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Nieuwe website 

De Nederlandse Jeu de Boules Bond en als 

gevolg daarvan ook het District Midden hebben 

een nieuwe website. De site van het District 

Midden is te bereiken via het webadres: nlpe-

tanque.nl/wedstrijdsport/midden. 

 

W-, C- en J-licentie vervallen 

Met ingang van 1 januari 2020 bestaan de W-, 

C- en J-licentie niet meer. Deze zijn vervangen 

door de primaire licentie, het eerste lidmaat-

schap bij een vereniging (P-licentie) en de ex-

tra licentie, een tweede lidmaatschap bij een 

andere vereniging (E-licentie). De terminologie 

W-, C- en J-licentie kan derhalve niet meer 

worden gebezigd bij aankondigingen van en 

uitnodigingen voor toernooien. 

 

Voor de agenda 

Een aantal belangrijke data voor het jaar 

2020: 

Woensdag 18 maart: Ledenraadpleging NJBB 

District Midden; NJBB-kantoor, gebouw De 

Boomgaard, Kelvinbaan 48, 3439 MT  Nieuwe-

gein. Aanvang: 19.30 uur. De ledenraadple-

ging is een belangrijk onderdeel van de be-

sluitvormingscyclus binnen de NJBB. De bij-

eenkomst is bedoeld om bestuursleden en 

commissieleden van de verenigingen hun 

ideeën, suggesties en dergelijke maar ook 

vragen voor te leggen aan vertegenwoordigers 

van het bondsbestuur, de bondsraadsleden uit 

het district en medewerkers van het bondsbu-

reau. 

Vrijdag 20 maart: Deadline inschrijving Dis-

trictskampioenschap Tête-à-tête. Het inschrijf-

formulier wordt tijdig naar de verenigingen 

gestuurd. 

Vrijdag 1 mei: Deadline aanvragen regionale 

toernooien in winterseizoen 2020-2021 en 

landelijke toernooien in 2021. De aanvraag-

formulieren worden tijdig naar de verenigingen 

gestuurd. 

Woensdag 27 mei: Voorjaarsvergadering van 

districtsberaad. Naast de bespreking van nog 

te agenderen onderwerpen wordt de kalender 

voor het winterseizoen 2020-2021 vastgesteld. 

Zaterdag 15 augustus: Deadline inschrijving 

Winter Doublette Competitie 2020-2021. Het 

inschrijfformulier wordt tijdig naar de vereni-

gingen gestuurd. 

Donderdag 15 oktober: Deadline aanvragen 

regionale toernooien in zomerseizoen 2021. 

Het aanvraagformulier wordt tijdig naar de 

verenigingen gestuurd. 

Woensdag 4 november: Najaarsvergadering 

van districtsberaad. Naast de bespreking van 

nog te agenderen onderwerpen wordt de ka-

lender voor het zomerseizoen 2021 vastge-

steld. 

Vrijdag 27 november: Evenement Captains 

Cup bij vereniging Boulamis te Bunschoten. 

Aanvang 19.30 uur. 

 

Kandidaat vergaderruimte 

Verenigingen die hun accommodatie beschik-

baar willen stellen voor de voorjaarsvergade-

ring van het districtsberaad (woensdag 27 

mei), kunnen dit tot woensdag 29 april ken-

baar maken aan het district via: midden@ 

njbb.nl. Het districtsteam kiest uit de aanmel-

dingen de locatie, rekening houdende met de 

locaties waar voorgaande vergaderingen van 

het districtsberaad hebben plaatsgehad. 

 

Captains Cup 

Het evenement Captains Cup wordt op vrij-

dagavond 27 november gehouden in de ac-

commodatie van de vereniging Boulamis te 

Bunschoten, die dit jaar het 25-jarig be-

staansjubileum viert. Deze avond voor vereni-

gingsbestuurders, districtsteam, bondsraadsle-

den en medewerkers van het bondsbureau is 

bedoeld voor nadere kennismaking in een on-

gedwongen sfeer onder het genot van een 

hapje en een drankje. Er worden ook twee 

partijen gespeeld (à la super-mêlee). 

 

Vacatures 

Het districtsteam van het NJBB-district Midden 

kampt nog steeds met twee vacatures: de 

portefeuille verenigingsondersteuner en de 

portefeuille sportpromotor. Wie informatie wil
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ontvangen over of zich geroepen voelt om één 

van deze beide functies te bekleden of wie een 

persoon kent die zou kunnen worden bena-

derd, wordt verzocht een mail te sturen naar: 

midden@njbb.nl. 

 

Overleden 

Jan Hesseling, bestuurslid en prominent func-

tionaris op velerlei terrein bij de vereniging De 

Gemshoorn te Soest, is op 76-jarige leeftijd 

overleden. Hij was organisator van en wed-

strijdleider bij vrijwel alle toernooien en kampi-

oenschappen van De Gemshoorn. Daarnaast 

gaf hij als instructeur aan meerdere groepen 

petanqueles. Voor zijn lidmaatschap bij De 

Gemshoorn (sinds 2010) was Jan Hesseling 

jarenlang bestuurslid en instructeur bij de ver-

eniging De Gooiers te Nieuw-Loosdrecht. Bij 

deze vereniging was hij in 2002 de initiatief-

nemer voor de Winter Triplette Cyclus, sinds 

enige jaren Retro Triplette Cyclus geheten. Jan 

Hesseling heeft als bestuurslid van De Gooiers 

en van De Gemshoorn altijd een grote inbreng 

gehad in vergaderingen van Afdeling 6 en later 

District Midden. 

Gerjan van Leeuwen, oprichter en voorzitter 

van de vereniging Succès Sans Soif te Wage-

ningen, is op 65-jarige leeftijd overleden. 

Succès Sans Soif is een onderdeel van de 

KorfbalVereniging Wageningen, een op initia-

tief van Gerjan van Leeuwen tot stand geko-

men fusie van drie korfbalverenigingen. Hij 

was ook voorzitter van KV Wageningen. 

 

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 ʼ̓Zonder Respect Geen Petanqueʼ̓  

(1 stuks); 

➢ rolbanner ʼ̓Play Petanqueʼ̓  (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); 

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 online 

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 gekoppeld aan het aanvraagformulier 

van het betreffende toernooi en kunnen 

worden gedownload via: 

https://nlpetanque.nl  > Kalender  > Ga 

naar formulieren  > Scroll naar Formulie-

ren. 

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. 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 aanko-

men) maar dient wel in de baan te wor-

den uitgeworpen. De wedstrijd wordt 

doorgespeeld als het but of een boule op 

een naastgelegen baan komt te liggen. 

 


