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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 twintig keer winnaar van de ZCC, inclusief 

van Afdeling 6, de voorloper van het district. 

Evenals in voorgaande jaren eindigde de ver-

eniging De Gooiers te Nieuw-Loosdrecht op de 

tweede plaats in deze competitie. Eén keer (in 

2012) wist de vereniging De Gooiers de hege-

monie van de vereniging Les Cailloux te door-

breken. 

Het eerste team van Les Cailloux dat opnieuw win-
naar werd van de Zomer Clubteam Competitie (Foto 
Marinus Regelink). 

 

Wijziging Winter Doublette Competitie 

Als gevolg van organisatorische problemen 

dient een kleine wijziging te worden aange-

bracht in de indeling van de eerste klasse A en 

de eerste klasse B van de Winter Doublette 

Competitie 2018-2019. 

De equipe De Teerling 1 (eerste klasse A; 

plaats 11) gaat naar plaats 16 in de eerste 

klasse B (op de plaats van De Gemshoorn 1). 

De equipe De Gemshoorn 1 (eerste klasse B; 

plaats 16) gaat naar plaats 11 in de eerste 

klasse A (op de plaats van De Teerling 1). 

 

Themabijeenkomst 

In samenwerking met Sportservice Utrecht 

wordt een informatieve themabijeenkomst 

voor verenigingsbestuurders gehouden, zoals 

besproken tijdens de voorjaarsvergadering van 

het districtsberaad. Onder het motto ʼ̓Meer in 

kortere tijdʼ̓  worden de bestuurders wegwijs 

gemaakt in de ondersteuning, cursussen en 

workshops die Sportservice Utrecht aanbiedt 

op de belangrijkste uitdagingen waar vereni-

gingen voor staan: werving en behoud van 

leden, omgang met en benadering van vrijwil-

ligers en sponsoring. Het is vervolgens aan de 

verenigingen om te besluiten of zij op één van 

deze terreinen gebruik gaan maken van de 

hulp van Sportservice Utrecht. De bijeenkomst 

heeft plaats op woensdagavond 10 oktober 

2018 in de accommodatie van de vereniging 

De Hakhorst te Leusden. De aanvang is acht 

uur (20.00 uur). Verenigingsbestuurders wordt 

verzocht hun aanwezigheid bij deze bijeen-

komst door te geven via het mailadres: mid-

den@njbb.nl. Al eerder had het district beslo-

ten om dit jaar de thema-avond voor scheids-

rechters en voor wedstrijdleiders over te slaan. 

Deze functionarissen komen volgend jaar weer 

aan de beurt. 

 

Aanvragen regionale toernooien 

Verenigingen kunnen nog tot zaterdag 13 ok-

tober regionale toernooien (voorheen: toer-

nooien van categorie 3) aanvragen voor het 

zomerseizoen 2019. Dat is de uiterste datum 

waarop de aanvraagformulieren kunnen wor-

den gestuurd naar het e-mailadres: midden@ 

njbb.nl en niet naar wedstrijd-midden@ 

njbb.nl. zoals onderaan het formulier staat 

vermeld. Het gaat daarbij om versie 1.7/juli 

2018 van het aanvraagformulier. Aanvragen 

die worden gedaan via een oudere versie kun-

nen niet in behandeling worden genomen. Een 

aanvraagformulier van de juiste versie is als 

bijlage bijgevoegd. Het formulier is ook te 

downloaden via de link: nlpetanque.nl  > Ka-

lender  > Ga naar formulieren  > Scrollen naar 

Formulieren  > Aanvraag- en rapportagefor-

mulier Regionaal Toernooi. 
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Nieuwe hal De Teerling 

Op zaterdag 22 september had de officiële 

opening plaats van de nieuwe speelhal van de 

vereniging De Teerling in Tiel. De openingwerd 

verricht door de Tielse wethouder van sport, 

mevrouw Carla Kreuk, met assistentie van 

Flipje, het beroemde fruitbaasje van Tiel. De 

opening van de hal behelst de eerste fase van 

een uit drie fasen bestaand nieuwbouw-

project. De hal meet vijftien bij zestien meter 

met een nokhoogte van zes meter. De opening 

van de hal betekent dat het team van De Teer-

ling dat uitkomt in de derde divisie van de Na-

tionale Petanque Competitie, voor zijn thuis-

wedstrijden niet meer behoeft uit te wijken 

naar andere verenigingen. Fase twee van het 

project behelst een nieuwe kantine en fase drie 

een tweede speelhal. Tot het moment waarop 

de financiële middelen voor fase twee en drie 

rond zijn, blijft de oude speelhal, die niet vol-

doet aan de NJBB-normen, nog in gebruik en 

krijgt de huidige kantine een opknapbeurt. 

Gezellige drukte in de nieuwe hal van De Teerling na 
de officiële opening ervan (Foto Jac Verheul). 

 

Bijeenkomsten najaar 

 De najaarsvergadering van het districtsbe-

raad heeft plaats op woensdagavond 7 no-

vember. Naast de bespreking van nog te 

agenderen onderwerpen wordt de kalender 

voor het zomerseizoen 2019 vastgesteld. 

De najaarsvergadering heeft plaats in de 

accommodatie van de vereniging De Gooi-

ers te Nieuw-Loosdrecht. De aanvang is 

acht uur (20.00 uur). De stukken voor de 

najaarsvergadering worden rond 24 okto-

ber verstuurd. 

 Het evenement Captain՚s Cup (voor vereni-

gingsbestuurders en leden van wedstrijd-

commissies die geen lid zijn van het vereni-

gingsbestuur) heeft plaats op vrijdagavond 

23 november. Het evenement heeft plaats 

in de accommodatie van de vereniging 

Amicale de Pétanque te Leusden. De aan-

vang is half acht (19.30 uur). Nadere in-

formatie over het evenement wordt later 

verstrekt. 

 

Vacatures 

Het districtsteam kampt nog steeds met twee 

vacatures: de portefeuille verenigingsonder-

steuner en de portefeuille sportpromotor. Wie 

informatie wil ontvangen of zich geroepen 

voelt om één van deze beide functies te bekle-

den of wie een persoon kent die zou kunnen 

worden benaderd, wordt verzocht een mail te 

sturen naar: midden@njbb.nl.  

 

Opleidingen 

Volgend jaar (2019) hebben in het District 

Midden drie opleidingen plaats: regionaal 

scheidsrechter (bij de vereniging De Hakhorst 

te Leusden), regionaal wedstrijdleider (bij de 

vereniging De Nijeboulers te Nijkerk) en basis-

instructeur petanque (bij de vereniging De 

Gooiers te Nieuw-Loosdrecht). De RSR-oplei-

ding staat gepland voor het eerste kwartaal; 

de RWL-opleiding voor het tweede kwartaal en 

de BIP-opleiding voor het derde kwartaal. Na-

dere informatie (onder meer de data) wordt 

later verstrekt. 

 

Groots toernooi 

De verkenning van de haalbaarheid van een 

groots opgezet toernooi in het midden van het 

land is in een volgende fase beland: het ne-

men van beslissingen op deelonderwerpen om 

dichter bij het moment van ʼ̓go or not goʼ̓  te 

geraken. Het gaat om een landelijk toernooi 

met nationale en internationale deelname met 

daarnaast een toernooi voor recreanten. De 

elementen voor dit toernooi zijn: entourage, 

ambiance, sfeer, uitstraling en allure. Als ideale 

locatie wordt gedacht aan een aantrekkelijke 

en openbaar gelegen plek: een fraai markt-

plein of een buitenplaats met ruime grindpa-

den ergens in het district. De wens is dat er 

ook speciale randevenementen zijn om extra 

deelnemers en publiek te trekken. Inmiddels 

heeft een bijeenkomst met de verenigings-

voorzitters plaatsgehad om te bezien in hoe-

verre de clubs een bijdrage, op welk terrein 

dan ook, kunnen leveren aan dit initiatief. 
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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 ՚՚Zonder Respect Geen Petan-

que՚՚ (1 stuks); 

 rolbanner ՚՚Play Petanque՚՚ (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); 

06-51410799; 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. 

 

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 nu gekoppeld aan het aanvraagfor-

mulier van het betreffende toernooi en 

kunnen worden gedownload via de link: 

nlpetanque.nl  > Kalender  > Ga naar 

formulieren  > Scrollen naar Formulieren  

> Aanvraag- en rapportageformulier. 

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. Het is verplicht bij districtscompetities per 

equipe of per team uniforme bovenkleding 

te dragen. Er worden geen waarschuwin-

gen meer gegeven; de vereniging van een 

equipe die in overtreding is ontvangt 

rechtstreeks een schikkingsvoorstel. 

d. 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 

(de but mag zelfs tegen de lijn aankomen) 

maar dient wel in de baan te worden uit-

geworpen. De wedstrijd wordt doorge-

speeld als de but of een boule op een 

naastgelegen baan komt te liggen. 

 

 

Bijlage(n) 

1 

 


