
Sportaanbod voor sterkere spelers moet beter 
 

Het is dit voorjaar voor de derde achtereenvolgende maal dat in de acht 
bondsdistricten de ledenraadplegingen worden gehouden. Sommige 

bijeenkomsten zijn al geweest, andere volgen nog in de komende 
weken. Op woensdag 13 maart jl. was district Midden aan de beurt. De 
plaats van handeling was het tehuis van de Samenwerkende 

Sportbonden in Nieuwegein. Voor bondsbestuur en bondsbureau dus een 
'thuiswedstrijd'. Het gespreksonderwerp was het gezamenlijk 

sportaanbod binnen de NJBB. Hoe kan dat zo optimaal mogelijk worden 
ingericht voor alle soorten spelers die de bond kent? Welke 

belemmeringen worden daarbij ervaren? Wordt er iets gemist en is het 
sportaanbod wel interessant en evenwichtig genoeg voor alle typen 
spelers? 

 
Slechts vier clubs – De Gooiers, Randenbroek, Mazijk de Pétanque en De 

Nijeboulers – van de 26 binnen district Midden hadden gehoor gegeven aan de 
oproep van het bondsbestuur om de discussie over het bovengenoemde 
onderwerp aan te gaan. Drie andere verenigingen hadden zich weliswaar 

aangemeld, maar lieten verstek gaan. Een gemiste kans voor alle afwezige clubs, 
want de jaarlijkse ledenraadpleging is het belangrijkste platform waar de NJBB-

clubs hun zegje kunnen doen en inbreng hebben in het bondsbeleid. 
Daartegenover stond, zo merkte bondsvoorzitter Sjoerd Pieterse in de afsluiting 
van de bijeenkomst op, dat de gevoerde discussies over de verschillende 

onderwerpen op een hoog peil stonden. Een geringe kwantiteit, maar wel een 
hoge kwaliteit! 

Naast de vier genoemde verenigingen was het bondsbestuur, naast de 
bondsvoorzitter, vertegenwoordigd door Valentijn van Koppenhagen en Jan 
Willem Meerwalt, de bondsraad door Peter van Wermeskerken en het 

bondsbureau door Bart Achterhof. Ook de drie leden van het districtsteam waren 
aanwezig. 

 

 
 
 
 



Drie categorieën 

De bondsvoorzitter startte de discussie met een uiteenzetting van het huidige 
sportaanbod binnen de NJBB. Kortweg een schets van de drie bestaande 

toernooicategorieën Nationale toernooien, landelijke toernooien en regionale 
toernooien. Ofwel de 'oude' categorieën 1, 2 en 3. Termen die nog steeds 
gebruikt worden, mogelijk omdat de termen 'nationaal' en 'landelijk' veel op 

elkaar lijken en wel eens verwarrend kunnen zijn. Tipje: bondstoernooien in 
plaats van nationale toernooien? 

Om de discussie te stroomlijnen had het bondsbestuur een aantal vragen 
opgesteld die allereerst in twee afzonderlijke groepen besproken werden en na 
een korte pauze plenair behandeld. Ter discussie stond een zevental signalen, 

met daarbij de vraag of die wel of niet herkenbaar zijn. 
 

Welke van de signalen herken je wel of niet? 
Het signaal 'volle toernooikalender' werd door vrijwel iedereen herkend. In het 
bijzonder geldt dat voor de winterweekenden met de 'concurrentie' van de NPC. 

Of een volle toernooikalender ook tot veel annuleringen van regionale toernooien 
leidt, werd niet echt herkend. Wel dat als gevolg daarvan veel toernooien een 

minimale bezetting kennen. 
Regels voor de organisatie van toernooien werden niet echt als een belemmering 

herkend. Wel waren sommigen van mening dat lang niet alle (spel)regels even 
duidelijk zijn of eenduidig worden toegepast. De scheidsrechter zou in dat laatste 
een belangrijke rol kunnen spelen. 

Overwegend bleken de aanwezige clubs weinig hinder te ondervinden van niet-
aangemelde toernooien. Wel werd de vraag gesteld hoe niet-aangemelde 

toernooien herkenbaar zijn voor de deelnemers. 
Ook van toernooien en competities georganiseerd door clubs buiten de NJBB 
wordt over het algemeen weinig last ervaren. 

Het grote beslag dat de NJBB en de districten op de kalender leggen door de 
organisatie van competities en kampioenschappen wordt soms als een 

belemmering ervaren. Zie ook de eerdere opmerking met betrekking tot de NPC. 
Over het onderwerp 'steeds meer promotietoernooien' werd tamelijk uitvoerig 
gediscussieerd. Promotietoernooien dienen uitsluitend voor promotie gebruikt te 

worden en niet als een voorwendsel om de licentieplicht voor de deelnemers aan 
het toernooi te ontduiken. 

 
Sportaanbod voor iedereen en belemmeringen 
In het algemeen werd gesteld dat het toernooiaanbod voor de breedtesport ruim 

voldoende is, maar voor de topsport eigenlijk aan de krappe kant is. Hierbij 
denkend aan de landelijke – categorie 2 – toernooien. Of zoals bondsvoorzitter 

Sjoerd Pieterse het samenvatte: 'Een te mager aanbod voor de sterkere spelers'. 
Als mogelijke oplossing werd een systeem voor het spelen op speelsterkte 
geopperd. Ook al is een dergelijk systeem niet eenvoudig te realiseren. 

Als belemmering bij het organiseren van toernooien werd onder meer de 
tijdsduur van toernooien aangeduid. Oplossingen hiervoor kunnen gevonden 

worden in de richting van partijen op tijd spelen, minder partijen in een toernooi 
of een strenger toezicht op het naleven van de minuutregel en de lengte van de 
pauzes. 

Anderen vonden de bondsregels met betrekking tot de organisatie van nationale 
en landelijke toernooien een belemmering. Zoals de verplichting om een EHBO-

post te hebben of om een scheidsrechter aan te stellen. 



Ook 'open husseltoernooien' die toegankelijk zijn voor niet-licentiehouders 

werden door sommigen als een belemmering of als valse concurrentie ervaren. 
Clubs moet duidelijk worden gemaakt dat goedkeuring voor hun toernooi juist als 

een kwaliteitskeurmerk behoort te worden gezien. 
 
Het bondsbestuur gaat de komende tijd alle opmerkingen die zijn gemaakt 

tijdens de acht regionale ledenraadplegingen samenvatten in een 
tussenrapportage. Die rapportage wordt naar de bondsraadleden en tevens naar 

alle clubs verstuurd. Op die rapportage kan gereageerd worden, waarna het 
bestuur de conceptvoorstellen opstelt die in het najaar besproken worden tijdens 
het strategisch beraad. De uitkomst daarvan leidt tot een definitief voorstel aan 

de bondsraad, die eind november van dit jaar bijeenkomt. 
 

Vragenrondje 
Volgens De Gooiers vinden meerdere spelers van hun club de kalender te vol, 
vooral in de winterperiode als gevolg van de NPC. ‘Kunnen oplossingen zoals 

kleinere poules of een meer regionaal gebonden indeling helpen om de druk te 
verminderen en te voorkomen dat spelers afhaken?’ Als antwoord hierop verwees 

Sjoerd Pieterse naar de NPC-evaluatie die voor een latere datum op de agenda 
staat. 

Dezelfde verwijzing gold voor een andere suggestie om de NPC te laten eindigen 
in een landelijke finaledag of –weekend voor de beste teams uit de hoogste 
divisies. Dat kan een feestelijk en in sportief opzicht groots en drukbezocht slot 

opleveren van de NPC. 
De Gooiers wees ok nog op het belang van een goede promotie en publiciteit 

voorafgaande aan de NK's. Dit ondanks het feit dat petanque niet altijd op een 
makkelijke wijze te volgen is voor buitenstaanders. De vraag is hoe manieren te 
vinden om het bijwonen van petanquewedstrijden voor toeschouwers 

aantrekkelijker te maken. 
Gevraagd werd ten slotte hoe het staat met de nationaliteitseis met betrekking 

tot het deelnemen aan nationale kampioenschappen. Zoals bekend heeft het 
bondsbestuur die eis onlangs ingetrokken met betrekking tot de deelname aan 
de districtskampioenschappen tête-à-tête. Er wordt nog op advies gewacht van 

andere instanties met betrekking tot deelname aan NK's. De kans is niet 
denkbeeldig dat de nationaliteitseis alsnog in zijn geheel komt te vervallen, met 

alle mogelijke consequenties van dien. 
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