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Storing bij KPN 

De provider KPN kampt af en toe met een sto-

ring die tot gevolg heeft dat verstuurde e-mail-

berichten worden geweigerd door de ontvan-

ger. Het gaat daarbij om ontvangers die een 

KPN-emailaccount hebben dat eindigt op: 

@kpnmail.nl, @kpnplanet.nl, @telfort.nl, het-

net.nl, @planet.nl, @wxs.nl of @freeler.nl. De 

storing schijnt te hebben te maken met ”een 

spontaan actief spam-filter”. 

Verenigingen wordt geadviseerd voor alle ze-

kerheid het e-mailadres midden@njbb.nl toe te 

voegen aan de lijst met veilige afzenders. (Klik 

in inbox met rechtertoets op een bericht. Naar 

ongewenste email. Opties voor ongewenste 

email) en ”Afzender nooit blokkeren” te active-

ren. 

 

Statement inzake Corona 

De Samenwerkende Sportbonden (waarvan de 

Nederlandse Jeu de Boules Bond deel uit-

maakt) hebben een statement geformuleerd 

over hun kijk op de situatie rond het opgedo-

ken en heersende Corona-virus. Dit statement 

is te lezen via één van onderstaande web-

adressen: 

https://njbb.nl/corona-covid-19-virus-in-

nederland/ 

https://nlpetanque.nl/corona-covid-19-virus-

in-nederland/ 

 

ZCC-team teruggetrokken 

Het team Randenbroek 2 heeft zich vóór aan-

vang van de Zomer Clubteam Competitie 2020 

reeds teruggetrokken; dit team was ingedeeld 

in de eerste klasse. Het bericht over deze te-

rugtrekking kwam op een moment dat dit niet 

meer kon worden verwerkt in het informatie-

boekje voor het zomerseizoen 2020. Deze 

terugtrekking heeft tot gevolg dat de teams die 

tegen het team Randenbroek 2 hadden moe-

ten spelen op de betreffende speelavond een 

vrijloting hebben en dat de speelavond d.d. 

11 juni is verplaatst van de vereniging Ran-

denbroek te Amersfoort naar de vereniging De 

Gooiers te Nieuw-Loosdrecht (zie pagina 32 

van het informatieboekje). 

De verenigingen met een team in de eerste 

klasse van de Zomer Clubteam Competitie 

wordt verzocht dit mee te delen aan hun 

teams in de eerste klasse. 

 

Winter Doublette Competitie 

De equipe Essa Agzoul en Erik Telkamp van de 

vereniging Les Cailloux te Zeist is winnaar ge-

worden van de Winter Doublette Competitie 

2019-2020. Het is de zeventiende keer dat zij 

winnaar werden van deze competitie (voor-

heen de WDC van Afdeling 6 NJBB; sinds het 

seizoen 2016-2017 de WDC van het District 

Midden van de NJBB). 

De winnaars van de Winter Doublette Competitie 

2019-2020 van het District Midden: Essa Agzoul 

(rechts) en Erik Telkamp. (Foto Guillaume Spiering) 

 

Geslaagd 

Anton Kunenborg (lid van 

de vereniging De Hakhorst 

te Leusden) is geslaagd 

voor het examen Basis 

Instructeur Petanque 

(BIP). Een BIP՚er verzorgt 

binnen een vereniging de 

opvang van nieuwe leden 

en maakt deze wegwijs, 

geeft informatie over tech-
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niek, tactiek, spelregels en de cultuur van pe-

tanque en maakt nieuwe leden ՚gek՚ van het 

spel. Vorig jaar slaagde Anton Kunenborg al 

voor het examen Regionaal Wedstrijdleider en 

voor het examen Regionaal Scheidsrechter. 

 

Inschrijving voor DK Tête-à-tête 

Inschrijvingen voor deelname aan het Dis-

trictskampioenschap Tête-à-tête 2020 (zondag 

5 april, bij de vereniging PVN te Nieuwegein) 

moeten vóór vrijdag 27 maart worden gezon-

den naar het mailadres: midden@njbb.nl. Een 

inschrijfformulier is bijgevoegd bij dit infobulle-

tin. De inschrijving dient te geschieden door de 

verenigingen. 

Er is dit jaar geen categorie voor de jeugd. 

Jeugdleden kunnen rechtstreeks bij de NJBB 

worden opgeven (info@njbb.nl) voor de finale-

dag (zondag 19 april bij de vereniging De 

Gooiers te Nieuw-Loosdrecht), waar wel een 

categorie voor de jeugd is. Jeugdleden kunnen 

wel deelnemen aan het districtskampioen-

schap, maar dan in de categorie mannen of de 

categorie vrouwen. In dat geval dienen zij wel 

te worden opgegeven voor het districtskampi-

oenschap. Deelname aan het districtskampi-

oenschap kost tien euro persoon: de vereni-

gingen van de deelnemers krijgen daarvoor 

een factuur van de NJBB. Jeugdleden kunnen 

gratis deelnemen. 

Vanuit het districtskampioenschap kwalificeren 

zich vijf mannen en vijf vrouwen voor de fina-

ledag. Deelname aan de finaledag kost 

€ 12,50. Ook daarvoor ontvangen de vereni-

gingen van de deelnemers een factuur van de 

NJBB. 

 

Nabestelling infoboekjes 

Eén dezer dagen zijn de informatieboekjes 

voor het zomerseizoen 2020 aan de verenigin-

gen ter hand gesteld dan wel aan verenigingen 

opgestuurd. Mocht een vereniging onvoldoen-

de infoboekjes hebben ontvangen, dan kan dat 

kenbaar worden gemaakt via het mailadres 

midden@njbb.nl. Er kan dan een beperkt aan-

tal informatieboekjes worden nagezonden. 

 

Barbezetting bij Zomer Clubteam Competitie 

Verenigingen waarbij een speelavond van de 

Zomer Clubteam Competitie plaatsheeft, wordt 

met het oog op de barbezetting gewezen op 

de gewijzigde opzet en uitvoering van het 

speelprogramma van ZCC. Indien één poule 

bij een vereniging plaatsheeft, zijn minimaal 

48 spelers aanwezig en bij twee poules mini-

maal 84 spelers. Verenigingen kunnen op de 

pagina՚s 31 tot en met 33 van het informatie-

boekje voor het zomerseizoen zien wanner een 

speelavond op hun accommodatie plaatsheeft. 

 

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 27 maart: Deadline inschrijving Dis-

trictskampioenschap Tête-à-tête. Het inschrijf-

formulier is bijgevoegd bij dit infobulletin. 

Vrijdag 1 mei: Deadline aanvragen regionale 

toernooien in winterseizoen 2020-2021 en 

nationale en landelijke toernooien in 2021. De 

aanvraagformulieren 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-
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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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

Bijlage: 

Inschrijfformulier districtskampioenschap tête-à-tête 


