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Clubteam-kampioen 

De vereniging Les Cailloux te Zeist is winnaar 

geworden van de Zomer Clubteam Competitie 

(ZCC). In voorgaande jaren werd Les Cailloux 

al 21 keer winnaar van de ZCC, inclusief van 

Afdeling 6, de voorloper van het district. Even-

als in voorgaande jaren eindigde de vereniging 

De Gooiers te Nieuw-Loosdrecht op de tweede 

plaats in deze competitie. Eén keer (in 2012) 

wist de vereniging De Gooiers de hegemonie 

van de vereniging Les Cailloux te doorbreken. 

Het team van Les Cailloux, de winnaar van de Zo-
mer Clubteam Competitie 2019. (Foto Jac Verheul) 

 

Aanvragen regionale toernooien 

Verenigingen kunnen tot dinsdag 15 oktober 

2019 regionale toernooien (voorheen: toer-

nooien van categorie 3) aanvragen voor het 

zomerseizoen 2020. Dat is de uiterste datum 

waarop de aanvraagformulieren kunnen wor-

den gestuurd naar het e-mailadres: midden@ 

njbb.nl. Een aanvraagformulier van de juiste 

versie is als bijlage bijgevoegd. Het formulier is 

ook te downloaden via de link: nlpetanque.nl  

> Kalender  > Ga naar formulieren  > Scrollen 

naar Formulieren  > Aanvraag- en rapportage-

formulier Regionaal Toernooi. 

 

Correctie winterboekje 

Op pagina 25 van het recent verspreide infor-

matieboekje winterseizoen 2019-2020 (Winter 

Doublette Competitie) staat een fout. Bij de 

datum 5 maart wordt als vestigingsplaats van 

de vereniging Les Cailloux Leusden vermeld. 

Dat dient vanzelfsprekend Zeist te zijn. 

 

Opleiding basis instructeur petanque 

De verenigingen van het District Midden wordt 

verzocht dit bericht door te geven aan hun 

leden. 

Een basis instructeur petanque (BIP) is voor 

elke vereniging een must en zorgt voor een 

stijging van het aantal leden. De basis instruc-

teur petanque zorgt voor de werving en op-

vang van nieuwe leden. Bij de opleiding wor-

den de cursisten wegwijs gemaakt met alle 

verschillende aspecten van de sport en de ba-

sisbeginselen; zowel de techniek, tactiek en 

het mentale aspect komen aan bod. Bovendien 

doen de cursisten middels opdrachten en sta-

ges ook kennis op over de eigen vereniging en 

de NJBB. De opgeleide BIP kan op die manier 

de nieuwe leden volledig wegwijs maken bin-

nen de vereniging en de petanquesport.  

De opleiding bestaat uit een intakegesprek en 

vier verdiepingsbijeenkomsten met als afslui-

ting een examen en eventuele herkansing. De 

opleidingsdagen zijn op een zaterdag, van 

10.00 tot 15:00 uur bij de vereniging DOSC in 

Den Dolder. Er zijn nog plekken beschikbaar, 

ook voor cursisten van dezelfde vereniging. De 

data zijn 12 oktober, 23 november, 21 de-

cember, 25 januari, 22 februari en 7 maart. De 

laatste twee data zijn het examen en de her-

kansing. Opgeven kan via opleidingen@ 

njbb.nl. Aanmeldingen graag zo spoedig mo-

gelijk zodat nog vóór 12 oktober het intakege-

sprek kan plaatshebben met de persoonlijke 

leercoach die hulp verleent gedurende de op-

leiding. 

 

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.  
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Belangrijke data 

Dinsdag 15 oktober: Deadline aanvragen regi-

onale 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. De 

vergadering heeft plaats in de accommodatie 

van de vereniging De Hakhorst te Leusden. 

Aanvang: 19.30. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Bijlage 

Aanvraagformulier regionaal toernooi 


