleider van die speeldag.  

1.11  Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, is het toernooireglement petanque 
(TRP) van de NJBB van toepassing. 

 
Artikel 2  
 
A Deelname en toegankelijkheid en inschrijfgelden 
 
2.1  De DC (WCT) staat open voor een onbeperkt aantal teams. 
2.2  De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige Nederlandse wedstrijdlicentie. 
 2.3     De teams dienen jaarlijks door de verenigingen vòòr een door het DT vast te stellen  
  datum schriftelijk te worden aangemeld bij de coördinator wedstrijdzaken van district 
            noordwest. 
 2.4     Na de bekendmaking van de indeling ontvangt de vereniging een factuur voor het  
  verschuldigde inschrijfgeld van het bondsbureau van de NJBB. Deze dient terstond te 
  worden overgemaakt aan het bondsbureau van de NJBB. De aanmelding is definitief 
  zodra de termijn van inschrijving is verstreken. 
 2.5   Teams kunnen alleen worden opgegeven voor in het vorige jaar door de vereniging  

 behaalde plaatsen, of voor de laagste klasse. 
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Artikel 2  
 
A Deelname en toegankelijkheid en inschrijfgelden (vervolg) 
 
2.6   De plaatsen en klasseringen die door de teams zijn behaald, komen toe aan de  

 vereniging. De Verenigingen bepalen hoe hun teams worden samengesteld en welke 
 teams de aan de verenigingen toebehorende plaatsen innemen.  

2.7   Met de verstrekking van de in artikel 27 van het toernooireglement petanque (TRP) 
 bedoelde opgave nemen de verenigingen de verplichting op zich, dat alle voor deze  
 vereniging uitkomende teams de competitie tot het einde toe uitspelen. 

2.8   Een team dat meer dan twee partijen in de totale competitie niet heeft gespeeld wordt 
 van verdere deelname uitgesloten. Een team dat één of twee partijen niet speelt, verliest 
 deze partijen met 6-13. Het team waartegen gespeeld had moeten worden, wint de 
 partij met 13-6. 

2.9   Wordt een team teruggetrokken of van verdere deelname aan de competitie uitgesloten, 
 dan worden alle door dit team gespeelde partijen als niet gespeeld beschouwd en de-
 gradeert dit team reglementair.  

2.10  Met betrekking tot de hoogte van het verschuldigde inschrijfgeld wordt u jaarlijks vooraf 
 door het DT geïnformeerd. 

2.11  Een inschrijving op een later tijdstip dan uiterste termijn van inschrijving heeft tot gevolg 
 dat men op de reservelijst wordt geplaatst. Een reserveplaats leidt alleen tot toelating 
 voor zover het DT dat mogelijk en wenselijk acht. 

2.12   Een inschrijving na het uiterste tijdstip van inschrijving kan niet meer ongedaan gemaakt 
 worden. Het inschrijfgeld blijft tezamen met de eventuele opgelegde toeslagen altijd 
 verschuldigd. Overigens is het wel zo dat het inschrijfgeld alleen verschuldigd is als het 
 te laat ingeschreven team vanaf de wachtlijst alsnog wordt toegelaten tot de competitie. 

2.13  Met de inschrijving vòòr het uiterste tijdstip van inschrijving gaat de vereniging de  
 verplichting aan tot betaling van het inschrijfgeld. 

2.14  De vereniging als bedoeld in artikel 27.1 van het TRP heeft tot op het uiterste tijdstip 
 van inschrijving het recht de inschrijving in te trekken. Hiermee vervallen alle uit de 
 inschrijving voortkomende verplichtingen.  

 
Artikel 2 
 
B Afwezigheid en vroegtijdig vertrek   
 
2.15 Een ingeschreven team dat zich terugtrekt ná het uiterste tijdstip van inschrijving is één-

maal het inschrijfgeld verschuldigd. 
2.16    Een ingeschreven team dat zich later terugtrekt dan 72 uur vòòr de eerste competitie 

speeldag is tweemaal het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 
2.17  Indien de in voorgaande leden bedoelde bedragen niet binnen drie weken, te rekenen 

vanaf de aanvang van de competitie zijn ontvangen door het bondsbureau wordt door 
deze aangifte gedaan overeenkomstig het reglement tuchtrechtspraak. 

2.18    De teams die nog niet alle partijen hebben gespeeld waarvoor zij op een zekere speeldag 
zijn ingedeeld, mogen de locatie op die speeldag niet verlaten zonder toestemming van 
de wedstrijdleider en de scheidsrechter.   

 2.19    De uitslag van een partij die niet is gespeeld wegens afwezigheid of diskwalificatie van 
 een van beide teams wordt vastgesteld op 6-13 verlies. Een team dat een of meerdere 
 partijen niet speelt vanwege afwezigheid of diskwalificatie, verliest deze partij(en) met 
 6-13. Het team waartegen had moeten worden gespeeld, wint de partij met 13-6. 
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Artikel 3 Uniforme kleding. 
 
3.1  Alle spelers op districtscompetities, die behorende tot dezelfde team, gaan, onder alle 

weersomstandigheden, uniform gekleed. 
Toelichting:  
Onder uniforme kleding wordt verstaan dat het buitenste kledingstuk van het boven-      
lichaam van de deelnemers van gelijke kleur is en voor zover van toepassing, is voorzien 
van een gelijkluidend opschrift met gelijke kleur en gelijk formaat, onverminderd het ge-
stelde in artikel 39 van het spelreglement. 

 
Artikel 4 Vervangers en invallers. 
 
4.1  Voor aanvang van de competities mag in overleg met het DT een team in zijn geheel 

worden vervangen. 
4.2  Op elke speeldag is één invaller per team toegestaan. Deze invaller dient alle partijen te 

spelen van die speeldag. 
4.2.1  Een deelnemer van een team kan geen invaller zijn in een team, dat in een lagere klasse 

uitkomt. 
4.2.2  Een deelnemer van een team mag eenmaal per competitie in een hogere poule invallen. 
4.2.3  Twee invallers zijn binnen een team niet toegestaan. Indien een team toch twee invallers 

wil opstellen, dient er een grondige reden hieraan ten grondslag te liggen. Dit ter        
beoordeling van het DT noordwest. 

4.2.4  Een invaller, die niet ingeschreven is voor de DC, kan gedurende de competitie alleen 
uitkomen in de klasse waarin hij als invaller in deze competitie eerder uitkwam. 

 
Artikel 5 Loting en plaatsing.  
 
5.1  De indeling vindt plaats door middel van loting, verricht door DT. 
5.2  Indien twee of meer teams van één en dezelfde vereniging in eenzelfde klasse zijn inge-

deeld, ontmoeten zij elkaar zo vroeg mogelijk. 
5.3  In de klassen wordt gespeeld volgens een vooraf vastgesteld schema, waarbij alle teams 

elkaar éénmaal ontmoeten behalve als er een hele competitie wordt gespeeld. 
5.4  De organisator maakt uiterlijk tien dagen voor de eerste speeldag de uitslag van de 

 loting aan de deelnemende verenigingen bekend. 
 
Artikel 6 Wedstrijdsysteem.   
 
6.1  De poules in de DC, zijn als volgt verdeeld:  

Hoofdklasse: 1 poule, Eerste klasse: 2 poules (A en B), Tweede klasse: 4 poules (A t/m 
D) en zo verder. Het aantal poules in de Eerste en Tweede klasse is afhankelijk van de 
inschrijvingen. 

6.2  Direct na het spelen van de laatste competitiedag wordt de ranglijst opgemaakt en de 
verenigingsplekken voor het komende jaar vastgesteld. 

6.3  Bij het bepalen van de verengingsplekken voor het volgende jaar geldt altijd dat        
promotie vóór degradatie gaat. Dat houdt in dat een gedegradeerd team het komende 
jaar niet meer kan uitkomen in dezelfde klasse. 
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Artikel 6 (vervolg) 
 
Rangschikking halve competitie 
6.4. a De rangschikking in de poules na de laatste speeldag wordt in eerste instantie bepaald 

door het aantal gewonnen partijen. 
6.4.b  Als het aantal gewonnen partijen van twee of meer teams gelijk is, zijn voor de        

rangschikking achtereenvolgens de volgende criteria van kracht: 
• het onderlinge resultaat (het verschil van het aantal gewonnen en verloren  

 partijen tegen de betreffende teams);  
• het onderlinge saldo (het verschil van het aantal voor- en tegen punten uit de 

partijen tegen de betreffende teams);  
• het algemene saldo (het verschil van het aantal voor- en tegen punten uit alle ge-

speelde partijen);  
• als ook dat laatste gelijk is, worden, als de te bepalen volgorde gevolgen kan  

hebben voor promotie of degradatie, beslissingspartijen vastgesteld.  
• Als na toepassing van één van deze criteria de volgorde moet worden bepaald van 

een kleiner aantal teams, worden bovenstaande criteria opnieuw in dezelfde  
volgorde toegepast. 

Rangschikking hele competitie 
6.5. a De rangschikking in de poules na de laatste speeldag wordt in eerste instantie bepaald 

door het aantal gewonnen partijen. 
6.5. b Als het aantal gewonnen partijen van twee of meer teams gelijk is, zijn voor de        

rangschikking achtereenvolgens de volgende criteria van kracht: 
1 het algemene saldo (het verschil van het aantal voor- en tegen punten uit alle ge-

speelde partijen); 
2 het onderlinge resultaat (het verschil van het aantal gewonnen en verloren     

partijen tegen de betreffende teams); 
3 het onderlinge saldo (het verschil van het aantal voor- en tegen punten uit de 

partijen tegen de betreffende teams); 
4 als ook dat laatste gelijk is, worden, als de te bepalen volgorde gevolgen kan  

hebben voor promotie of degradatie, beslissingspartijen vastgesteld. 
5 Als na toepassing van één van deze criteria de volgorde moet worden bepaald van 

een kleiner aantal teams, worden bovenstaande criteria opnieuw in dezelfde  
volgorde toegepast. 

 
Artikel 7 Promotie/degradatieregeling   

 
 7.1     De nummer 1 in de Hoofdklasse is de kampioen van district noordwest.  
7.2      Alleen de hoogst geklasseerde teams in het eindklassement (Eerste -, en Tweede klasse) 

 promoveren naar een hogere klasse met uitzondering van de Hoofdklasse. 
7.3   In de Hoofdklasse degraderen twee teams, nl. de twee nummers laagste in de         

 eindrangschikking naar de eerst lagergelegen klasse. 
7.4 In de Eerste klasse degraderen maximaal vier teams nl. Dit laatste is afhankelijk van 

het aantal poules in de Tweede klasse (zie artikel 7.5). In de laagste klasse is geen de-
gradatie mogelijk. 
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Artikel 7 Promotie/degradatieregeling (vervolg) 
 
 
7.5 In de Tweede klasse promoveren maximaal 4 teams. In het geval er slechts één poule 

gevormd kan worden in de Tweede klasse promoveren de bovenste drie teams. In dat 
geval degraderen er drie teams uit de Eerste klasse. Dit zijn de twee laagst geëindigde 
teams in de eindrangschikking én één nummer één na laagst geëindigde team in de 
eindrangschikking. Deze laatste degradant uit de Eerste klasse wordt dan in volgorde als 
volgt bepaald: de plaats in de poule, het percentage winstpartijen, het gemiddelde saldo 
per partij. 

7.6 Op dit moment is er geen Derde klasse en is de promotie/degradatieregeling hiervan niet  
opgenomen in het reglement. 

7.7 In het geval er slechts één poule gevormd kan worden in de Eerste klasse promove-
ren de bovenste drie teams. In dat geval degraderen er drie teams uit de Hoofd-
klasse. Dit zijn de drie laagst geëindigde teams in de eindrangschikking. 

7.8 In het geval er slechts één poule gevormd kan worden in de Tweede klasse promo-
veren de bovenste drie teams. In dat geval degraderen er drie teams uit de Eerste 
klasse. Dit zijn de drie laagst geëindigde teams in de eindrangschikking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


