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Onderwerp : Najaarsvergadering districtsberaad d.d. 7 november 2018. 

Kenmerk : NDB-B954. 

Aanwezig: 

Van het districtsteam: 

Guillaume Spiering (districtscoördinator), Angelique Wilderbeek (coördinator wedstrijdzaken) en Jac 

Verheul (webredacteur). 

Van de verenigingen: 

Almere, Petanque Barneveld, Les Cailloux, Cercle de Pétanque, DOSC, De Gemshoorn, De Gooiers, 

De Hakhorst, HKB ʼ84, De Nijeboulers, Lelystad en Randenbroek. 

Verslag: 

Jac Verheul. 

 

Het kostte soms wat polderen en hier en daar het nodige schuifwerk, maar uiteindelijk 

werden de afgevaardigden van twaalf verenigingen van District Midden van de NJBB het 

tijdens het districtsberaad op 7 november 2018 bij de vereniging De Gooiers in Loosdrecht 

eens over de zomerkalender van 2019. Ook over enige andere onderwerpen, zoals het 

mogelijk maken van combiteams in de Zomer Clubteam Competitie (ZCC) en de voortzet-

ting van de Zomeravond Clubontmoetingen (ZACO), bleek overeenstemming te zijn. De 

definitieve zomerkalender wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. 

 

Districtscoördinator Guillaume Spiering opende de vergadering met een toelichting aan de hand van 

een PowerPoint-presentatie op de plannen om in de zomer van 2020 een groots petanquefestijn te 

houden. Na rijp beraad binnen de werkgroep was de keuze gevallen op het park van Kasteel Groene-

veld in Baarn. Dat niet alleen vanwege de gunstigere kosten in vergelijking tot andere locaties binnen 

de regio, maar ook met het oog op de praktische mogelijkheden ter plekke. In het park van het kas-

teel in Baarn zijn minimaal tachtig tot negentig banen te realiseren, met ook nog eens ruimte voor 

een echt carré dʼhonneur. 

Nog lang niet alles is rond. Hoewel er weliswaar al een – zij het nog zeer voorlopige – begroting is, is 

de daadwerkelijke financiering afhankelijk van de medewerking van enkele grote sponsoren. Die 

moeten het komende jaar worden gevonden. 

Daarnaast moet ook worden uitgezocht in hoeverre verenigingen binnen het district hun medewerking 

kunnen verlenen. Financieel, via hun eigen netwerkken met betrekking tot sponsoring, maar ook met 

betrekking tot de vele benodigde vrijwilligers. Om voldoende draagvlak en goodwill te kweken zal het 

districtsteam, gesteund door de commissie, in het begin van het volgende jaar de verenigingen be-

zoeken. Het gaat dan om gezamenlijke bijeenkomsten in de vier clusters die het district telt. 

 

Thema-avonden 

De afgelopen twee jaar heeft het districtsteam twee themabijeenkomsten belegd. Eén gericht op 

wedstrijdleiders, de andere op scheidsrechters. Voor de derde avond stonden dit najaar de onderwer-

pen vrijwilligersbeleid, sponsoring en ledenwerving – tegen de vergrijzing, een hoogst actueel onder-

werp – op de agenda. Tot teleurstelling van het districtsteam bleek slechts één vereniging zich te 

hebben aangemeld. Reden voor het districtsteam om zich af te vragen of er wel behoefte bestaat aan 

dit soort avonden en de geagendeerde onderwerpen; onderwerpen die waren aangedragen door het 

districtsberaad zelf, eerder dit voorjaar. Het districtsteam beraadt zich beraden hoe in de toekomst 

verder te gaan met deze thema-avonden. 
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Zomeravond Clubontmoetingen en Zomer Clubteam Competitie 

De voorbije zomer waren door het districtsteam restricties gesteld met betrekking tot het doorgaan 

van de al tientallen jaren bestaande Zomeravond Clubontmoetingen (ZACO). Gebleken is dat die 

voorwaarden hebben geleid tot een toename van het aantal deelnemende verenigingen en het aantal 

deelnemers. Dat geeft nieuw vertrouwen voor de toekomst van deze recreatief bedoelde avonden. 

Voor de zomer van 2019 wilde het districtsteam opnieuw voorwaarden instellen, zij het minder streng 

dan in 2018. Die voorwaarden behelzen dat er gedurende de eerste drie avonden gemiddeld veertig 

deelnemers per avond zijn om de volgende drie avonden doorgang te laten vinden. De aanwezige 

verenigingen konden zich hierin vinden. Wel werd er op aangedrongen om extra bekendheid te geven 

aan de ZACO, bijvoorbeeld door de verspreiding van flyers onder de verenigingen. 

Bijval kreeg ook het voorstel om, evenals bij de Nationale Petanque Competitie, vanaf 2019 combi-

teams toe te laten tot de Zomer Clubteam Competitie. Het gaat om teams bestaande uit spelers van 

ten hoogste twee verenigingen. De details worden nader geregeld in het nieuwe reglement voor de 

ZCC. 

 

Zomerkalender 2019 

Alvorens over te gaan tot het doornemen van alle knelpunten, deed Guillaume Spiering een dringend 

verzoek aan de verenigingen om hun toernooiaanvraagformulieren voortaan beter in te vullen. In het 

bijzonder op plaatsen waar om keuzes wordt gevraagd, die keuzes ook kenbaar te maken. Vanaf nu 

worden niet compleet ingevulde aanvraagformulieren teruggestuurd en weer in behandeling genomen 

als alles correct is ingevuld. 

De districtscoördinator ging ook nader in op het nieuwe districtskampioenschap tête à tête op zondag 

31 maart a.s. Het kampioenschap is als pilot tevens voorronde voor het NK tête a tête op 14 april. Per 

district kwalificeren zich in elk geval de nummers 1 en 2, de rest van de beschikbare plaatsen wordt 

verdeeld aan de hand van het aantal deelnemers per district. Later dit jaar volgen meer details en 

wordt het bijbehorende reglement bekend gemaakt. 

Tijdens de vaststelling van de zomerkalender – zoals in de aanhef vermeld bleek het ʼ̓poldermodelʼ̓  

ideaal om het alle verenigingen zo veel mogelijk naar de zin te maken – viel ook het besluit om op de 

dagen van de ZACO geen andere toernooien meer toe te staan, ook al zouden die eerder op die dag 

plaatshebben. 

 

Speellocaties/data districtscompetities/kampioenschappen 

Districtskampioenschap tête à tête: 

 31 maart De Gooiers, Nieuw-Loosdrecht 

 

Zomeravond Clubontmoetingen (ZACO): 

 11 april De Gooiers, Nieuw-Loosdrecht 

 25 april Mazijk de Pétanque, Wijk bij Duurstede 

 9 mei Les Sabots, Veenendaal 

 23 mei De Gemshoorn, Soest 

 6 juni Almere, Almere 

 20 juni (slotavond) Randenbroek, Amersfoort  

 

Zomer Clubteam Competitie (ZCC): 

 18 april 

 2 mei 

 16 mei 

 13 juni 

 27 juni 

 11 juli 

 29 augustus 

 5 september 

 12 september 

 26 september (slotdag) Les Cailloux, Zeist en De Gemshoorn, Soest
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Zomer Triplette Competitie (ZTC): 

 28 april PVN, Nieuwegein 

 12 mei Randenbroek, Amersfoort 

 26 mei Petanque Barneveld, Barneveld 

 23 juni Lelystad, Lelystad 

 

Website en NJBB-opleidingen 

Guillaume Spiering gaf toelichting op de problemen met betrekking tot de NJBB-website en de daar 

onder vallende districtssites. Gebleken was dat de webontwikkelaar van de NJBB zijn afspraken met 

betrekking tot het onderhoud en de verdere uitbouw van de websites niet nakwam. Om die reden 

heeft het bondsbestuur dit najaar besloten de banden met dit bureau te verbreken en over te stappen 

op een geheel nieuw systeem. Tijdelijk zijn de districten verstoken van eigen websites en zijn de pa-

ginaʼs met uitslagen en standen van de districtscompetities voorlopig ondergebracht onder de website 

NLPetanque. Van belang is wel dat ook de districtskalenders een plaats krijgen onder NLPetanque. 

Het district zal daarop aandringen bij het bondsbureau. Het is duidelijk dat veel spelers binnen de 

districten uitsluitend interesse hebben voor toernooien binnen het eigen district en niet de gehele 

NJBB-toernooikalender willen doorspitten om daar naar op zoek te gaan. Daarnaast worden op de 

NJBB-kalender de districtscompetities niet vermeld, vandaar het belang van een eigen plek op NLPe-

tanque. 

Met betrekking tot de komende NJBB-opleidingen staan in 2019 de volgende cursussen gepland: 

 Cursus regionaal scheidsrechter eerste kwartaal De Hakhorst, Leusden 

 Cursus regionaal wedstrijdleider tweede kwartaal De Nijeboulers, Nijkerk 

 Cursus basisinstructeur petanque derde kwartaal De Gooiers, Nieuw-Loosdrecht 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de districtscoördinator. Voorafgaande aan de cursussen 

zelf, organiseert de NJBB intakedagen. Voor meer informatie: https://njbb.nl/over-de-academie/ en 

de bijbehorende subpaginaʼs. 

 

Rondvraag 

Op een vraag hoe de procedure is met betrekking tot het overgaan tot sancties binnen de districts-

competities was het antwoord van de districtscoördinator dat met ingang van dit najaar wordt over-

gegaan tot de indiening van een melding bij het tuchtcollege van de NJBB. Het districtsteam zelf is 

niet bevoegd tot het opleggen van sancties. Het gaat vooral om standaardboetes bij overtredingen 

met betrekking tot het gebruiken van alcoholische dranken en het roken tijdens de partij en tot het 

dragen van verplichte uniforme bovenkleding. 

Wat betreft dit laatste, waar het om gaat is de herkenbaarheid van spelers als compleet team. De 

kleur van de bovenkleding zal bijvoorbeeld gelijk moeten zijn. Kleine afwijkingen, bijvoorbeeld als 

gevolg van slijtage of wassen, zijn toegestaan. 

Met betrekking tot verhindering in geval van overmacht binnen een van de districtscompetities is dis-

pensatie mogelijk indien dit van tevoren met de districtscoördinator en de coördinator wedstrijdzaken 

wordt besproken. 

Kunststof werpcirkels zijn verplicht als de organiserende instantie of de dienstdoende wedstrijdleider 

dit voorschrijft. Spelers mogen niet op eigen houtje een kunststof werpcirkel opzij leggen en een cirkel 

op de grond tekenen. 

Naar aanleiding van het ontbreken van een eigen website bekijkt het districtsteam op welke wijze de 

verslagen van de districtsberaden en dergelijke de eerstkomende tijd zo goed mogelijk kunnen wor-

den gepubliceerd. 
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