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Winter Doublette Competitie 

De opgave van equipes voor de Winter Dou-

blette Competitie (WDC) 2019-2020 dienen 

uiterlijk 15 augustus a.s. in het bezit te zijn 

van het district. De opgave dient te worden 

gedaan door de verenigingen. Een opgavefor-

mulier is als bijlage bij dit bulletin gevoegd. 

Opgaven op oudere versies van het opgave-

formulier kunnen niet in behandeling worden 

genomen. De formulieren dienen te worden 

gezonden naar: midden@njbb.nl. 

Het opgaveformulier is eveneens te downloa-

den via: https://nlpetanque.nl/Districtscom-

petities/Scroll naar Midden/Reglementen en 

formulieren. 

 

Aanvragen regionale toernooien 

De aanvragen voor regionale toernooien 

(voorheen: toernooien van categorie 3) in het 

zomerseizoen 2020 (1 april - 30 september) 

dienen uiterlijk dinsdag 15 oktober a.s. in het 

bezit te zijn van het district. Een aanvraagfor-

mulier is als bijlage bij dit bulletin gevoegd. 

Aanvragen op oudere versies van het aan-

vraagformulier kunnen niet in behandeling 

worden genomen. De formulieren dienen te 

worden gezonden naar: midden@njbb.nl. 

Het aanvraagformulier is eveneens te down-

loaden via: https://nlpetanque.nl/Kalender/Ga 

naar formulieren/Scroll naar Formulieren. 

 

Geslaagden RSR en RWL 

In de afgelopen periode zijn vijf leden van ver-

enigingen van het District Midden geslaagd 

voor het diploma Regionaal Scheidsrechter 

(RSR): Daniël Everts (De Nijeboulers, Nijkerk), 

Rodrigo Jägers (Les Taxateurs, Culemborg), 

Anton Kunenborg (De Hakhorst, Leusden), Jan 

Möller (PVN, Nieuwegein) en Jan Vermeer (De 

Gemshoorn, Soest). Met zijn twintig jaar is 

Daniël Everts de jongste gediplomeerde 

scheidsrechter binnen de Nederlandse Jeu de 

Boules Bond. 

Anton Kunenborg slaagde ook voor het diplo-

ma Regionaal Wedstrijdleider (RWL), evenals 

Sjoerd Pieterse en Wim Ridderikhoff (beiden 

Randenbroek, Amersfoort), Veronica van Zuij-

len (PVN, Nieuwegein) en Tom Martens (De 

Hakhorst, Leusden). 

Geslaagd voor het diploma Regionaal Scheidsrech-

ter: Jan Möller (li) en Jan Vermeer (re). In het mid-

den beoordelaar Liliane Welten. (Foto NJBB) 

Geslaagd voor het diploma Regionaal Scheidsrech-

ter: (van links naar rechts): Daniël Everts, Anton 

Kunenborg en Rodrigo Jägers. (Foto NJBB) 

Geslaagd voor het diploma Regionaal Wedstrijdleider 
(van links naar rechts): Sjoerd Pieterse, Anton Ku-

nenborg en Wim Ridderikhoff. (Foto NJBB) 
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Geslaagd voor het 

diploma Regionaal 

Wedstrijdleider: 

Veronica van Zuijlen 

en Tom Martens. 

(Foto NJBB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

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. Het evenement 

heeft plaats bij de vereniging Les Sabots te 

Veenendaal. Aanvang: 19.30 uur. 

Informatie over deze activiteiten wordt evenals 

de betreffende inschrijf- en aanvraagformulie-

ren ruimschoots van tevoren aan de vereni-

gingen gestuurd. 

 

Accommodatieruimte gezocht 

Verenigingen die hun accommodatie beschik-

baar willen stellen voor de najaarsvergadering 

van het districtsberaad (woensdag 6 november 

a.s.) kunnen dit laten weten door vóór woens-

dag 15 oktober een bericht te sturen naar het 

mailadres: midden@njbb.nl. 

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); 

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. 

De NJBB neemt dit jaar een nieuw systeem 

voor de ledenadministratie in gebruik. Eind 

september/begin oktober heeft per district 

voor de verenigingen een bijeenkomst plaats 

waar tekst en uitleg wordt gegeven over het 

gebruik van dit nieuwe systeem. 
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Petanqueliteratuur/Formulieren 

Op de website van het District Midden op 

NLPetanque staat onder ʼOverige documenten  ̓

een uitgebreid overzicht van allerhande petan-

queliteratuur (techniek, tactiek, training, alge-

mene info en wedstrijdsystemen). Sinds enige 

tijd is één en ander gratis te downloaden in 

PDF-formaat. 

Verenigingen wordt er nogmaals op gewezen 

dat bij gebruikmaking van formulieren van 

District Midden alleen de jongste versie mag 

worden gebruikt. Sommige formulieren wor-

den op gezette tijden aangepast, uitgebreid of 

geactualiseerd, waardoor oudere versies niet 

meer bruikbaar zijn. 

 

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: https://nlpetan-

que.nl/Kalender/Ga naar formulieren/ 

Scroll naar Formulieren. 

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 

(het but mag zelfs tegen de lijn aanko-

men) maar dient wel in de baan te wor-

den uitgeworpen. De wedstrijd wordt 

doorgespeeld als het but of een boule op 

een naastgelegen baan komt te liggen. 

 

Bijlagen 

Inschrijfformulier Winter Doublette Competitie 

Aanvraagformulier regionale toernooien 


