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Informatiebulletin nr. 14 |
Bondsspeld voor Walter Jägers
Walter Jägers (lid van de vereniging De Gooiers te Nieuw-Loosdrecht) in onderscheiden
met de bronzen bondsspeld van de NJBB. Hij is
reeds ruim twintig jaar barman en gastheer bij
zijn eigen vereniging, maar bij grote evenementen assisteert hij in deze functie ook bij
andere verenigingen in het land. Daarnaast
verricht hij nog veel klusjes op diverse terreinen voor zijn club. De bondsspeld werd hem
tijdens de viering van het veertigjarig bestaansjubileum van de vereniging De Gooiers
namens de Nederlandse Jeu de Boules Bond
opgespeld door districtscoördinator Guillaume
Spiering.

13.10.2019

behelst acht verschillende speelvakken met elk
ruimte voor vijf banen. Al deze speelvakken
hebben een verschillende ondergrond. Het
nieuwe buitenterrein van HKB ’84 is onderdeel
van een grootse reconstructie van het gemeentelijke sportpark De Sypel in Harderwijk.
Het nieuwe buitenterrein zou in het voorjaar in
gebruik worden genomen, maar de ondergrond bleek niet goed te zijn waardoor de banen nauwelijks bespeelbaar waren. Het terrein
is vervolgens van een geheel nieuwe ondergrond voorzien. Het volgende project van de
vereniging HKB ’84 is de aanpassing van de
bestaande speelhal. Onder meer wordt nieuw
grind aangebracht; lichter materiaal in plaats
van de huidige donkere ondergrond.

Het nieuwe buitenterrein van HKB ’84 in Harderwijk
met rechts de kantine en de speelhal. (Foto Guillaume Spiering)

Districtscoördinator Guillaume Spiering spelt de
bronzen bondsspeld op de revers van Walter Jägers.
(Foto Jac Verheul)

Aanvragen regionale toernooien
Verenigingen kunnen tot en met dinsdag 15
oktober 2019 regionale toernooien (voorheen:
toernooien van categorie 3) aanvragen voor
het zomerseizoen 2020. Dat is de uiterste datum waarop de aanvraagformulieren kunnen
worden 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
rapportageformulier Regionaal Toernooi.

Equipe teruggetrokken uit WDC
De equipe PVN 5 heeft zich moeten terugtrekken als deelnemer aan de Winter Doublette
Competitie (tweede klasse B). Als gevolg hiervan hebben de equipes die volgens het schema moeten spelen tegen equipe nummer 6
een vrijloting.
Nieuw buitenterrein van HKB ’84
De vereniging Harderwieker Bieleggers ’84
(HKB ’84) heeft recent een geheel nieuw buitenterrein officieel in gebruik genomen. Het
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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.

bij Guillaume Spiering (districtscoördinator);
midden@njbb.nl.
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.
De NJBB neemt per 1 januari 2020 een nieuw
systeem voor de ledenadministratie in gebruik;
ook dit systeem vergt activiteit van de verenigingen. Inmiddels heeft per district voor de
verenigingen een bijeenkomst plaatsgehad
waar tekst en uitleg werd gegeven over het
gebruik van dit nieuwe systeem. Verenigingen
die niet bij deze bijeenkomst aanwezig waren,
kunnen bij het bondsbureau alsnog informatie
over het nieuwe systeem opvragen.

Belangrijke data
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 uur.
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. Het evenement
heeft plaats bij de vereniging Les Sabots te
Veenendaal. Aanvang: 19.30 uur.

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://nlpetanque.nl > Kalender > Ga naar formulieren
> Scroll 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
(het but mag zelfs tegen de lijn aankomen) maar dient wel in de baan te worden uitgeworpen. De wedstrijd wordt
doorgespeeld als het but of een boule op
een naastgelegen baan komt te liggen.

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);
➢ 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
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