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De Hakhorst winnaar Captain᾽s Cup 2018
De vereniging De Hakhorst te Leusden is winnaar geworden van de Captain᾽s Cup 2018. De
jaarlijkse, sportieve en informele bijeenkomst
om de Captain᾽s Cup had plaats in de accommodatie van de vereniging Amicale de Pétanque te Leusden. Bijna veertig verenigingsbestuurders van acht verenigingen van het NJBBdistrict Midden en het districtsteam en medewerkers van het bondsbureau 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 tweede keer
dat de Captain᾽s Cup werd gewonnen door De
Hakhorst; de eerste keer was in 2008. Het
team van de vereniging Randenbroek werd dit
jaar tweede en de teams van de verenigingen
De Gooiers en De Nijeboulers eindigden op een
gedeelde derde plaats.

Voor de leden was er een speciale avond in de
tot feestzaal omgebouwde speelhal van De
Nijeboulers. Inclusief de Nijkerkse vereniging
bestaan 23 van de 27 verenigingen in het District Midden inmiddels 25 jaar of langer.

Districtscoördinator Guillaume Spiering (r) overhandigt voorzitter Henk Niezen een aandenken. (Foto
Marinus Regelink)

Mededelingen uit districtsberaad
 Er wordt bezien of nog behoefte bestaat
aan thema-avonden en zo ja, op welke wijze deze zouden moeten plaatshebben en
welke onderwerpen daarbij aan de orde
zouden moeten komen..
 Als gevolg van de opleving van de Zomeravond Clubontmoeting (ZACO) in 2018
wordt dit evenement ook in 2019 gehouden.
 Bij de Zomer Clubteam Competitie (ZCC)
worden in het vervolg (zoals ook bij de Nationale Petanque Competitie) combiteams
toegelaten. Dat zijn teams bestaande uit
spelers van ten hoogte twee verenigingen.
 In 2019 heeft voor het eerst het districtskampioenschap tête-à-tête in de categorieen mannen, vrouwen en jeugd plaats. Dat
kampioenschap komt in de plaats van de
eerste dag van het nationaal kampioenschap (voorronde). Via het districtskampioenschap plaatsen spelers zich voor de finaledag van het nationaal kampioenschap.

Het team van De Hakhorst met de Captainʼs Cup;
van links naar rechts: Rijk Esko, Anneke Esko, Irene
Maes en Peter Maes (Foto Jac Verheul)

Jubileum De Nijeboulers
De vereniging De Nijeboulers in Nijkerk vierde
in oktober het 25-jarig bestaan. Dat ging gepaard met een receptie voor genodigden waar
voorzitter Henk Niezen, districtscoördinator
Guillaume Spiering en de Nijkerkse wethouder
van sport Nadya Aboyaakoub het woord voerden. Namens de Nederlandse Jeu de Boules
Bond en het District Midden overhandigde Guillaume Spiering de voorzitter een beeldje; de
wethouder schonk de vereniging een cheque.
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 De kalender voor het zomerseizoen 2019

over de afstanden die moeten worden overbrugd bij deelname aan districtsactiviteiten, is
een afstandstabel gemaakt met daarin de afstanden in kilometers tussen alle locaties van
de verenigingen van District Midden. Deze
tabel is als bijlage bijgevoegd.

werd vastgesteld, evenals de locaties waar
de diverse districtsactiviteiten plaatshebben.
De kalender is te vinden op de website; de
regionale toernooien zijn opgenomen in de
NJBB-toernooikalender.

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.

Beeld van de najaarsvergadering van het districtsberaad in de accommodatie van de verenging De Gooiers te Nieuw-Loosdrecht (Foto Jac Verheul)

Treize Points
De Club de Pétanque Treize Points te Utrecht
heeft haar lidmaatschap van de Nederlandse
Jeu de Boules Bond per 1 januari 2019 opgezegd. De vereniging Treize Points werd opgericht in mei 1980 en had haar thuisbasis in het
Julianapark te Utrecht. Het aantal verenigingen
van het District Midden bedraagt nu 26.

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 basisinstructeur petanque (bij de vereniging De
Gooiers te Nieuw-Loosdrecht). De RSR-opleiding en de RWL-opleiding starten in januari; de
BIP-opleiding staat gepland voor het derde
kwartaal. Aanmeldingen kunnen nog steeds
worden gedaan en dienen door het secretariaat van de vereniging aan het bondsbureau te
worden doorgegeven (info@njbb.nl).

Belangrijke data in 2019
Vrijdag 15 februari: Deadline inschrijving Zomer Triplette Competitie en Zomer Clubteam
Competitie 2019.
Woensdag 13 maart: Ledenraadpleging NJBB.
Vrijdag 15 maart: Deadline inschrijving Districtskampioenschap Tête-à-tête.
Woensdag 1 mei: Deadline aanvragen regionale toernooien in winterseizoen 2019-2020 en
nationale en landelijke toernooien in 2020.
Woensdag 29 mei: Voorjaarsvergadering districtsberaad.
Donderdag 15 augustus: Deadline inschrijving
Winter Doublette Competitie 2019-2020.
Woensdag 15 oktober: Deadline aanvragen
regionale toernooien in zomerseizoen 2020.
Woensdag 6 november: Najaarsvergadering
districtsberaad.
Vrijdag 29 november: Captainʼs Cup.
Informatie over deze activiteiten wordt ruimschoots van tevoren aan de verenigingen gestuurd, evenals de betreffende inschrijvingsen aanvraagformulieren.

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.

Afstandstabel
Naar aanleiding van de discussie tijdens de
najaarsvergadering van het districtsberaad
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Voor informatie over en reservering van promotiematerialen kunnen verenigingen terecht
bij Guillaume Spiering (districtscoördinator);
06-51410799; midden@njbb.nl.

b.

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.

c.

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 aanvraagformulier van het betreffende toernooi en
kunnen worden gedownload via de link:
nlpetanque.nl > Kalender > Ga naar
formulieren > Scrollen naar Formulieren
> Aanvraag- en rapportageformulier.

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.
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 uitgeworpen. De wedstrijd wordt doorgespeeld als de but of een boule op een
naastgelegen baan komt te liggen.

Het districtsteam van het District Midden
wenst een ieder fijne kerstdagen en een
voorspoedig, gezond en sportief 2019 toe.
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