
 
       
 

 

 
 

Nieuwsbrief 1 – januari 2020 
 

Wintercompetitie 2019/2020 
 
Voor de uitslagen en de tussenstand 
verwijzen wij u naar 
https://nlpetanque.nl/oost-wc/ 
 
De volgende dagen zijn op: 
25-01-2020 de Toss, Badweg 24, Almelo 
22-02-2020 ‘t Zwijntje, Schoonbroekseweg 5,  

             Apeldoorn 
 

Infoboekje district Oost 
 

Wij verzoeken de verenigingen hun gegevens 
te controleren en bij wijzingen dit door te 
geven aan Evert Koorman. 
Het boekje is te vinden via onderstaande link 

 
https://nlpetanque.nl/wp-

content/uploads/2019/02/boekje-2019-1.pdf 
 
 

Medewerking gevraagd 
 
Zoals in de kalendermeeting is besproken zal 
Meep, vanwege zijn gezondheid, in februari 
2020 stoppen met zijn werk als coördinator. 
Mede dankzij hem zijn de zaken binnen 
district oost op poten gezet. 
Mochten er leden zijn die zich willen melden 
als coördinator of op een andere manier een 
(kleine of grote) bijdrage willen leveren aan 
de organisatie binnen het district, dan horen 
we dat graag! 
 

 

Captainscup 2020 
 
De captainscup voor bestuursleden, 
functionarissen en/of andere betrokkenen 
en hun partners is op 7 februari 2020 bij 
de Toss in Almelo. De inschrijflijst is 
bijgevoegd. Opgave voor 1 februari 2020. 

 
Districtskampioenschap 

individueel 
Deze wordt  gehouden op zondag 29 maart 

2020 bij PC Doetinchem Dit is zowel voor de 

mannen, vrouwen en jeugd. Opgave middels 

bijgevoegd inschrijfformulier voor 15 maart 

2020. 

 

ZACO ( ZomerAvondClubOntmoeting) 
 
De zaco zal dit jaar gehouden op en bij: 
7 mei PV Gelre, 28 mei JBV Het 
Zuiderboeltje en 11 juni Hattem Petanque. 
Inschrijven uiterlijk 19.15 uur. Z.s.m. starten. 
Eindtijd rond 22.30 uur 
Spelen op tijd 40 minuten en 3 rondes. 
Persoonlijk klassement a.d.h.v. winstpartijen 
en saldo  
persoonlijk overall op basis van behaalde 
saldo-punten en  
verenigingsklassement op basis van punten 
gemiddeld. 
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ZomerCompetitie 2020  

 
Voor de opgave van de teams is er een 
opgaveformulier bijgevoegd.  Uiterste 
inleverdatum is 18 april.  
Kosten 10 euro per persoon.  

14-6-2020 Epetanque (Epe) 

24-5-2020 Le Pionnier (Brummen) 

12-7-2020 Boul’ Animo (Dieren). 

 

Mededeling: 

Promotiematerialen 

Het district beschikt over een aantal 
promotiematerialen die door verenigingen 
kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld ter 
opfleuring van de accommodatie bij 
toernooien en dergelijke.  
Hiervoor hebben we 4 opslag plaatsten: 
JBV Het Zuiderboeltje, Zwolle  
JBV Enschede, Enschede  
JBV 't Zwijntje, Apeldoorn  
PC Doetinchem, Doetinchem  
 
Het promotiemateriaal bestaat uit  
2  beachflags, 1 spandoek, 1 rolbanner,  

Er is ook een folder beschikbaar met daarop 
onder meer een korte uitleg van de 
spelregels. Deze folder kunnen verenigingen 
gebruiken als ondersteuning bij werving van 
nieuwe leden of als promotiemateriaal bij 
toernooien en dergelijke.  

 
Voor meer informatie kunt u mailen naar  

promotie-oost@njbb.nl 
 

Opleidingen 
 
Voor meer informatie: 
https://njbb.nl/over-de-academie/ 

 
Sociale Media 

 
Website 
(https://nlpetanque.nl/districtscompetities/ 
 
 
Facebook. 

 

Ons district heeft ook een facebook pagina.  
Deel deze zoveel mogelijk. 
https://www.facebook.com/NJBBoost/ 
. 
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