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Evenement Captains Cup gecanceld 

Het districtsteam van het District Midden heeft 

besloten het evenement Captains Cup (gepland 

voor vrijdag 27 november) dit jaar NIET te la-

ten plaatshebben. Onder de huidige omstan-

digheden als gevolg van de situatie rond de 

beteugeling van het virus Covid-19 acht het 

districtsteam het ongepast en onverantwoord 

een binnen-evenement als de Captains Cup 

waarbij zestig à zeventig personen aanwezig 

zijn, te laten doorgaan. Het districtsteam vindt 

het vanzelfsprekend spijtig dit besluit te hebben 

moeten nemen en hoopt op betere tijden. 

 

Twee bronzen bondsspelden uitgereikt 

De voorzitters van twee verenigingen van het 

district zijn onderscheiden met de bronzen 

speld van de NJBB: Steven Koelewijn van de 

vereniging Boulamis te Bunschoten en René 

van Nimwegen van de vereniging DOSC te Den 

Dolder. In verband met de situatie en de ver-

scherpte maatregelen rond het virus Covid-19 

werd de twee verenigingsvoorzitters door dis-

trictscoördinator Guillaume Spiering in beide 

gevallen in een kleine, selecte setting de onder-

scheiding aangereikt. Jannie Koelewijn, de 

echtgenote van de Boulamis-voorzitter, spelde 

hem vervolgens de onderscheiding op. Bij René 

van Nimwegen verrichtte diens vrouw Joke 

deze handeling. 

Steven Koelewijn is met twee kleine onderbre-

kingen al zeventien jaar voorzitter van Boula-

mis. Hij speelde een belangrijke rol bij de reali-

satie en de bouw van het boulodrome van Bou-

lamis, was voorzitter van de bouwcommissie en 

nu nog voorman van de onderhoudsploeg. 

 René van Nimwegen is zestien jaar voorzitter 

van DOSC geweest en behartigde twintig jaar 

de portefeuille wedstrijdzaken. In het begin van 

de jaren negentig van de vorige eeuw maakte 

hij deel uit van de bouwcommissie voor de 

nieuwe accommodatie van de vereniging De 

Hakhorst te Leusden. Later richtte hij in Den 

Dolder een petanquevereniging op die uiteinde-

lijk onderdak vond bij de voetbalvereniging 

DOSC. Sinds lange tijd organiseert hij elk jaar 

een groot petanquetoernooi waarvan de op-

brengst ten goede komt aan een goed doel. 

René van Nimwegen is ook twee zittingsperio-

den lid geweest van het bestuur van de toen-

malige Afdeling 6 (nu District Midden). 

Jannie Koelewijn spelt de NJBB-onderscheiding op bij 
haar echtgenoot, Boulamis-voorzitter Steven Koele-
wijn. (Foto Jac Verheul) 

Joke van Nimwegen spelt de NJBB-onderscheiding op 
bij haar echtgenoot René van Nimwegen. (Foto Jac 
Verheul) 

 

Vereniging Boulamis 25 jaar 

Tijdens de sessie waarbij de bronzen bonds-

speld werd uitgereikt aan voorzitter Steven 

Koelewijn van de vereniging Boulamis te Bun-

schoten werd ook aandacht geschonken aan
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het 25-jarige bestaansjubileum van deze ver-

eniging. Districtscoördinator Guillaume Spie-

ring overhandigde de Boulamis-voorzitter na-

mens de NJBB en het District Midden een aan-

denken in de vorm van een mini-sculptuur met 

het cijfer 25. Boulamis is de 23ste vereniging 

van het District Midden die 25 jaar bestaat. 

Van de 26 verenigingen van het district be-

staan inmiddels al zeven verenigingen meer 

dan veertig jaar. 

Boulamis-voorzitter Steven Koelewijn toont de mini-
sculptuur met het cijfer 25. (Foto Jac Verheul) 

 

Toernooien in winterseizoen 

Het is voor het district(steam) ondoenlijk om 

voortdurend een activiteitenkalender rond te 

sturen op basis van de actuele gegevens, dus 

alleen met de toernooien die niet zijn gecan-

celd. Spelers die willen deelnemen aan een 

toernooi zullen zich zelf bij de organisator moe-

ten vergewissen van doorgaan of niet van een 

toernooi. 

 

Toernooikalender zomerseizoen 

Op 21 oktober is de concept activiteitenkalen-

der voor het zomerseizoen 2021 naar de ver-

enigingen gestuurd. Op deze kalender is in 

kleur aangegeven dat voor een aantal dagen 

door meer dan één vereniging een toernooi is 

aangevraagd. Het districtsteam heeft daarbij 

de betreffende verenigingen verzocht contact 

met elkaar op te nemen om te bezien of deze 

toernooien conflicteren qua datum en in dat 

geval in onderling overleg te zoeken naar een 

alternatieve datum dan wel te constateren dat 

deze toernooien op dezelfde datum gehand-

haafd kunnen blijven. Op 26 oktober zijn de e-

mailadressen van de betreffende verenigingen 

naar deze verenigingen gestuurd. Indien er 

alternatieve data uit de bus rollen wordt de 

verenigingen verzocht de wijziging vóór 1 de-

cember door te geven aan het districtsteam 

via het mailadres midden@njbb.nl opdat een 

correcte activiteitenkalender kan worden opge-

steld voor de verenigingen. Een klein aantal 

aangevraagde toernooien valt op dezelfde dag 

als een nationaal kampioenschap. In dat geval 

zouden de betreffende verenigingen zich kun-

nen afvragen of die combinatie kan worden 

gehandhaafd óf voor het eigen toernooi liever 

een andere datum te kiezen. Nadat de reacties 

van de verenigingen binnen zijn, wordt de 

definitieve kalender verstuurd. De concept 

kalender voor het zomerseizoen 2021 is op-

nieuw als bijlage bijgevoegd. 

 

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. 

 

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).

mailto:midden@njbb.nl
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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/Sportaanbod distric-

ten/District Midden/Scroll naar Reglemen-

ten en 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(n) 

Concept kalender zomerseizoen 2021 


