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Informatiebulletin nr. 16 |
Randenbroek winnaar Captain᾽s Cup
De vereniging Randenbroek te Amersfoort is
winnaar geworden van de Captain᾽s Cup 2019.
De jaarlijkse, sportieve en informele bijeenkomst om de Captain᾽s Cup had plaats in de
accommodatie van de vereniging Les Sabots te
Veenendaal. Ruim vijftig verenigingsbestuurders van elf verenigingen van het NJBB-district
Midden, de leden van het districtsteam, medewerkers van het bondsbureau en het bondsraadslid uit het district gaven acte de présence
bij de bijeenkomst waarbij nadere kennismaking en versteviging van onderlinge contacten
in een ongedwongen sfeer belangrijke elementen zijn. Het is voor de eerste keer in de langjarige geschiedenis van de Captain᾽s Cup dat
de vereniging Randenbroek de beker verovert.
Vorig jaar eindigde het team van Randenbroek
op de tweede plaats. Dit jaar werd de vereniging Les Sabots tweede en eindigde de vereniging De Gemshoorn te Soest op de derde
plaats.
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verzuimd om de vermindering van het aantal speelavonden van tien naar zeven te
vertalen naar de data voor het zomerseizoen 2020. In de kalender voor dit seizoen
op de website van het district staat het juiste aantal van zeven speelavonden. Dat aantal is bereikt door van de tien data op de
concept-kalender drie data te schrappen.
➢ Er is gememoreerd dat een voorzichtige
discussie is gestart over de mogelijkheid om
op speeldagen van de Nationale Petanque
Competitie (NPC) regionale toernooien
(voorheen: toernooien van categorie 3) en
andersoortige toernooien toe te staan en
over de condities die daaraan zouden moeten worden verbonden. Over deze zaak is
nog geen enkele besluitvorming gepleegd;
de discussie bevindt zich nog in een uiterst
pril stadium. Mocht het zover komen dat
toernooien op speeldagen van de NPC worden toegestaan, dan zal dat niet eerder
kunnen ingaan dan in het winterseizoen
2020-2021.
Voor de agenda 2020
Drie data van bijeenkomsten in het jaar 2020
zijn reeds bekend:
➢ De voorjaarsvergadering van het districtsberaad heeft plaats op woensdagavond 27
mei;
➢ De najaarsvergadering van het districtsberaad heeft plaats op woensdagavond 4 november;
➢ Het evenement Captain’s Cup heeft plaats
op vrijdagavond 27 november.
De locaties voor deze bijeenkomsten worden
later bekend gemaakt.
De datum voor het ledenberaad van de NJBB
voor het district Midden is nog niet vastgesteld.

De equipe van de vereniging Randenbroek die de
Captain’s Cup 2019 veroverde; van links naar
rechts: Arie Buis, Wim Ridderikhoff en Henk Rijpkema. (Foto Jac Verheul)

Aanvullingen uit districtsberaad
De besluitvorming tijdens de najaarsvergadering van het districtsberaad op 6 november
2019 behoeft enige aanvulling in de vorm van
verwerking van één en ander in de regelgeving
en in de kalender voor het zomerseizoen 2020.
➢ Na de besluitvorming over aanpassingen in
de Zomer Clubteam Competitie (ZCC) is

Verkiezingen bondsraad
In mei 2020 wordt de nieuwe bondsraad van
de Nederlandse Jeu de Boules Bond geïnstalleerd. Het District Midden heeft drie zetels in
de bondsraad. De kandidaatstelling sluit zaterdag 30 november 2019. De verenigingen in
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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/verkiezingbondsraad-geef-je-op/

derd, wordt verzocht een mail te sturen naar:
midden@njbb.nl.
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
bij Guillaume Spiering (districtscoördinator);
midden@njbb.nl.

Petanque in de pers
Twee jaar geleden heeft de webredacteur van
het NJBB-district Midden, Jac Verheul, op
Facebook de groep La Fabuleuse Histoire de la
Pétanque in het leven geroepen. Een bloemlezing uit de Franse pers over het petanque gedurende de eerste jaren van zijn ontstaan met
meer dan duizend krantenknipsels ─ grote
artikelen, kleine berichten en foto's ─ die bij
elkaar een beeld geven van de ontwikkeling en
de groei van het in 1910 in het Franse La
Ciotat geboren spel.
Op vergelijkbare wijze is Verheul de archieven
van de Nederlandse kranten ingedoken en
heeft daar vele honderden artikelen gevonden,
eveneens van klein tot paginagroot, en verschillende ervan geïllustreerd met foto's. Al
deze knipsels zijn nu ondergebracht in de
Facebookgroep Petanque in de pers.
In veel gevallen gaat het om een aankondiging
van een petanque-evenement, in andere gevallen om een beschrijving van het in ons land
toentertijd nog niet zo bekende petanquespel
(of jeu de boules, zoals het vooral werd genoemd) en de tientallen advertenties van warenhuizen met een boulespel in de aanbieding.
De krantenarchieven bestrijken de periode van
begin twintigste eeuw (met een uitschieter
naar de negentiende eeuw) tot 1995 (de krantendatabase Delpher gaat niet verder dan dat
jaar) of tot zeer recent (Zeelandbank). De
opsomming is verre van compleet, omdat met
name veel regionale kranten (nog) niet zijn
opgenomen zijn in Delpher. Iedere geïnteresseerde petanquespeler is welkom om lid van
de groep te worden. De komende weken en
maanden worden dagelijks enige tientallen
knipsels toegevoegd.

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.

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-

Algemene mededelingen
a. Van alle regionale toernooien (voorheen:
toernooien van categorie 3) dient door de
scheidsrechter en de wedstrijdleider een
rapportageformulier te worden ingevuld.
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b.

c.

Dit formulier dient te worden gezondenaan 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.
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.

d.
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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.

