
 

Verenigingen met dispensatie voor de baanafmetingen   

   

Er zijn bepaalde voorwaarden gesteld waar de baanafmetingen aan moeten voldoen om 

wedstrijden van de NPC te kunnen laten plaatsvinden. Zo dient er per afzonderlijke wedstrijd 

een speelvlak (afgebakend deel van het speelterrein) beschikbaar te zijn van ten minste  

9 × 12 meter. Dit speelvlak is bedoeld voor 3 partijen en er worden geen andere partijen op 

dit speelvlak gespeeld. Van de baanafmetingen kan alleen worden afgeweken met schriftelijke 

toestemming van de competitieleiding.    

   

Als een vereniging tijdens een wedstrijd van de NPC niet aan deze baanafmetingen kan 

voldoen, heeft de vereniging de mogelijkheid om hier van af te wijken als de competitieleiding 

hier schriftelijke toestemming voor  heeft gegeven. 

  

   

Onderstaande verenigingen hebben dispensatie ontvangen. De dispensatie is voor alle teams 

van de vereniging tenzij anders aangegeven.  

  

Ver.nr. Verenigingsnaam  Dispensatie (om) 

3001 De Soepele Pols  Bij de thuiswedstrijden op twee baanvakken in plaats 

van één vak te spelen.   

   

3002 De Valkatties   Bij thuiswedstrijden met de afwijkende  

baanlengte van 11 meter te spelen. 

   

3004 t Dupke   Bij maximaal twee gelijktijdige thuiswedstrijden met  

de afwijkende baanbreedte van 8,50 meter te 

spelen. Team 1 en 2 kunnen hier geen gebruik van 

maken.  

   

3008  Boules de Boeuf  Bij maximaal drie gelijktijdige thuiswedstrijden om  

met één team op twee baanvakken te spelen in 

plaats van één.  

   

3011  Cloeck en Moedigh  Bij maximaal twee gelijktijdige thuiswedstrijden met  

de afwijkende baanlengte van 10,8 meter te spelen. 

   

3020  't Lover   Bij maximaal drie gelijktijdige thuiswedstrijden met  

de afwijkende baanlengte van 11,6 meter te spelen.

 Team 1 en 2 kunnen hier geen gebruik van maken.  

   

3021  Jeu de Bouckles  Bij maximaal twee gelijktijdige thuiswedstrijden met  

de afwijkende maat van 10,9 x 10 meter te spelen. 

   

3022  Mooie Boule   Bij maximaal drie gelijktijdige thuiswedstrijden met  

de afwijkende baanbreedte van 8,10 meter te 

spelen. Team 1 kan hier geen gebruik van maken.  

   

3025  PV Beek   Bij maximaal twee gelijktijdige thuiswedstrijden met  

de afwijkende baanlengte van 10,5 meter te spelen. 

   

3027  L'Ammerzo   Bij de thuiswedstrijden met de afwijkende  

baanlengte van 11 meter te spelen. 

 

   



 

3029  PV Le Château Bij de thuiswedstrijden met de afwijkende baanlengte van  

11,6 meter te spelen.  

 

5006  Petangeske  Bij de thuiswedstrijden met de afwijkende baanbreedte van  

8,7 meter te spelen. Team 1 en 2 kunnen hier geen gebruik 

van maken. 

   

5009  Va-Tout  Bij de thuiswedstrijden met de afwijkende baanlengte van  

11,25 meter te spelen. Team 1 en 2 kunnen hier geen 

gebruik van maken. 

   

5011 La Donnéé  Bij de thuiswedstrijden met de afwijkende baanlengte van  

10,5 meter te spelen. 

   

6008  L'Esprit  Bij maximaal twee gelijktijdige thuiswedstrijden met de  

afwijkende baanlengte van 10,8 meter en baanbreedte van  

8,5 meter te spelen. Team 1 kan hier geen gebruik van 

maken. 

   

6017  JBC Maasstad  Bij maximaal drie gelijktijdige  

thuiswedstrijden met de afwijkende baanbreedte van 8,0 

meter te spelen. 

   

6030  JBV Nederlek  Bij maximaal drie gelijktijdige thuiswedstrijden met de  

afwijkende baanbreedte van 8,0 meter te spelen. Team 1 

     kan hier geen gebruik van maken 

   

6035  JdB vereniging OSB Bij maximaal drie gelijktijdige thuiswedstrijden met de  

afwijkende baanbreedte van 8,33 meter te spelen.  

   

7006  De Gouden Gooi Bij de thuiswedstrijden met de afwijkende baanlengte van  

10,8 meter te spelen. 

   

7008  De Meteoor  Bij maximaal drie gelijktijdige thuiswedstrijden met de  

afwijkende maat van 8 x 11 meter te spelen. 

   

7014  Les Mille Iles  Bij maximaal vijf gelijktijdige thuiswedstrijden met de  

afwijkende baanbreedte van 8,0 meter te spelen. 

Team 1 van ELZA-Boules en team 1 en 2 van Les Mille Iles 

mogen hier geen gebruik van maken. 

   

8002  Les Cailloux  Van de drie beschikbare speelvakken heeft 1  

speelvak een afmeting van 9x12 meter.   

 

8005  Abcoude JdB  Bij thuiswedstrijden met de afwijkende maat van 10,8 x 8,5  

meter te spelen. 

 

 


