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Ernst Corbeek overleden 

Ernst Corbeek, oud-secre-

taris van de voormalige 

NJBB-afdeling 6 (Midden-

Nederland) is eind oktober 

overleden. Na een groot 

aantal jaren afdelingsse-

cretaris te zijn geweest, 

trad hij in januari 2013 af 

wegens een verhuizing naar een dorpje in het 

zuidwesten van Frankrijk, waar hij voordien al 

jaren met vakantie was geweest. Hij is daar 

ook begraven. Ernst Corbeek is zestig jaar 

geworden. 

 

Mededelingen uit districtsberaad 

➢ De kalender voor het zomerseizoen 2020 

wordt vastgesteld en de speellocaties voor 

de districtsevenementen worden bepaald. 

➢ Voor de deelname aan een toekomstig dis-

trictskampioenschap mix wordt op twee 

gedachten gehinkt; een deel geeft de voor-

keur aan equipes bestaande uit twee leden 

van dezelfde club; een ander deel geeft de 

voorkeur aan equipes die ook mogen be-

staan uit twee leden van verschillende ver-

enigingen. 

➢ De Zomeravond Clubontmoeting (ZACO) 

wordt ook in het jaar 2020 gehouden met 

opnieuw de bepaling dat de eerste drie 

avonden gemiddeld ten minste veertig 

deelnemers moeten tellen om de volgende 

drie speelavonden ook doorgang te laten 

vinden. 

➢ Met ingang van het zomerseizoen 2020 

wordt een aantal wijzigingen aangebracht in 

de Zomer Clubteam Competitie (ZCC): 

• Het aantal teams per poule gaat van zes 

naar acht; 

• Er wordt gespeeld in een enkele compe-

titie; het aantal speelavonden gaat 

daardoor terug van tien naar zeven; 

• Alle ontmoetingen tussen de teams in 

een poule worden per speelavond op 

één locatie gespeeld; 

• De kampioen van elke klasse/poule 

promoveert automatisch naar de naast 

hogere klasse. 

➢ Na elk aangevraagd en toegewezen regio-

naal toernooi dient een rapportageformulier 

naar het district te worden gezonden, ook 

als een toernooi is afgelast. Op deze wijze 

wordt inzicht verkregen in het aantal afge-

laste toernooien en de reden van afgelas-

ting. 

➢ De ontvangende verenigingen bij de Winter 

Doublette Competitie (WDC) dienen de uit-

slagenlijst(en) op de dag na de speelavond 

naar het district te sturen. 

 

Captain’s Cup 

Het evenement Captain՚s Cup heeft dit jaar 

(2019) plaats op vrijdagavond 22 november. 

Dit is een informele bijeenkomst voor vereni-

gingsbestuurders en leden van wedstrijdcom-

missies die geen lid zijn van het verenigingsbe-

stuur. De avond is bedoeld voor nadere ken-

nismaking en uitwisseling van gedachten en 

ideeën in een ongedwongen sfeer. Er worden 

ook twee partijen gespeeld (à la super-melêe). 

De vereniging die daarbij als beste uit de bus 

komt, ontvangt de Captain՚s Cup. Het evene-

ment heeft plaats in de accommodatie van de 

vereniging Les Sabots te Veenendaal. De aan-

vang is half acht (19.30 uur). 

NB: Verenigingen wordt verzocht de namen 

van de personen die aanwezig zullen zijn, vóór 

dinsdag 19 november door te geven aan het 

district via het e-mailadres wedstrijd-midden@ 

njbb.nl. 

 

Verkiezingen bondsraad 

In mei 2020 wordt de nieuwe bondsraad van 

de Nederlandse Jeu de Boules Bond geïnstal-

leerd. Het District Midden heeft drie zetels in 

de bondsraad. De kandidaatstelling sluit 30 

november 2019. De verenigingen in het district 

wordt verzocht om geschikt geachte personen 

aan te sporen zich kandidaat te stellen. Alle 

informatie over de bondsraadsverkiezingen en 

over de kandidaatstelling staat op de NJBB-

website: https://njbb.nl/verkiezing-bondsraad-

geef-je-op/ 
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Basis Instructeur Petanque 

Als bijlage bij dit infobulletin is een document 

gevoegd met informatie over de opleiding tot 

Basis Instructeur Petanque. De verenigingen 

wordt verzocht deze informatie op zo groot 

mogelijke schaal onder hun leden te versprei-

den. 

 

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 per 1 januari 2020 een nieuw 

systeem voor de ledenadministratie in gebruik; 

ook dit systeem vergt activiteit van de vereni-

gingen. 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. 

 

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. 
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