Nieuwe opzet voor de Zomer Clubteam Competitie
Naast de vaststelling van de halfjaarlijkse toernooikalender vormde de wijziging van de opzet van de Zomer Clubteam Competitie (ZCC) het belangrijkste
wapenfeit van het districtsberaad van 6 november jl. bij De Hakhorst in
Leusden. Met 16 aanwezige verenigingen was de bijeenkomst aanzienlijk beter bezocht dan die van het voorjaar van 2019.
Het eerste belangrijke onderwerp dat aan de orde kwam was het plan van de NJBB
om, in navolging van de eerste districtskampioenschappen tête-à-tête in 2019, vanaf
2021 in alle districten mix-kampioenschappen te houden die tevens kwalificatie zijn
voor de landelijke finaledag. De overgrote meerderheid van de clubs bleek daar voorstander van te zijn.
Ingewikkelder werd het toen er nadere keuzes moesten worden gemaakt met betrekking tot de samenstelling van de doublettes (M/V): beide spelers lid van één en dezelfde vereniging, van verschillende verenigingen uit het eigen district of van verenigingen uit verschillende districten. En kan een equipe dat bestaat uit spelers van twee
verschillende districten wel districtskampioen worden?
Opnieuw bleek een overgrote meerderheid tegen de verplichting van een lidmaatschap van één en dezelfde vereniging. Met betrekking tot het lidmaatschap bij een
club in het eigen district stemden 7 clubs voor en 6 tegen (één stem per vereniging).
Een vrijwel gelijk verschil – 8 voor en 7 tegen – was er met betrekking tot de mogelijkheid in de toekomst van deelname van doublettes uit twee verschillende districten.
Het districtsteam zal de uitslag van deze stemming – eigenlijk een peiling – doorsturen naar de NJBB, waar de definitieve beslissing zal worden genomen.
Indien de optie voor deelname van spelers uit twee verschillende districten het zal
halen, zal dat betekenen dat de winnaar van het kampioenschap zich weliswaar
plaatst voor de landelijke finaledag, maar niet de titel districtskampioen zal verkrijgen. Die zal dan toekomen aan de eerstvolgende equipe die volledig uit spelers van
dat district bestaat.

Uniforme inschrijfgelden
Naar aanleiding van eerder gestelde opmerkingen over het grote beslag dat de NPC
zou leggen op de toernooikalender, liet districtscoördinator Guillaume Spiering weten
dat de NJBB momenteel bekijkt of het wenselijk is dat in de toekomst bepaalde toernooien op NPC-dagen toegestaan worden.
Ook al eerder was de vraag geopperd of het niet wenselijk is om het aantal toernooien
per vereniging te beperken. Bijvoorbeeld maximaal twee, en dan zou dat in het bijzonder moeten gelden voor de toernooien in de weekends gedurende de winterperiode. Dit in verband met de huidige overkill aan toernooien. In de vergadering blijkt
echter geen behoefte aan nadere beperkingen. De districtscoördinator adviseerde vervolgens om voor het winterseizoen 2020/2021 toernooien gewoon aan te vragen, ook
op NPC-dagen.
De NJBB heeft aangekondigd te willen komen tot een landelijke uniformering van de
inschrijfgelden voor alle competities binnen de NJBB. Een gemiddelde prijs die gebaseerd zal zijn op het aantal te spelen partijen per speler. Een en ander zou
kunnen betekenen dat bijvoorbeeld de Zomer Clubteam Competitie en de top van de
NPC duurder worden. Een definitief besluit hierover valt op de bondsraadvergadering
van 23 november a.s.
Het districtsberaad ging akkoord met het voorstel om de ZACO (Zomeravond Clubontmoetingen) in 2020 door te laten gaan met opnieuw de bepaling dat de eerste drie
speelavonden gemiddeld ten minste 40 deelnemers moeten tellen. Het districtsteam
hoopte wel dat 2020 een jaar wordt waarin meer van de 26 verenigingen binnen het
district deelnemen aan de ZACO. De verenigingen zouden actiever kunnen zijn om de
deelname onder hun leden te bevorderen.
Polderwerk
Zoals gebruikelijk leidde ouderwets 'polderen' weer tot een evenwichtig samengestelde zomertoernooikalender. Knelpunten werden na onderling overleg weggepoetst. Om
in de toekomst knelpunten te voorkomen, verzocht de coördinator eerst te kijken naar
de districtskalender om op basis daarvan toernooien aan te vragen. En daarbij ook de
conceptkalender goed in de gaten houdend! Los daarvan is het altijd mogelijk om tussentijds nog toernooien aan te vragen; de beslissing voor goedkeuring ligt dan bij het
districtsteam.
Guillaume Spiering ging ook nog in op de gewijzigde regels voor het districtskampioenschap tête-à-tête. Voor de jeugd hoeven er geen districtskampioenschappen meer
worden gehouden. Jeugdspelers kunnen immers rechtstreeks deelnemen aan het landelijke kampioenschap. Als er bij de senioren slechts twee deelnemers zijn, zal een
'best of three' bepalend zijn voor de districtstitel en in het geval van slechts één inschrijving zal dat automatisch een wildcard opleveren voor het landelijke gedeelte.
Zowel het NK mannen als het NK vrouwen zal in 2020 bestaan uit 32 spelers.
In alle districtskampioenschappen komen er, na de voorronden volgens het Zwitsers
systeem, halve finales en finales. Het aantal ronden bij 32 of minder deelnemers
wordt 4, en bij 33 tot en met 64 deelnemers 5.
De vaststelling van de verschillende locaties van de Zomer Triplette Competitie en van
de ZACO leverde wat discussie op, maar uiteindelijk kwam er toch een consensus tot
stand:

ZTC:
26 april
10 mei
7 juni
28 juni

HKB'84, Harderwijk
Petanque Barneveld, Barneveld
Lelystad
De Hakhorst, Leusden

ZACO:
9 april
30 april
14 mei
4 juni
18 juni
2 juli

De Nijeboulers, Nijkerk
Randenbroek, Leusden
De Gooiers
Mazijk de Pétanque, Wijk bij Duurstede
Almere
Les Sabots, Veenendaal

Het districtskampioenschap tête-à-tête op zondag 5 april zal plaatsvinden bij PVN in
Nieuwegein.

Breder sportaanbod
Na de pauze gaf Guillaume Spiering een korte uiteenzetting over de nieuwe licentiestructuur en dan in het bijzonder met betrekking tot het zogeheten tweede lidmaatschap.
De kosten voor een eerste licentie, primair lidmaatschap genoemd (P) gaan € 22,50
bedragen, voor elk ander extra lidmaatschap (E) € 5,00.
Verder zal ook, indien de komende bondsraad daarmee akkoord gaat, met ingang van
het jaar 2020 deelname aan districtscompetities ook mogelijk zijn voor spelers van
een equipe die allen een P-lidmaatschap of een E-lidmaatschap hebben bij één en dezelfde vereniging binnen dat district.
Per districtscompetitie kan slechts namens één vereniging worden deelgenomen. Een
E-lidmaatschap is slechts mogelijk indien de speler ook een P-lidmaatschap bij een
vereniging heeft. Hetzij bij een vereniging in het zelfde district of daarbuiten.

Bovengenoemde aanpassingen zouden moeten leiden tot een ruimere mogelijkheid
om gebruik te maken van het sportaanbod binnen de NJBB.
Deze aanpassingen zullen niet van toepassing zijn voor deelname aan de NPC of NK's.
Daarvoor zal het P-lidmaatschap vereist zijn.
Van zes naar acht
Om te bewerkstelligen dat de speelavonden van de Zomer Clubteam Competitie (ZCC)
aantrekkelijker worden voor de clubs en de spelers zelf – denk bijvoorbeeld aan de
baropbrengsten van de ontvangende club – had het districtsteam voorgesteld om
voortaan geen uit- en thuiswedstrijden te spelen, maar alle partijen in een poule op
één centrale locatie te laten spelen. En bij voldoende ruimte eventueel meerdere poules. Naar de mening van het districtsteam is het veronderstelde voordeel van 'thuis'
spelen slechts zeer beperkt. Tevens, zo luidde het voorstel, zou het aantal teams per
poule dan kunnen worden uitgebreid tot acht.
Een ander voorstel was om het aantal teams van één en dezelfde club te beperken tot
twee of eventueel drie per poule. Dit in het bijzonder voor de hoofdklasse en met de
bedoeling de competitie interessanter te maken.
Om de besluitvorming in goede banen te leiden, werd stapsgewijs gestemd.
Voorstel 1. Eén speellocatie per poule (met mogelijk meerdere poules) per avond: 10
stemmen voor en 2 tegen.
Voorstel 2. Uitbreiding van het aantal teams per poule van 6 naar 8: 12 stemmen
voor en 1 tegen.
Voorstel 3. Beperking van het aantal teams van één en dezelfde club in een poule: 0
stemmen voor en 12 tegen.
Voorstel 4. Indien recht op promotie is behaald is dat automatisch een verplichting:
voor 13 stemmen en 0 tegen.
Voorstel 5. Jaar van ingang 2020: voor 11 stemmen en 0 tegen.
Het districtsteam verkreeg het mandaat om de regelgeving aan de nieuwe situatie aan
te passen en tevens om de promoties en degradaties als gevolg van de laatstgehouden ZCC aan te passen. Het resultaat van dit laatste zal de clubs zo spoedig mogelijk
worden medegedeeld.
Nijpend tekort aan scheidsrechters
De bijeenkomst werd zoals gebruikelijk afgesloten met een algemene rondvraag.
Een vraag over het downloaden van NPC-formulieren alsmede over de vroege aanvang van de NPC van deze winter (eind september) werd doorverwezen naar de NJBB.
Opnieuw kwam de vraag aan de orde wat te doen met de overkill van toernooien in
zomer en winter met regelmatig afgelastingen tot gevolg. Indien er een toernooi
wordt afgelast, zou dat tijdig bekend moeten worden gemaakt. Van de andere kant
wijst Guillaume Spiering erop dat alle verenigingen de plicht hebben om na afloop van
een toernooi, en dus ook in het geval van afgelasting, het rapportageformulier in te
vullen en op te sturen naar het districtsteam. Dat formulier maakt deel uit van aanvraagformulier. Op die manier kan er een beter beeld ontstaan welke toernooien, en
om welke oorzaak, worden afgelast.
Onder verwijzing naar het - uit kostenoverweging - afschaffen van de geplastificeerde
NJBB-ledenpasjes (licenties) rees de vraag waarom dan ook de NPC duurder is gemaakt. Guillaume Spiering kon slechts verwijzen naar de financieel steeds moeilijker
wordende situatie van de NJBB. Het ledenaantal daalt voortdurend en ook is er steeds
minder overheidssubsidie beschikbaar.

Geopperd werd ook dat de NPC-formulieren eenvoudiger in te vullen zouden zijn
(meer geautomatiseerd) op basis van het wedstrijdnummer.
Naar aanleiding van zijn eerdere verhaal over de standaardisering van de inleggelden
voor de districtscompetities merkte Guillaume Spiering dat dit momenteel nog niet het
geval is bij de NPC.
Er viel wat kritiek te bespeuren over de gevoerde stemprocedures. Niet altijd was
even duidelijk wie voor of tegen had gestemd of zich onthouden had. Het districtsteam zegde toe daar naar te kijken.
Wedstrijdcoördinator Angelique Wilderbeek deed een uitdrukkelijke oproep aan de
gastclubs van de Winter Doublette Competitie om de uitslagenlijsten uiterlijk de volgende dag naar haar te versturen. Dat kan digitaal – bij voorkeur naar haar persoonlijke e-mailadres - en bijvoorbeeld door middel van een heldere en scherpe foto zonder schaduwen en dergelijke. De districtscoördinator beklemtoonde dit. Want hoe eerder de uitslagen bij haar zijn, des te eerder die online beschikbaar zijn voor alle deelnemers.
Opgemerkt werd dat er nog steeds een dringende behoefte is aan uitbreiding van het
scheidsrechterkorps en dat er mede daarom behoefte is aan een vereenvoudigde opleiding op clubniveau. Guillaume Spiering liet daarop weten dat de NJBB hiermee bezig is, maar dat het probleem tegelijkertijd is dat er weinig aanmeldingen zijn en
sommige cursisten halverwege de opleiding afhaken. Ook voor de vervolgcursussen
blijken er te weinig liefhebbers. In het geval van het ontbreken van een officiële
scheidsrechter tijdens een toernooi of competitie zal er een noodoplossing moeten
worden gevonden. Bijvoorbeeld spelers onderling die bij een naburige partij meten, of
anders de dienstdoende wedstrijdleider.
Rond kwart voor elf sloot Guillaume Spiering de vergadering af met de toezegging
dat er nog voor het komende weekend een nieuw Infobulletin verzonden zal worden.
Ook het verslag van het districtsberaad zal zo snel mogelijk worden verstuurd alsmede de definitieve zomerkalender.
Aanwezige verenigingen: Almere, Amicale de Pétanque, Petanque Barneveld, Boulamis, Les Cailloux, Cercle de Pétanque, DOSC, De Gemshoorn, De Gooiers, De Hakhorst, HKB '84, Lelystad, Mazijk de Pétanque, De Nijeboulers, Randenbroek en Les
Taxateurs.
Afwezig met bericht: Desto, Kampong, Maboul, Les Sabots, De Teerling en Les Trois
Etoiles.
Afwezig zonder bericht: Abcoude, Kets Up, PVN en Succès Sans Soif.
Namens het districtsteam: Guillaume Spiering, districtscoördinator, Angelique Wilderbeen, wedstrijdcoördinator, en Jac Verheul, webredacteur en verslaglegger.

