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Voorzitter De Hakhorst overleden 

Harry Saaltink, voorzitter 

van de vereniging De Hak-

horst te Leusden en voor 

het District Midden lid van 

de bondsraad van de 

NJBB, is 7 februari plotse-

ling overleden. Hij was ook 

gewaardeerd en creatief 

denkend lid van de inmiddels ontbonden 

Commissie Petanquefestijn Midden-Nederland. 

Harry Saaltink is zeventig jaar geworden 

 

Petanquefestijn gecanceld 

De Commissie Petanquefestijn Midden-Neder-

land heeft moeten besluiten de organisatie van 

dit festijn in 2020 te stoppen. In de afgelopen 

tijd is gebleken dat de basis onvoldoende sterk 

is, het draagvlak onvoldoende breed en de 

steun en de animo, ook bij derden, veelal ont-

breken. 

De idee voor een evenement als het Petanque-

festijn Midden-Nederland wordt nog steeds als 

positief en enthousiast beschouwd, maar de 

ervaring en de praktijk hebben aangegeven 

dat één en ander uiteindelijk niet haalbaar is, 

met name door doorslaggevende voorwaar-

den/zaken als financiering/sponsoring en vrij-

willigersinzet. 

 

Belangrijke data in 2019 

Woensdag 13 maart: Ledenraadpleging NJBB 

voor District Midden als belangrijk onderdeel 

van de besluitvormingscyclus binnen de NJBB. 

De ledenraadpleging is bedoeld om bestuurs-

leden en commissieleden van de verenigingen 

hun ideeën, suggesties en dergelijke maar ook 

vragen voor te leggen aan vertegenwoordigers 

van het bondsbestuur, de bondsraadsleden uit 

het district en medewerkers van het bondsbu-

reau. Deze keer is het belangrijkste onderwerp 

de manier waarop het sportaanbod (landelijk, 

nationaal en regionaal) zo optimaal mogelijk 

kan worden ingericht voor de verschillende 

groepen spelers binnen de bond. Locatie: Sa 

menwerkende Sportbonden (gebouw De 

Boomgaard); Kelvinbaan 48; 3439 MT  Nieu-

wegein. Aanvang: 19.30 uur. 

Eind september heeft het strategisch beraad 

plaats, waarbij de districtscoördinatoren en de 

bondsraadsleden beoordelen of het bondsbe-

stuur afdoende actie heeft ondernomen op de 

input vanuit de ledenraadplegingen en deze 

input op afdoende wijze heeft verwerkt in zijn 

voorstellen aan de bondsraad. 

Vrijdag 15 maart: Deadline inschrijving Dis-

trictskampioenschap Tête-à-tête. 

Woensdag 1 mei: Deadline aanvragen regio-

nale toernooien in winterseizoen 2019-2020 en 

nationale en landelijke toernooien in 2020. 

Woensdag 29 mei: Voorjaarsvergadering dis-

trictsberaad. Naast de bespreking van nog te 

agenderen onderwerpen wordt de kalender 

voor het winterseizoen 2019-2020 vastgesteld. 

Aanvang: 20.00 uur. De locatie wordt later 

bekend gemaakt. 

Donderdag 15 augustus: Deadline inschrijving 

Winter Doublette Competitie 2019-2020. 

Woensdag 15 oktober: Deadline aanvragen 

regionale toernooien in zomerseizoen 2020. 

Woensdag 6 november: Najaarsvergadering 

districtsberaad. Naast de bespreking van nog 

te agenderen onderwerpen wordt de kalender 

voor het zomerseizoen 2020 vastgesteld. Aan-

vang: 20.00 uur. De locatie wordt later bekend 

gemaakt. 

Vrijdag 22 november: Captainʼs Cup. Deze 

avond voor verenigingsbestuurders, dis-

trictsteam en medewerkers van het bondsbu-

reau is bedoeld voor nadere kennismaking in 

een ongedwongen sfeer onder het genot van 

een hapje en een drankje. Er worden ook twee 

partijen gespeeld (à la super-mêlee). De ver-

eniging die daarbij als beste uit de bus komt, 

ontvangt de Captain՚s Cup. Aanvang: 19.30 

uur. De locatie wordt later bekend gemaakt. 

Informatie over deze activiteiten wordt ruim-

schoots van tevoren aan de verenigingen ge-

stuurd, evenals de betreffende inschrijf- en 

aanvraagformulieren. 
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Zomeravond Clubontmoeting 

Het districtsteam heeft een campagne opgezet 

om de deelname aan de zogeheten Zomer-

avond Clubontmoeting (een super-mêlée van 

drie partijen op zes donderdagavonden bij 

verschillende verenigingen waaraan iedereen 

kan deelnemen) te vergroten. De ZACO be-

staat al ruim dertig jaar, maar de laatste jaren 

nam de deelname van zowel het aantal ver-

enigingen als van het aantal spelers af. De 

campagne moet leiden tot het aantal deelne-

mende verenigingen en tot het aantal deelne-

mers zoals dat tot enige jaren geleden werd 

behaald (meer dan tien verenigingen en ruim 

honderd deelnemers per avond). De campag-

ne bestaat onder meer uit de verstrekking van 

een poster op groot formaat aan alle vereni-

gingen om in hun accommodatie op te han-

gen. 

 

Accommodatieruimte gezocht 

Verenigingen die hun accommodatie beschik-

baar willen stellen voor één van de districtsbij-

eenkomsten in 2019 kunnen dit laten weten 

door vóór vrijdag 15 maart een bericht te stu-

ren naar het mailadres: midden@njbb.nl. Het 

gaat hierbij om de voorjaarsvergadering van 

het districtsberaad (woensdag 29 mei), de 

najaarsvergadering van het districtsberaad 

(woensdag 6 november) en het evenement 

Captainʼs Cup (vrijdag 22 november). 

 

Vacatures 

Het districtsteam van het NJBB-district Midden 

kampt nog steeds met twee vacatures: de 

portefeuille verenigingsondersteuner en de 

portefeuille sportpromotor. Wie informatie wil 

ontvangen of zich geroepen voelt om één van 

deze beide functies te bekleden of wie een 

persoon kent die zou kunnen worden bena-

derd, wordt verzocht een mail te sturen naar: 

midden@njbb.nl.  

 

Promotiematerialen 

Het district beschikt over een aantal promo-

tiematerialen die door verenigingen kunnen 

worden gebruikt, bijvoorbeeld ter opfleuring 

van de accommodatie bij toernooien en derge-

lijke. 

De promotiematerialen zijn: 

 beachflags inclusief voet (4 stuks); 

 spandoeken;5 meter (4 stuks); 

 rolbanner ʼ̓Zonder Respect Geen Petanqueʼ̓  

(1 stuks); 

 rolbanner ʼ̓Play Petanqueʼ̓  (1 stuks); 

 parasols inclusief voet (3 stuks). 

Er is ook een flyer beschikbaar (gebundeld per 

250 stuks) met daarop onder meer een korte 

uitleg van de spelregels. Deze flyer kunnen 

verenigingen gebruiken als ondersteuning bij 

werving van nieuwe leden of als promotiema-

teriaal bij toernooien en dergelijke. 

Voor informatie over en reservering van pro-

motiematerialen kunnen verenigingen terecht 

bij Guillaume Spiering (districtscoördinator); 

06-51410799; midden@njbb.nl. 

 

Verenigingsgegevens 

Verenigingen dienen wijzigingen in hun gege-

vens en in de gegevens van hun leden (via 

hun inlogcode) zelf in te voeren in de on line 

ledenadministratie van de NJBB. Wijzigingen in 

verenigingsgegevens dienen ook te worden 

doorgegeven aan het district via: midden@ 

njbb.nl. 

 

Algemene mededelingen 

a. Van alle regionale toernooien (voorheen: 

toernooien van categorie 3) dient door de 

scheidsrechter en de wedstrijdleider een 

rapportageformulier te worden ingevuld.
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Dit formulier dient te worden gezonden 

aan het district. Rapportageformulieren 

zijn nu gekoppeld aan het aanvraagfor-

mulier van het betreffende toernooi en 

kunnen worden gedownload via de link: 

nlpetanque.nl  > Kalender  > Ga naar 

formulieren  > Scrollen naar Formulieren  

> Aanvraag- en rapportageformulier. 

b. Een vervanger is een speler die een eer-

der opgegeven speler vervangt voor een 

gehele competitie of een toernooi. Een 

vervanger kan tot de aanvang van een 

competitie of toernooi worden opgegeven. 

Een invaller is een speler die invalt voor 

een eerder opgegeven speler voor enige 

dag van een competitie. 

c. Zogeheten tussenlijnen (= de afscheiding 

tussen twee banen) zijn geen verlieslijnen. 

Dit betekent dat een uitgeworpen but niet 

een meter van de lijn behoeft te liggen 

(de but mag zelfs tegen de lijn aankomen) 

maar dient wel in de baan te worden uit-

geworpen. De wedstrijd wordt doorge-

speeld als de but of een boule op een 

naastgelegen baan komt te liggen. 

 


