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Informatiebulletin nr. 10 |
Winter Doublette Competitie
De equipe Essa Agzoul en Erik Telkamp van de
vereniging Les Cailloux te Zeist is winnaar geworden van de Winter Doublette Competitie
2018-2019. Het is de zestiende keer dat zij
winnaar werden van deze competitie (voorheen de WDC van Afdeling 6 NJBB; sinds het
seizoen 2016-2017 de WDC van het District
Midden van de NJBB).
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Woensdag 6 november: Najaarsvergadering
districtsberaad. Naast de bespreking van nog
te agenderen onderwerpen wordt de kalender
voor het zomerseizoen 2020 vastgesteld. Aanvang: 20.00 uur. De locatie wordt later bekend
gemaakt.
Vrijdag 22 november: Captainʼs Cup. Deze
avond voor verenigingsbestuurders, districtsteam en medewerkers van het bondsbureau 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 vereniging 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 ruimschoots van tevoren aan de verenigingen gestuurd, evenals de betreffende inschrijf- en
aanvraagformulieren.
Accommodatieruimte gezocht
Verenigingen die hun accommodatie beschikbaar willen stellen voor één van de districtsbijeenkomsten in 2019 kunnen dit laten weten
door vóór maandag 15 april een bericht te
sturen 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).

De winnaars van de Winter Doublette Competitie
2018-2019 van het District Midden: Essa Agzoul
(rechts) en Erik Telkamp. (Foto Jac Verheul)

Belangrijke data in 2019
Donderdag 21 maart: Deadline inschrijving
Districtskampioenschap Tête-à-tête.
Zondag 31 maart: Districtskampioenschap
Tête-à-tête bij vereniging De Gooiers te
Nieuw-Loosdrecht.
Woensdag 1 mei: Deadline aanvragen regionale toernooien in winterseizoen 2019-2020 en
nationale en landelijke toernooien in 2020.
Woensdag 29 mei: Voorjaarsvergadering districtsberaad. 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.

Aanvragen regionale toernooien
De aanvragen voor een regionaal toernooi
(voorheen: toernooi van categorie 3) in het
winterseizoen 2019-2020 dienen uiterlijk 1 mei
te worden gezonden naar: midden@njbb.nl.
Het betreffende formulier is als bijlage bijgevoegd. Het formulier kan ook worden gedownload via URL: https://nlpetanque.nl/
reglementen-formulieren/; scrollen naar Formulieren. Toernooi-aanvragen die ná 1 mei
binnenkomen worden niet meegenomen in de
concept-kalender voor het winterseizoen 2019-
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2020 die wordt besproken en vastgesteld tijdens de voorjaarsvergadering van het districtsberaad.

rolbanner ʼʼZonder Respect Geen Petanqueʼʼ
(1 stuks);
 rolbanner ʼʼPlay Petanqueʼʼ (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 promotiemateriaal bij toernooien en dergelijke.
Voor informatie over en reservering van promotiematerialen kunnen verenigingen terecht
bij Guillaume Spiering (districtscoördinator);
midden@njbb.nl.


Aanvragen nationale toernooien
en landelijke toernooien in 2020
Verenigingen die hun accommodatie in het
jaar 2020 willen kandideren voor een nationaal
toernooi (voorheen: toernooi van categorie 1)
dienen dit uiterlijk 1 mei 2019 op te geven bij
de toernooicommissie van de Nederlandse Jeu
de Boules Bond via het e-mailadres:
info@njbb.nl. Het betreffende formulier is als
bijlage bijgevoegd. Het formulier kan ook worden gedownload via URL: https://nlpetanque.nl/

reglementen-formulieren/; scrollen naar Formu-

Verenigingsgegevens
Verenigingen dienen wijzigingen in hun gegevens 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.

lieren. De data van de nationale toernooien in
2020 staan vermeld in de kalender op de website NLPetanque: https://nlpetanque.nl/
kalender.
Verenigingen die in 2020 een landelijk toernooi
(voorheen: toernooi van categorie 2) willen
organiseren, dienen de aanvraag hiervoor uiterlijk 1 mei 2019 te sturen aan de toernooicommissie van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond via het e-mailadres: info@njbb.nl. Het
betreffende formulier is als bijlage bijgevoegd.
Het formulier kan ook worden gedownload via
URL: https://nlpetanque.nl/reglementenformulieren/; scrollen naar Formulieren.

Algemene mededelingen
a. Van alle regionale toernooien (voorheen:
toernooien van categorie 3) dient door de
scheidsrechter en de wedstrijdleider een
rapportageformulier te worden ingevuld.
Dit formulier dient te worden gezonden
aan het district. Rapportageformulieren
zijn gekoppeld aan het aanvraagformulier
van het betreffende toernooi en kunnen
worden gedownload via de URL
https://nlpetanque.nl/Formulieren; scrollen naar Formulieren.
b. Een vervanger is een speler die een eerder 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 uitgeworpen. De wedstrijd wordt doorge-

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 benaderd, wordt verzocht een mail te sturen naar:
midden@njbb.nl.
Promotiematerialen
Het district beschikt over een aantal promotiematerialen die door verenigingen kunnen
worden gebruikt, bijvoorbeeld ter opfleuring
van de accommodatie bij toernooien en dergelijke.
De promotiematerialen zijn:
 beachflags inclusief voet (4 stuks);
 spandoeken;5 meter (4 stuks);
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speeld als de but of een boule op een
naastgelegen baan komt te liggen.
Bijlagen:
Aanvraagformulier regionale toernooien (voorheen
categorie 3)
Aanvraagformulier nationale toernooien (voorheen
categorie 1) en landelijke toernooien (voorheen
categorie 2)
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