
District Midden in marathonzitting bijeen 
 
In een vrij recent verleden kende de oude afdeling Zes jaarlijks vier belangrijke 
bijeenkomsten: tweemaal per jaar een afdelingsvergadering en tevens tweemaal per jaar 
een kalendermeeting. Sinds de invoering van de districten, inmiddels ruim twee jaar 
geleden, zijn deze twee bijeenkomsten samengevoegd tot het Districtsberaad. Niet alleen 
wordt daar de toernooikalender van het volgende seizoen vastgesteld, maar worden ook 
zaken besproken die door het districtsteam of door de clubs zelf worden aangedragen. 
Nuttige en belangrijke kwesties die alle clubs en spelers binnen het district aangaan. Des 
te jammer was het daarom dat slechts een minderheid van de clubs aanwezig was bij het 
beraad op 29 mei bij De Gooiers in Nieuw-Loosdrecht. Hetgeen niet weg nam dat er 
vruchtbare discussies plaatshadden. 
 
Districtscoördinator Guillaume Spiering startte met excuses voor het misverstand met 
betrekking tot de aanvangstijd. Afgesproken werd om de aanvangstijd in het vervolg op 
19.30 uur te houden. 
N.a.v. de notulen – eigenlijk een redactioneel verslag – van het vorige beraad werd 
opgemerkt dat de bij De Gooiers geplande opleiding voor basisinstructeur petanque is 
komen te vervallen. Opgemerkt werd ook dat de informatie op de NJBB-website met 
betrekking tot de verschillende opleidingen niet altijd even duidelijk is. 

Namens de NJBB informeerde Guillaume Spiering de aanwezige clubs over de voortgang van 
de nieuwe opzet van de NJBB-ledenadministratie. In de loop van dit najaar, waarschijnlijk 
eind september of begin oktober, worden alle clubs districtsgewijs geïnstrueerd hoe om te 
gaan met deze nieuwe wijze van ledenopgave. Tevens meldde hij dat de bondsraad van 25 
mei jl. een besluit had genomen m.b.t. de landelijke standaardisering van de inschrijfgelden 
voor de door de NJBB of de districten georganiseerde toernooien. In de toekomst zal het 
inleggeld gebaseerd zijn op een nader vast te stellen bedrag per deelnemer en het aantal te 
spelen partijen. 
Met betrekking tot de eigen districtscompetities moest hem van het hart dat het nog steeds 
te vaak voorkomt dat teams zich voortijdig terugtrekken. Dit vaak zonder geldige reden en 
met alle vervelende consequenties van dien. Indien er daarentegen sprake is van echte 



overmacht, kan altijd contact worden opgenomen met het districtsteam om gezamenlijk tot 
een oplossing te komen. De verantwoordelijkheid in dit soort zaken ligt altijd bij de spelers 
en de clubs. 
Intussen is bovenstaande kwestie ook neergelegd bij de tuchtcommissie van de NJBB. 
Verzocht is om een lijst van standaardovertredingen op te stellen met bijbehorende sancties. 
Tot op heden is hierop nog geen reactie ontvangen. N.a.v. hiervan ontstond een levendige 
discussie hoe het zit met handhaving van de spelregels op het terrein zelf, zoals de 
voorgeschreven uniforme kleding. Eens te meer bleek het grote tekort aan scheidsrechters. 
Zie hierover verderop meer. 
Tot slot van zijn inleiding sprak Guillaume zijn teleurstelling uit over het feit dat slechts vier 
van de 26 clubs van district Midden de moeite hadden genomen om afgelopen maand maart 
naar Nieuwegein te komen voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenraadpleging van de 
NJBB. De LRP is sinds de nieuwe bondsstructuur het belangrijkste platform waarop het 
bondsbestuur en de clubs overleg met elkaar hebben. Vooral de clubs uit district Midden 
lieten het afweten. In andere districten was de opkomst aanzienlijk beter. 
 
Overkill aan toernooien 
Zoals gebruikelijk bevatte de conceptkalender ook ditmaal enkele overlappingen en 
knelpunten. Door ouderwets polderen werden de knelpunten ofwel ter plekke opgelost, dan 
wel geaccepteerd. Omdat er een grote kans bestaat dat Les Cailloux eind november een van 
de deelnemers is aan de finale van de EuroCup in Frankrijk, werd de datum van de WDC-
speelavond op 28 november vervroegd naar 21 november. Voor de definitieve kalender zie 
https://nlpetanque.nl/midden-overige-documenten/. 
Voor sommige clubs bleken de data van de NPC een belemmering te zijn bij het vaststellen 
van hun toernooidata. Geopperd werd of de bescherming van de NPC-dagen in de toekomst 
misschien wel zou kunnen worden opgeheven. De NPC is immers een competitie voor een 
afgebakende groep spelers en er zullen ongetwijfeld genoeg spelers overblijven die op een 
NPC-dag een toernooi willen spelen. 
Opgemerkt werd ook dat er een 'overkill' aan toernooien is, met als gevolg dat veel 
toernooien niet voldoende deelnemers krijgen of zelfs afgelast worden. Guillaume kon dit 
beamen: 'Landelijk zijn er te veel regionale (categorie 3) toernooien.' Er bleek een grote 
behoefte om dit onderwerp nader aan de orde te stellen, bijvoorbeeld tijdens een komend 
districtsberaad of misschien zelfs tijdens een NJBB-ledenraadpleging. 
 
Bekers of medailles? 
Het districtsteam had een voorstel ingediend om de persoonlijke medailles voor de 
nummers één tot en met drie van de verschillende districtscompetities te vervangen voor 
(club)bekers en een wisselbeker voor de teams die districtskampioen zijn geworden. Dit 
omdat het team van mening was dat medailles 'passées' zouden zijn. Niets bleek minder 
waar: de overgrote meerderheid van het beraad bleek voor handhaving van de medailles te 
zijn. Een – eeuwigdurende – wisselbeker voor de kampioenen werd wel op prijs gesteld. Een 
uitzondering werd gemaakt voor de ZCC. Voor deze competitie wél clubbekers en geen 
medailles, omdat het hier niet meer om vaste teams gaat. 
 
Districtskampioenschap tête-à-tête en NPC 
De NJBB heeft dit voorjaar enquêtes uitgeschreven ter evaluatie van de pilotversie van de 
districtskampioenschappen tête-à-tête (tevens voorronden voor het NK) en van de NPC. 

https://nlpetanque.nl/midden-overige-documenten/e


Gesteld kon worden dat het DK tête-à-tête in de opzet als zeer geslaagd mag worden 
beschouwd, dit gezien de grote landelijke opkomst: circa 360 deelnemers. Een veelvoud van 
de opkomstcijfers van de NK's tête-à-tête van de laatste jaren. Mét het districtsteam was 
iedereen het erover eens dat het kampioenschap na de voorronden volgens Zwitsers 
systeem toe moest werken naar een finale via achtste finales, kwartfinales, enzovoort. De 
zogenaamde 'wildcard', dat wil zeggen toewijzingsplaatsen in het geval van bijzondere 
omstandigheden, werd ter discussie gesteld. Bekeken zou moeten worden of de formule ook 
in te voeren is voor de andere NK's. 
Met betrekking tot de NPC is er een grote kans dat de discipline tête-à-tête zal worden 
toegevoegd. Vooralsnog uitsluitend in de topdivisies en dit met het oog op een betere 
aansluiting met de EuroCup. 
Als probleem werd gezien dat het in de lagere divisies steeds vaker voorkomt dat de 
reisafstanden toenemen. In sommige regio's loopt, als gevolg van de vergrijzing, de 
deelname terug, waardoor teams uit die regio's noodzakelijkerwijs worden ingedeeld bij 
naastgelegen regio's. Met weer als gevolg dat de grotere reisafstanden voor de teams uit die 
naastgelegen regio's bezwaarlijk kunnen worden. Een alternatief zou kunnen zijn om 
kleinere poules te formeren. Het districtsteam zegde toe zo veel mogelijk de vinger aan de 
pols te houden op het moment dat de voorlopige poule-indeling bekend wordt gemaakt. 

Groot tekort aan scheidsrechters 
Op verzoek van De Gooiers was het onderwerp scheidsrechtersproblematiek aan de agenda 
toegevoegd. Guillaume startte de discussie met een korte uiteenzetting hoe de 
scheidsrechtersopleidingen de laatste jaren veranderd zijn. Waren er vroeger nog club- en 
afdelingsscheidsrechters (SR 1 en SR 2), deze categorieën zijn sinds de nieuwe 
bondsstructuur samengevoegd tot de nieuwe categorie RSR, regionale (of 
districts)scheidsrechters. Naast de categorie RSR kent de NJBB ook nog de categorieën SR3, 
SR4 (beide nationaal) en SR5 (internationaal). District Midden telt drie scheidsrechters in de 
categorie 3 en één in de categorie 4. 
Aangezien de opleidingseisen voor de nieuwe categorie RSR een stuk zwaarder zijn 
geworden – denk bijvoorbeeld aan het onderdeel sociale vaardigheden – hebben veel 
scheidsrechters de overstap niet willen maken en zijn ze zelfs geheel afgehaakt. Zo telde de 
oude afdeling Zes in het verleden nog 26 club- en afdelingsscheidsrechters die nu vrijwel 



allemaal verdwenen zijn. Verder zal het duidelijk zijn dat daarnaast de vergrijzing van de 
bond heeft bijgedragen aan de terugloop. Maar ook het feit dat de uurvergoeding voor 
bondsfunctionarissen enige jaren geleden is afgeschaft, is daar debet aan. 
Hoewel zeer onlangs nog drie leden uit district Midden zijn geslaagd voor hun diploma RSR, 
werd de vraag gesteld waarom er nauwelijks aanwas meer is. Sommigen denken dat dat te 
maken zou kunnen hebben met de hogere moeilijkheidsgraad van de opleidingen. Die leidt 
weliswaar tot een hoger niveau, maar zou ook de drempel wel eens nodeloos kunnen 
verhogen. En misschien zou het ook een idee zijn om een basiscursus op te zetten, als opstap 
naar de echte opleidingen. 
Guillaume zegde toe de opmerkingen vanuit de bijeenkomst kenbaar te maken bij de NJBB 
en voegde daaraan toe dat het wenselijk zou zijn dat iedere club over ten minste één 
scheidsrechter beschikt. 
 
Privacywetgeving 
Gezien het inmiddels al vergevorderde tijdstip, enkele minuten voor elven, moest het 
gebruikelijke vragenrondje snel worden afgewikkeld. Van één vereniging kwam de 
opmerking dat er te veel zijpaadjes werden bewandeld. Guillaume zegde toe daar in het 
vervolg wat strenger op toe te zien, maar wees tegelijkertijd op de zelfdiscipline van de 
aanwezigen om ook zelf zo veel mogelijk bij de les te blijven. 
De nieuwe privacywetgeving bleek nog lang niet voor iedereen duidelijk te zijn. Hoe dient 
daar bijvoorbeeld mee te worden om te gaan indien er foto's worden gemaakt tijdens een 
toernooi? Volgens Guillaume is dat simpelweg op te lossen door bij aanvang van het 
toernooi er op te wijzen dat er spelfoto's worden gemaakt. Wie daar bezwaar tegen heeft, 
kan dat op dat moment laten weten. De actie ligt bij de spelers zelf. Bij geen bezwaar vooraf 
word je geacht akkoord te gaan. 
Gevraagd werd ook of uit de vermelding van de eindtijden van de laatste partijen op WDC-
avonden is gebleken dat WDC-avonden erg laat zouden zijn afgelopen. Op een enkele partij 
na blijkt dit niet het geval te zijn geweest. Er behoeven daarom geen maatregelen te worden 
getroffen op dit vlak. 
Volledigheidshalve dient nog vermeld te worden dat de districtscoördinator na de pauze een 
instructie had ingelast om iedereen te laten zien hoe de aanvraagformulieren voor regionale 
toernooien correct moeten worden ingevuld. Met behulp van een beamer en een groot 
scherm werden alle in te vullen velden stap voor stap doorgenomen. Omdat lang niet alle 
clubs aanwezig waren, zal binnenkort een instructieblad verspreid worden binnen het 
district. 
 
Aanwezige verenigingen: Amicale de Pétanque (2), Boulamis (1), De Gemshoorn (2), De 
Gooiers(2), De Hakhorst (1), Maboul (2), De Nijeboulers (2), PVN (2), Randenbroek (1). 
Afwezig met bericht van verhindering: Almere, Les Cailloux, Cercle de Pétanque, Lelystad, 
Mazijk de Pétanque, Les Taxateurs en De Teerling. 
District Midden telt momenteel 26 verenigingen. Treize Points uit Utrecht maakt sinds 1 
januari van dit jaar geen deel meer uit van de NJBB. 
 
Verslag en foto: Jac Verheul. 


