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Versoepeling maatregelen Covid-19 

Er is besloten tot een verdere versoepeling van 

de maatregelen inzake de beheersing van het 

virus Covid-19. Deze versoepeling betekent 

dat: 

➢  de kantines weer open mogen (houd reke-

ning met de beperkingen; onder meer ander-

halve meter afstand); 

➢  er weer binnen mag worden gespeeld (houd 

rekening met de beperkingen; onder meer klei-

ne ruimte tussen de banen, anders stilstaan 

aan de kop van de baan); 

➢  er weer toernooien mogen plaatshebben 

(houd rekening met de beperkingen). 

Een besluit om toernooien te laten plaatsheb-

ben valt onder de verantwoordelijkheid van de 

verenigingen. 

De drie zomercompetities van het district (Zo-

mer Triplette Competitie, Zomer Clubteam 

Competitie en Zomeravond Clubontmoetingen) 

blijven gecanceld en worden niet (ook niet 

deels) hervat. 

Er wordt door het district nog wel een Districts-

kampioenschap Triplette georganiseerd. Dit 

kampioenschap heeft plaats op zondag 27 sep-

tember. Nadere informatie hierover volgt zo 

spoedig mogelijk. 

 

Aangepaste toernooikalender 

Verenigingen wordt verzocht per ommegaande 

(via een reply op dit bericht) aan het district te 

laten weten welke van de door hen aange-

vraagde en toegewezen toernooien in de perio-

de tot 1 oktober doorgang vinden; met vermel-

ding van naam van toernooi en datum. Het 

district maakt vervolgens dezer dagen een 

aangepaste toernooikalender en stuurt die naar 

de verenigingen. 

 

Winter Doublette Competitie 

De opgave van equipes voor de Winter Dou-

blette Competitie (WDC) 2020-2021 dienen 

uiterlijk zaterdag 22 augustus a.s. in het bezit 

te zijn van het district. De opgave dient te wor-

den gedaan door de verenigingen. Een opgave-

formulier (versie 5.2) is als bijlage bij dit bulle-

tin gevoegd. Opgaven op oudere versies van 

het formulier kunnen niet in behandeling wor-

den genomen. De formulieren dienen te wor-

den gezonden naar: midden@njbb.nl. 

Het opgaveformulier is eveneens te downloa-

den via: 

https://nlpetanque.nl/Wedstrijdsport/Scroll 

naar Midden/Reglementen en formulieren. 

 

Aanvragen regionale toernooien 

De aanvragen voor regionale toernooien (voor-

heen: toernooien van categorie 3) in het zo-

merseizoen 2021 (1 april - 30 september) die-

nen uiterlijk donderdag 15 oktober a.s. in het 

bezit te zijn van het district. Een aanvraagfor-

mulier (versie 1.13) is als bijlage bij dit bulletin 

gevoegd. Aanvragen op oudere versies van het 

formulier kunnen niet in behandeling worden 

genomen. De formulieren dienen te worden 

gezonden naar: midden@njbb.nl. 

Het aanvraagformulier is eveneens te downloa-

den via: 

https://nlpetanque.nl/Wedstrijdsport/Scroll 

naar Midden/Reglementen en formulieren. 

 

Voor de agenda 

Een aantal belangrijke data voor het jaar 2020: 

Zaterdag 22 augustus: Deadline inschrijving 

Winter Doublette Competitie 2020-2021. Het 

inschrijfformulier is als bijlage bijgevoegd. 

Zaterdag 12 september: Deadline inschrijving 

voor Districtskampioenschap Triplette. Nadere 

informatie en het inschrijfformulier worden tij-

dig naar de verenigingen gestuurd. 

Donderdag 15 oktober: Deadline aanvragen 

regionale toernooien in zomerseizoen 2021. Het 

aanvraagformulier is als bijlage bijgevoegd. 

Woensdag 4 november: Najaarsvergadering 

van districtsberaad. Naast de bespreking van 

nog te agenderen onderwerpen wordt de ka-

lender voor het zomerseizoen 2021 vastge-

steld. Uitnodiging, agenda en stukken worden 

tijdig naar de verenigingen gestuurd. 

Vrijdag 27 november: Evenement Captains Cup 

bij vereniging Boulamis te Bunschoten. Aan-

vang 19.30 uur. Nadere informatie wordt tijdig 

naar de verenigingen gestuurd. 
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Sjoerd Pieterse in CEP-bestuur 

Sjoerd Pieterse (tot novem-

ber 2019 bondsvoorzitter en 

nu voorzitter van de regle-

mentencommissie) is eind 

juni gekozen tot lid van het 

bestuur van de Confédérati-

on Européenne de Pétanque 

(CEP), de Europese petan-

quebond. Sjoerd Pieterse (lid 

van de vereniging Randenbroek te Amersfoort) 

is de tweede Nederlander in het CEP-bestuur. 

In de jaren rond de eeuwwisseling was Loek 

van Tiggelen (toenmalig bondsvoorzitter) ja-

renlang secretaris van de CEP. 

 

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. 

 

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. 

 

Communicatiekanalen District Midden 

Sinds het ontstaan van de districten, per 

1 januari 2017, beschikt het District Midden 

over vier communicatiekanalen: 

1. het districtsplatform voor sportaanbod op 

NLPetanque 

https://nlpetanque.nl/sportaanbod-regionaal/; 

2. de Facebookpagina 

https://www.facebook.com/NJBBmidden/; 

3. het informatiebulletin; 

4. incidentele e-mailberichten aan de vereni-

gingen. 

Ad 1: Op het districtsplatform Midden wordt 

alle informatie aangeboden die direct of indi-

rect heeft te maken met het sportaanbod in 

het district: informatie vooraf, uitslagen en 

standen en regelgeving met betrekking tot de  

zomer- en wintercompetities in het District 

Midden. Daarnaast is er ook informatie van 

meer algemene aard te vinden. 

Ad 2: Facebook is een ideale plek geworden 

om op een wat minder formele wijze te com-

municeren: uitwisseling van nieuwtjes, foto's 

van prijswinnaars en van districtsevenemen-

ten, verwijzingen naar updates op het dis-

trictsplatform op NLPetanque, aankondigingen 

van districtsactiviteiten, enzovoort, enzovoort. 

Bovendien kan op Facebook tweezijdig worden 

gecommuniceerd: spelers uit het District Mid-

den (maar ook erbuiten) kunnen reageren op 

berichten. 

Ad 3: Het informatiebulletin verschijnt gemid-

deld eens in de twee maanden en wordt per e-

mail onder de verenigingen van het District 

Midden verspreid en is daarnaast op het dis-

trictsplatform voor iedereen beschikbaar. 

Ad 4: Indien daar aanleiding toe is en er bo-

vendien niet voldoende stof is voor een com-

pleet informatiebulletin, worden verenigingen 

rechtstreeks benaderd via e-mailberichten. 

Uiteraard kan dat ook naar afzonderlijke ver-

enigingen indien er geen sprake is van een 

algemeen belang. 

Strikt genomen is er nog een vijfde kanaal 

voor nieuwsberichten: 

https://nlpetanque.nl/nieuws-districten/. Deze 

nieuwspagina is geen onderdeel van de pagi-

na՚s waarover het district beschikt en is te be-

reiken via de navigatiekolom aan de linkerkant 

van het scherm. Daarom is de Facebookpagina 

van het District Midden van belang; daar wor-

den de meest actuele zaken en nieuwtjes ver-

meld, vaak met een verwijzing (link) naar 

meer informatie op het districtsplatform op 

NLPetanque. Daarnaast heeft de Facebookpa-

gina van het District Midden nog een andere 

functie: verenigingen kunnen er hun toernooi-

aankondigingen kwijt! Door een digitale versie 

van de poster of flyer van een toernooi naar de 

webredactie te sturen, zijn verenigingen ver-

zekerd van extra aandacht voor hun toernooi-

en. Het adres is: redactie-midden@njbb.nl. 

Aanleveren als JPG, PDF of als Word-formaat. 

 

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.

https://nlpetanque.nl/sportaanbod-regionaal/
https://www.facebook.com/NJBBmidden/
https://nlpetanque.nl/nieuws-districten/
mailto:redactie-midden@njbb.nl
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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. 

 

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/Wedstrijdsport/ 

Scroll naar Midden/Reglementen en for-

mulieren. 

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. 

 

Bijlagen: 

Inschrijfformulier Winter Doublette Kampioenschap 

Aanvraagformulier regionaal toernooi 


