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Mededelingen vanuit de wedstrijdcommissie 

Versie 2019 
 

 
In navolging op 2018 heeft de wedstrijdcommissie aan het begin van 2019 alle 
activiteiten weer ‘tegen het licht gehouden’ en getracht -waar nodig- bepaalde activiteiten 
te verbeteren.  
Voor 2019 zijn de aanpassingen beperkt gebleven tot slechts een enkele.  
De één betreft de niveaucompetitie, de andere de doublettencompetitie. 
Na afloop van de niveaucompetitie heeft de wedstrijdcommissie onder de deelnemers 
een enquête gehouden, waaruit de wens naar voren is gekomen om de groepen zoveel 
mogelijk terug te brengen tot een minimale grootte van 12 en een maximale grootte van 
16 spelers per groep. Aan deze nadrukkelijke wens van de leden is de 
wedstrijdcommissie uiteraard tegemoet gekomen.  
De andere wijziging ten opzicht van 2018 betreft zoals gezegd de Doublettencompetitie. 
Deze wijziging betreft echter niet zozeer de opzet van deze competitie, maar enkel de 
periode waarin deze competitie afgewerkt wordt. 
In het verleden is ons namelijk gebleken, dat het speelveld in de maanden Maart/April 
vaak onbespeelbaar is, vanwege opdooi.  
In 2018 heeft daardoor de doublettencompetitie niet kunnen plaatsvinden. De overvolle 
agenda liet verschuiving naar andere data niet toe! 
Om te voorkomen dat de doublettencompetitie in 2019 wederom in de knel komt,  heeft 
de wedstrijdcommissie besloten om deze competitie te laten plaatsvinden in de maanden 
September en Oktober. Voor de exacte data verwijzen wij jullie naar de “billboards” op de 
tafels in het clubgebouw en de activiteiten agenda op onze site. 
Momenteel vindt er overleg plaats met de wedstijdcommissie van Pres le But uit 
Groningen om in 2019, op waarschijnlijk een drietal avonden in april, de zgn. Noordercup 
weer op te starten .De verwachting is dat opzet gebaseerd zal zijn op zestallen, 
vergelijkbaar aan de NPC opzet.  
Wij hopen (en verwachten) dat alle leden de door ons georganiseerde activiteiten steeds 
opbouwend kritisch blijven volgen, zodat we ons kunnen blijven verbeteren.  
 
Daarom zijn we ook steeds weer blij dat leden met ons meedenken en met suggesties 
komen waar we dan eventueel iets mee kunnen doen. 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.warentuin.nl/media/product/463/kerstfiguur-dorps-omroeper-dickensville-1fb.jpg&imgrefurl=https://www.warentuin.nl/boom-met-verlichting-20x20x23-cm&docid=ZboCqU_uVu9_EM&tbnid=_HSzV-8-jxguBM:&vet=10ahUKEwjJ2t-N9uDXAhVIzRQKHaKcCr84yAEQMwgHKAUwBQ..i&w=295&h=481&bih=884&biw=1280&q=afbeelding dorpsomroeper&ved=0ahUKEwjJ2t-N9uDXAhVIzRQKHaKcCr84yAEQMwgHKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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ATIVITEITEN 2019: 
 
Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken gaan we hieronder de betreffende activiteiten 
weer even stuk voor stuk bij langs. 
 
 
 

 
 
Knakentoernooien: 
 
Ook in 2019 zal in principe steeds op de laatste zondag van de maand  een 
knakentoernooi georganiseerd worden.  
Uitzondering op deze regel vormen de maanden April en Augustus wanneer er geen 
Knakentoernooi zal plaatsvinden. Dat heeft te maken met het Bartje-toernooi dat op 
zondag 28 april zal plaatsvinden en het BBQ-toernooi dat op zaterdag 24 augustus zal 
plaatsvinden.  
 
De opzet van de knakentoernooien is niet veranderd: De inleg blijft € 1,50 p.p., men dient 
zich voor 9.45 uur aangemeld te hebben, er worden 3 voorgelote partijen op tijd gespeeld 
en voor de helft van de aanwezigen zijn steeds prijzen beschikbaar.  
 
 
 

 
 
Eurotoernooien:  
 
Ook in 2019 worden er weer vijf Euro-toernooien georganiseerd en die blijven gehouden 
worden op de woensdagavonden. Een ieder dient zich voor 19.30 uur aangemeld te 
hebben. De inleg blijft € 1,00 p.p.. Er worden maximaal 3 partijen gespeeld, waarbij de 
beginstand steeds 3 – 3 is en het eindsignaal steeds om 22.00 uur gegeven wordt. 
 
Deze toernooien staan gepland voor de maanden Juni en Juli.  
 
Wat hetzelfde blijft, is de opzet van deze 5 eurotoernooien: De ene keer kan men zich als 
doublette opgeven, dus met een zelf gekozen partner; de andere keer zal  de 
wedstrijdcommissie weer aan de hand van de presentielijst en ranglijst van de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj26mc-ODXAhWDVBQKHSmHB_kQjRwIBw&url=http://www.zeelandnet.nl/foto/bekijk/foto/id/93509/een_knaak.html&psig=AOvVaw2eq31kNDJtqJevb6jH5o0B&ust=1511947158603843
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaq-j1-ODXAhUFtRQKHZ8hBH8QjRwIBw&url=http://www.euro-munten.eu/&psig=AOvVaw3_8CfwaRrGmMSZGSSYZ_dZ&ust=1511947243906945
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niveaucompetitie de teams samenstellen. (Degene die het hoogst op de ranglijst staat, 
speelt dan samen met degene die het laagst staat, degene die op één na het hoogste 
staat, speelt samen met degene die één na laatste staat. Etc. etc.  
Evengoed kan het zijn dat –afhankelijk van de opkomst- er een man-vrouw eurotoernooi 
gehouden worden, waarbij steeds een man aan een vrouw gekoppeld wordt. 
 
Minimaal een week voorafgaande aan ieder eurotoernooi zal de wedstrijdcommissie 
bekend maken of men zich als vast doublette kan opgeven, of dat de teams door de 
wedstrijdcommissie samengesteld zullen worden. (dit blijkt nu niet uit de ‘billboards op de 
tafels in het clubgebouw) 
 
 
 

 
 
Zomercompetitie:  
 
Deze competitie start in 2019 op woensdag 15 mei en eindigt op 28 augustus. 
 
Net als in 2018 zal deze zomercompetitie zich uitstrekken over acht speelavonden van 
steeds 2 partijen, waarvan 6 partijen in de maanden Mei en Juni en tien partijen in de 
maanden Juli en Augustus.  
 
Van de in totaal 16 te spelen partijen zal weer het resultaat van de beste 12 partijen 
gelden. 
 
De puntenwaardeling voor het Allroundklassement verandert niet:  
De nrs.1 t/m 25 van het eindklassement van de zomercompetitie krijgen hiervoor punten. 
De winnaar van de zomercompetitie krijgt 25 punten, aflopend tot 1 punt voor degene die 
als 25

e
 is geëindigd. 

 
Net als voorgaande jaren dient een ieder zich steeds voor 19.30 uur aangemeld te 
hebben, waarbij ook in 2019 weer geldt: om 19.30 uur niet aangemeld? Te laat, dus geen 
deelname die avond aan de zomercompetitie. Hieraan zal ook in 2019 strikt de hand 
worden gehouden. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyyeKX-eDXAhVGsBQKHY-FCuwQjRwIBw&url=http://www.weer.nl/nieuws/detail/2017-08-21-eindspurt-zomer-2017/&psig=AOvVaw2PmDRlRpExF3Mdp3QZ4ccf&ust=1511947397069322
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Niveaucompetitie: 
 
Deze competitie strekt zich uit over 10 speelavonden van steeds 2 partijen, waarvan de 
eerste 2 partijen inmiddels in Januari hebben plaatsgevonden. De overige 18 partijen zijn 
–met uitzondering van de maanden Juli, September en December- over de rest van het 
jaar verspreid.  
Van de in totaal 20 te spelen partijen zal het resultaat van de beste 14 partijen gelden. 
 
De puntenwaardeling voor het Allroundklassement verandert niet:  
De nrs.1 t/m 20 van het eindklassement van de niveaucompetitie krijgen hiervoor punten. 
De winnaar van de niveaucompetitie krijgt 20 punten, aflopend tot 1 punt voor degene die 
als 20

e
 is geëindigd. 

 
Een belangrijke wijziging betreft het tot stand komen van de groepsindeling voor de 
teams ten behoeve van de ranglijst.  
 
Vorig jaar was het nog de gewoonte om te werken met basis groepjes van + 20 
personen, waarbinnen dan tweemaal geloot werd. Zoals hiervoor in de inleiding al werd 
aangegeven, zullen de groepen in 2019 in principe (*)  niet groter zijn dan 16 personen. 
Dit op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemers. 
 
(*) Dit is niet altijd mogelijk en ligt ook aan het aantal aanwezigen. Bovendien is het de 
wens van de wedstrijdcommissie om een eventuele triplette niet steeds in dezelfde groep 
te plaatsen, maar steeds te wisselen over de groepen. Op het aankondigingenbord in het 
clubgebouw kan een ieder zien hoe de verdeling steeds tot stand komt. 
 
Net als voorgaande jaren dient een ieder zich steeds voor 19.30 uur aangemeld te 
hebben, waarbij ook in 2019 weer geldt: om 19.30 uur niet aangemeld? Te laat, dus geen 
deelname die avond aan de niveaucompetitie. Hieraan zal ook in 2019 weer strikt de 
hand worden gehouden. 
 
Voor het overige zouden wij jullie willen verwijzen naar de blauwe ordner in het 
clubgebouw, waarin de reglementen van interne toernooien, competities en 
kampioenschappen is samengevoegd. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX1JLA-eDXAhUGsxQKHf9gAH0QjRwIBw&url=http://www.merelroze.com/tag/fotos/&psig=AOvVaw3TI7ORcra34lre0e9XHVrn&ust=1511947491270449
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Wintercompetitie:  
 
In deze competitie zijn geen veranderingen doorgevoerd.  
Deze competitie blijft zich daarom uitstrekken over 12 speelavonden van steeds 1 
wedstrijd, waar de resultaten van de beste 8 beslissend zijn voor de eindstand. 
De wintercompetitie 2019/2020 begint dit jaar vanwege de Doublettencompetitie wat later 
dan vorig jaar, te weten op 23 oktober en eindigt ergens in de loop van Februari 2020. 
 
De laatste jaren komt het nogal eens voor, dat de banen tijdens de winterperiode 
onbespeelbaar zijn vanwege “opdooi”. Er kan dan niet gespeeld worden, waardoor de 
kans bestaat dat er op een avond ook niet gespeeld kan worden voor de 
wintercompetitie.  
Vanwege de overvolle agenda is het lastig om die avond in te halen op een “vrij spelen 
avond”. Daarom is ook voor 2019 weer besloten om in een dergelijk geval de uitgevallen 
partij van die wintercompetitie te spelen op de eerstvolgende wintercompetitie avond. Dat 
houdt in dat er in een dergelijk geval twee partijen op één avond gespeeld worden in 
plaats van één. Dit geldt niet alleen voor de nu nog lopende wintercompetitie 2018/2019, 
maar ook voor de wintercompetitie 2019/2020.     
 
De puntenwaardeling voor het Allroundklassement verandert niet:  
De nrs.1 t/m 20 van het eindklassement van de wintercompetitie krijgen hiervoor punten. 
De winnaar van de wintercompetitie krijgt 20 punten, aflopend tot 1 punt voor degene die 
als 20

e
 is geëindigd. 

 
Net als voorgaande jaren dient een ieder zich steeds voor 19.30 uur aangemeld te 
hebben, waarbij ook in 2019 weer geldt: om 19.30 uur niet aangemeld? Te laat, dus geen 
deelname die avond aan de wintercompetitie. Hieraan zal ook in 2019 weer strikt de hand 
worden gehouden. 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0obfm-eDXAhVMXBQKHRK5AtIQjRwIBw&url=https://www.mnn.com/earth-matters/climate-weather/stories/top-10-reasons-to-love-winter-until-the-bitter-end&psig=AOvVaw0ciQF-r5ehurwW8yZMpA27&ust=1511947550423301
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Doublettencompetitie:  
 
In deze competitie, die in 2019 zal plaatsvinden tussen 11 september en 16 oktober, zijn 
geen grote veranderingen doorgevoerd. Gespeeld wordt met een vaste partner. Onder 
bepaalde omstandigheden is spelen met een invaller toegestaan. De inschrijvingslijst, 
alsmede het complete reglement voor deze competitie komt vanaf medio Juli a.s. op het 
prikbord in het clubgebouw te hangen.  
 
Ook in 2019 zal er geen puntenwaardering plaatsvinden voor het 
Allroundklassement.  De doublettencompetitie telt dus niet mee voor het 
Allroundklassement. 
 
 
 

 
 
Paaseieren toernooi: 
 
Dit toernooi zal dit jaar weer traditioneel plaatsvinden op de zondag een week voor 
Pasen, dus op zondag 14 april 2019. 
 
Net als het afgelopen jaar zal er geen puntenwaardering plaatsvinden voor het 
Allroundklassement.  Dit toernooi telt dus niet  mee voor het Allroundklassement. 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibwO7M-uDXAhWBoBQKHZBWCgIQjRwIBw&url=https://doublette.bandcamp.com/&psig=AOvVaw1lhfxOdse46GoFacyM_1CC&ust=1511947714597645
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS4cr8_uDXAhWLVhQKHdxkBK8QjRwIBw&url=http://dndv.dk/node/1960&psig=AOvVaw0KWyjdwl-YLIPa7znmKyAV&ust=1511948962385698
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Mini-Maxi toernooi: 
 
Dit toernooi, dat traditioneel plaatsvindt op Goede Vrijdag, zal dit jaar plaatsvinden op 19 
april 2019.  
 
De maximum leeftijd van de “Mini” is voor dit jaar vastgesteld op 16 jaar. Bij voldoende 
belangstelling zal er op basis van de leeftijd van de “Mini”, een indeling in twee poules 
worden gemaakt. Eén poule tot 12 jaar en één poule van 12 t/m 16 jaar. Beide groepen 
spelen na de 3 voorrondes een finale partij. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bartje toernooi: 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal dit toernooi (voorheen Oranje-toernooi geheten) 
niet plaatsvinden op zaterdag, maar op een zondag. Dit jaar staat dit Bartje toernooi op 
de agenda voor zondag 28 april.  
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU9N2rheHXAhWBzxQKHUt7CeQQjRwIBw&url=https://www.hchn.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=142&psig=AOvVaw159zYkv3-6o9bygOw-aCe7&ust=1511949013016831
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-suHFhuHXAhUBtxoKHZZ9CeQQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/dirk_jan/2787362342&psig=AOvVaw3YxW4hjR6rR-W4e6Nh7EuM&ust=1511950721438979
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Kampioenschap Plaatsen: 
 
Net als ieder jaar zal dit kampioenschap weer op een woensdagavond worden gehouden. 
Dit jaar is dat op woensdag 8 mei. Het traditionele parcours wordt weer afgewerkt en aan 
het eind van de avond liggen voor de nrs.1 t/m 3  weer VVV bonnen klaar. 
 
De puntenwaardering voor het Allroundklassement verandert niet:  
De nrs. t/m 15 van het eindklassement van dit kampioenschap krijgen hiervoor punten. 
De winnaar van de wintercompetitie krijgt 15 punten, aflopend tot 1 punt voor degene die 
als 15

e
 is geëindigd. 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFxMn2_pLgAhVLZ1AKHWSWAwkQjRx6BAgBEAU&url=http://bouwkunst.archidev.info/tag/petanque-afbeeldingen/&psig=AOvVaw2PNWhl_EpnJdl0WOLx3bL_&ust=1548851312804461
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Kampioenschap Tireren: 
 
Net als ieder jaar zal dit kampioenschap weer op een woensdagavond worden gehouden. 
Dit jaar is dat op woensdag 17 april. Het traditionele parcours wordt weer afgewerkt en 
aan het eind van de avond liggen voor de nrs.1 t/m 3 weer VVV bonnen klaar. Ook voor 
de beste dame is een VVV-bon beschikbaar. 
 
De puntenwaardering voor het Allroundklassement verandert niet:  
De nrs.1 t/m 15 van het eindklassement van dit kampioenschap krijgen hiervoor punten. 
De winnaar van de wintercompetitie krijgt 15 punten, aflopend tot 1 punt voor degene die 
als 15

e
 is geëindigd. 

 

 
 
TT-toernooi: 
 
 
Deelname aan dit toernooi staat vrij voor alle leden van onze vereniging, waarbij wel de 
verplichting bestaat om bij het aanmelden aan de wedstrijdtafel een geldige licentie aan 
de wedstrijdleiding te overhandigen. Doet men dat niet, dan wordt men van deelname 
uitgesloten. 
Ook leden van andere verenigingen kunnen aan dit toernooi deelnemen, maar zij dienen 
in het bezit te zijn van een geldige wedstrijdlicentie. 
Dit toernooi staat dit jaar voor zaterdag 22 juni a.s. op het programma. Het voert te ver 
om het gehele wedstrijdsysteem in dit overzicht op te nemen. Daarvoor wordt verwezen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTzcS-_5LgAhXQUlAKHah5CMoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.jeudeboules-stiphout.eu/wp-content/uploads/2017/02/Technieken-boekje.pdf&psig=AOvVaw2yekBtb30yyrNmPS0VV-Ce&ust=1548851438069734
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSw6TDiZPgAhVQ_qQKHb_yBcgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.villa-nova.nl/hotel-accommodatie-tt-assen&psig=AOvVaw07CKOXNFWB22ksIPYoQB8X&ust=1548854138657030
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naar de uitnodiging voor dit toernooi die te vinden is op onze website. (Onder 
“wedstrijdzaken”, tabblad inschrijven-toernooien en dan klikken op het PDF bestand bij 
het betreffende toernooi).  
Dit is het enige toernooi van onze vereniging waarbij de prijzen bestaan uit geldbedragen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Thema toernooi: 
 
Het afgelopen jaar werd  het voormalige Midweek toernooi omgedoopt tot Kaas-Wijn 
toernooi. De wedstrijdcommissie wil zich echter niet beperken tot het beschikbaar stellen 
van prijzen in de vorm van Kaas en Wijn, maar ook de mogelijkheid hebben om 
andersoortige  prijzen beschikbaar te stellen. Dat kunnen vleesprijzen zijn, maar ook 
prijzen in natura, zoals bijvoorbeeld cadeaubonnen. 
Daarom spreken we voortaan van “Thema toernooi” . De wedstrijdcommissie heeft 
daardoor de mogelijkheid om desgewenst elk jaar te kiezen voor een ander thema.  
Welk thema in 2019 gebruikt zal worden houden we nog even geheim.   
Dit Thema toernooi  is net als vorig jaar een promotie toernooi, waaraan dus in principe 
iedereen mag deelnemen.   
Dat mogen dus spelers zijn van verenigingen, die niet bij de bond (NJBB) zijn 
aangesloten, maar het mag bijvoorbeeld ook ‘je buurman of buurvrouw” zijn, die alleen af 
en toe eens op de camping jeu de boules speelt. 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de NJBB, staat dit toernooi gepland voor 
woensdag 4 september 2019. 
 
 
    
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidwv7t65LgAhVLZVAKHUKOCqwQjRx6BAgBEAU&url=https://zomerexpo.nl/algemeen/middagsymposium-12-oktober-thema-thema/&psig=AOvVaw13LLs98-9yrkJImQ2gLNri&ust=1548846185588222
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Kampioenschap precisieschieten: 
 
Dit evenement is ook in 2019 weer opgenomen in de activiteitenkalender en staat 
gepland voor donderdag 9 mei en donderdag 16 mei. Voor dit kampioenschap worden de 
beste 16 spelers van het kampioenschap tireren (dat op 17 april 2019 zal plaatsvinden)  
automatisch geplaatst. Het maximum aantal deelnemers voor dit evenement bedraagt 20 
personen. 
Indien personen, door omstandigheden, niet hebben kunnen deelnemen aan het 
kampioenschap tireren op 17 april 2019, dan bestaat de mogelijkheid dat op voordracht 
van de wedstrijdcommissie personen die daartoe verzoeken, geplaatst worden voor het 
kampioenschap precisieschieten.  
Het kampioenschap wordt gespeeld over twee avonden; op donderdag 9 mei vinden de 
voorrondes plaats, waarna het klassement wordt opgesteld. De beste 8 spelers van deze 
avond gaan vervolgens door naar de tweede avond op donderdag 16 mei en dan worden 
de finales gespeeld. 
Het kampioenschap precisieschieten telt niet mee voor het Allroundkampioenschap. 
 
Het individueel kampioenschap ( Tête a Tête). 
Dit kampioenschap staat gepland voor zaterdag 5 oktober. Naar aanleiding van 
opmerkingen vanuit de deelnemers over het toegepaste spelsysteem wordt door de 
Wedstrijdcommissie nagedacht over eventuele aanpassingen. Het toe te passen 
spelsysteem zal minimaal een week voor aanvang van dit kampioenschap bekend 
gemaakt worden. 
De puntenwaardering voor het Allroundklassement verandert niet:  
De nrs.1 t/m 15 van het eindklassement van dit kampioenschap krijgen hiervoor punten. 
De winnaar van het individueel kampioenschap krijgt 15 punten, aflopend tot 1 punt voor 
degene die als 15

e
 is geëindigd. 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVqsTqh-HXAhWF2hoKHYUnAu8QjRwIBw&url=http://www.depioniers-denhaag.nl/7techniek.html&psig=AOvVaw3umF8aP6UhR0FPngZ9L7Vu&ust=1511951295905722
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Snert toernooi: 
 
Deelname aan dit toernooi staat vrij voor alle leden van onze vereniging, waarbij wel de 
verplichting bestaat om bij het aanmelden aan de wedstrijdtafel een geldige licentie aan 
de wedstrijdleiding te overhandigen. Doet men dat niet, dan wordt men van deelname 
uitgesloten. 
Ook leden van andere verenigingen kunnen aan dit toernooi deelnemen, maar zij dienen 
in het bezit te zijn van een geldige wedstrijdlicentie. 
Dit toernooi staat dit jaar (onder voorbehoud van goedkeuring door de NJBB) voor 
zondag 17 november a.s. op het programma. Het voert te ver om het gehele 
wedstrijdsysteem in dit overzicht op te nemen. Daarvoor wordt verwezen naar de 
uitnodiging voor dit toernooi die te vinden is op onze website. (Onder “wedstrijdzaken”, 
tabblad inschrijven-toernooien en dan klikken op het PDF bestand bij het betreffende 
toernooi.  
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy5f66i5PgAhXI2aQKHellCNAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R377954/hollandse-erwtensoep&psig=AOvVaw1qoWK9QYjqKhSXIE7tJ5FQ&ust=1548854682704970
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De Blauwe ordner:  
 
We willen nogmaals verwijzen naar de blauwe ordner in het clubgebouw, waarin de 
reglementen van interne toernooien, competities en kampioenschappen is 
samengevoegd.  
Onbekendheid met die reglementen zorgt veelal voor onnodig onbegrip en/of irritatie. 
 
 
Tot zover de plannen voor het komende jaar. We wensen iedereen heel veel succes, 
maar vooral ’n BOEL PLEZIER.  
 
 
De wedstrijdcommissie: 
 
Greet Philips 
Egbert Westerdijk 
Hielke de Wit 
Joop Kreeft 
Rikus Zeewuster. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiotML_h-HXAhVDOxoKHbF7C-QQjRwIBw&url=https://www.staples.nl/ordner-a4-breed-blauw/cbs/3581487.html&psig=AOvVaw2_6gkP07r4E67_3NfYssMw&ust=1511951384179407

