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REGLEMENT ZOMER- en WINTERAVONDCOMPETITIE 

1. ARTIKEL 1. INLEIDING  

1.1. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit reglement gehanteerde begrippen wordt 

verwezen naar artikel 2.1 van het Toernooireglement Petanque (hierna te noemen TRP) 

van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (hierna te noemen NJBB).  

1.2. De beschrijving van de in dit reglement gehanteerde begrippen, welke niet voorkomen in 

artikel 2.1 van het TRP  van de NJBB luidt als volgt:  

1.2.1. Competitie: Een toernooi waarin door alle in het toernooi uitkomende teams, één 
of meerdere teamontmoeting(en) wordt/worden gespeeld. Een competitie wordt 

gespeeld op één of meerdere locatie(s) van het “thuis” spelende team. 

1.3. De competities in District Zuid zijn competities voor teams van verenigingen gevestigd in 

District Zuid, waarvan de winnaar de titel Zomer- of Winterkampioen district Zuid 

verwerft voor de klasse waarin deze is uitgekomen. 

1.4. Voor de competities in District Zuid geldt naast het TRP het Reglement voor de 

Petanquesport (hierna te noemen RPS). 

1.5. Teamsamenstellingen: 

1.5.1. ZAC: Elk deelnemend team van de Zomer Avond Competitie bestaat uit 3 leden 

van één en dezelfde vereniging. 

1.5.2. WAC: Elk deelnemend team van de Winter Avond Competitie bestaat uit 2 

doubletten van één en dezelfde vereniging 

1.6. Een plaats in de ZAC en WAC komt niet toe aan een specifiek team maar aan de 

vereniging die het team heeft ingeschreven. 

1.6. Een vereniging kan meerdere teams inschrijven. 

1.6. De deelnemende vereniging verplicht zich om gedurende de looptijd van de competitie 

voor elke wedstrijd en voor elke teamplaats een volledig team op te stellen. 

1.7. Klassenindelingen: 

1.7.1. ZAC: De zomeravondcompetitie in district Zuid wordt gespeeld in een aantal 

klassen bestaande uit één poule. Deze poule bestaat uit zestien teams. In de 
laagste klasse kan het aantal hiervan afwijken, en kan er ook gespeeld worden in 

twee poules met elk minder dan 16 teams. 

1.7.2. WAC: De winteravondcompetitie in district Zuid wordt gespeeld in een aantal 
klassen bestaande uit één poule. Deze poule bestaat uit tien teams. In de laagste 

klasse kan het aantal hiervan afwijken, en kan er ook gespeeld worden in twee 

poules met elk minder dan 10 teams. 

1.8. Speelperiode en opzet competitie: 

1.8.1. De ZAC vindt jaarlijks plaats gedurende de periode van 1 april tot en met 31 

oktober. 

1.8.1.1. De ZAC omvat een volledige competitie d.w.z. dat de teams van eenzelfde 

klasse twee keer tegen elkaar spelen, zowel uit als thuis. 

1.8.1.2. De wedstrijden vinden op dinsdag of woensdag plaats. 

1.8.1.3. Voor de laagste klasse kan een andere regeling gelden, dit is afhankelijk van 

het aantal inschrijvingen. 

1.8.2. De WAC vindt jaarlijks plaats gedurende de periode van 1 november van enig jaar 

tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. 
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1.8.2.1. De WAC omvat een volledige competitie d.w.z. dat de teams van eenzelfde 

klasse twee keer tegen elkaar spelen, zowel uit als thuis. 

1.8.2.2. De wedstrijden vinden op maandag of woensdag plaats. 

1.8.2.3. Voor de laagste klasse kan een andere regeling gelden, dit is afhankelijk van 

het aantal inschrijvingen. 

1.9. De competities in District Zuid worden georganiseerd door en namens het Districtsteam. 

2. ARTIKEL 2. AANKONDIGING 

2.1. Het Districtsteam maakt elk jaar bekend: 

2.1.1. De datum waarop de verenigingen uiterlijk een bindende opgave moeten hebben 

verstrekt, van aan de competities deelnemende teams; 

2.1.2. De datum  zoals bedoeld in 2.1.1 is ruim voor aanvang van de eerste wedstrijddag; 

2.1.3. De data van de speeldagen van de competities, de locaties, de aanvangstijden, het 

verschuldigde inschrijfgeld en competitiereglement. 

3. ARTIKEL 3. INRICHTING VAN DE ACCOMMODATIE.  

3.1. Inrichting van de accommodatie dient ten minste aan de volgende eisen te voldoen: 

3.1.1. Voldoende verlichting van de speelbanen; 

3.1.2. Banen dienen voor aanvang van de zomeravondcompetitie in goede staat te 
verkeren en tijdens de competitie goed te worden onderhouden. (conform TRP en 

RPS) 

3.2. De speelterreinen dienen afgebakend te zijn d.m.v. verlieslijnen. 

3.2.1. Alle lijnen die een wedstrijdbaan afbakenen zijn verlieslijnen. 

3.3. Het Districtsteam zal, indien gewenst de banen voor aanvang van de competities 
controleren en de eventuele banen die in onvoldoende staat verkeren bij de 

desbetreffende vereniging melden. 

3.4. Bij de wedstrijden is geen scheidsrechter aanwezig en wordt er vertrouwd op de 
meetkunde van de spelers. Lukt het deze niet overeen te komen, dan wordt door beide 

partijen een bekwame derde aangewezen om te meten. De beslissing hiervan is bindend. 

4. ARTIKEL 4. INSCHRIJVINGEN  

4.1. De verenigingen dienen met gebruikmaking van hiertoe door het districtsteam te 

verstrekken formulieren aan de wedstrijdleider een bindende opgave te verstrekken van 

de teams, die in de verschillende klassen uitkomen. 

4.2. De onder 4.1 bedoelde opgave dient te bevatten de volledige samenstelling van de 
teams met namen, voorletters, licentienummers, de naam van de vereniging, evenals de 

naam, het telefoonnummer  en eventueel e-mailadres van de captain c.q. 

contactpersoon van het team. Ook moet er worden aangegeven welke speeldag de 

voorkeur heeft. 

4.3. Te late inschrijvingen of inschrijvingen op andere wijze dan in 4.2 vermeld, worden niet 

in behandeling genomen.  

5. ARTIKEL 5. DEELNAME/TOEGANKELIJKHEID  

5.1. Een deelnemer aan de competities kan alleen uitkomen voor de vereniging die is 
vermeld op de licentie van de deelnemer. Een deelnemer kan uitkomen voor de 

vereniging waar hij/zij een primair lidmaatschap bezit maar ook voor de vereniging 

waarvan de deelnemer een extra (secundair) lidmaatschap beschikt.  
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5.2. Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van een vereniging met een geldige Nederlandse 
licentie afgegeven door de NJBB. De speelgerechtigdheid van een speler vervalt voor de 

rest van de competitie wanneer deze speler tijdens de competitie van vereniging wisselt 

nadat hij in het betreffende seizoen reeds heeft deelgenomen aan de competitie. Met het 
insturen van de deelnemerslijst neemt de vereniging de verplichting op zich om alle voor 

haar uitkomende teams de competitie tot het einde toe uit te laten spelen. En dienen ze 
er tevens voor te zorgen dat alle door de vereniging ingeschreven teams op de laatste 

speeldag aanwezig zijn. Indien dit niet lukt, zullen wedstrijden van de bepaalde speeldag 

eerder gespeeld moeten worden, dit zal echter altijd na goedkeuring door de 

wedstrijdleider moeten gebeuren. 

5.3. Als een team wordt teruggetrokken of van verdere deelname aan de competities 

uitgesloten, dan worden alle door dit team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld 
beschouwd en de vereniging van het team verliest zijn plek in de betreffende competitie. 

Daarnaast is de vereniging een boete van tweemaal het volledige inschrijfgeld 

verschuldigd. 

5.4. Indien een vereniging van mening is dat er op haar banen niet gespeeld kan worden, 

dienen zij dit voor 18:45 uur te melden aan de wedstrijdleider. Deze zal dan, indien 
mogelijk en noodzakelijk, ervoor zorgdragen dat de banen z.s.m. door een persoon van 

het districtsteam of de wedstrijdleider zelf worden gecontroleerd. Als blijkt dat de banen 
niet bespeelbaar zijn, kan de wedstrijdleider beslissen de wedstrijd naar een later tijdstip 

te verplaatsen. Deze wedstrijd dient dan zo snel mogelijk gespeeld te worden. Dit kan 

door de teams onderling verder geregeld worden. 

6. ARTIKEL 6. VERVANGER / INVALLER  

6.1. VERVANGING: 

6.1.1. Voor aanvang van de eerste wedstrijd van de eerste speeldag mag een team in zijn 

geheel gewijzigd worden. Daarna geldt elke wijziging als een vervanging. 

6.1.2. In de zomer- en winteravondcompetitie is vervanging van een deelnemer alleen 
toegestaan na toestemming van de wedstrijdleider. De vervanger dient in het bezit 

te zijn van een geldige licentie en lid te zijn van dezelfde vereniging. 

6.1.3. Het verenigingssecretariaat van het team waarbij deze vervanger komt te spelen, 
dient dit voor aanvang van de competitiewedstrijd te melden aan de 

wedstrijdleider. Als het secretariaat dit verzuimt zal de speler als invaller en niet 

als vervanger worden beschouwd. 

6.1.5. Een vaste speler die al vervangen is kan alleen opnieuw als vaste speler deelnemen 

in het team waarvoor hij reeds vaste speler was, dit na overleg met de 
wedstrijdleider. (dit kan voorkomen wanneer men voor een aantal weken niet kan 

spelen i.v.m. ziekte of blessure). 

6.1.6. Vervangers dienen te voldoen aan het bepaalde in artikel 5. 

6.1.7. Bij staking, door verbale onenigheden, van een wedstrijd zal een nader onderzoek 

worden ingesteld door het districtsteam. 

6.2. INVALLER: 

6.2.1. Een deelnemer mag uitsluitend invallen bij een vereniging waarbij hij/zij is 

ingeschreven. 

6.2.2. Een vaste speler die al vervangen is, kan niet meer als invaller deelnemen in 

diezelfde competitie in een lagere klasse als waar hij bij aanvang van de competitie 

stond ingeschreven. Alleen in een gelijke klasse of een hogere klasse. 

6.2.3. Een vaste speler mag bij een ander team van zijn vereniging invallen, mits dit 

team in een hogere klasse speelt dan de invaller. Het team dient de invaller o.v.v. 

naam en licentienummer te vermelden op het wedstrijdkaartje. 
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6.2.4. Indien gebleken is dat een team met een, op grond van dit artikel, onreglementaire 
invaller is uitgekomen, zijn alle wedstrijden waarin deze invaller is uitgekomen met 

6-13 verloren. De betreffende tegenstanders hebben deze wedstrijden met 13-6 

gewonnen. 

7. ARTIKEL 7. KLASSEINDELING  

7.1. De indeling van de deelnemende teams in klassen geschiedt per klasse door middel van 

inschrijving via het secretariaat van de verenigingen. 

7.2. Indien teams van één en dezelfde vereniging in één klasse zijn ingedeeld, dienen deze 

teams zo vroeg mogelijk moment in de competitie tegen elkaar uit te komen. 

8. ARTIKEL 8. WEDSTRIJDSYSTEEM: 

8.1. De competities in District Zuid worden gespeeld in verschillende klassen, elk bestaande 

uit één poule. Voor de laagste klasse kunnen dit ook twee poules zijn. 

8.1.1. ZAC: Op elk van de competitiedagen speelt elk team twee wedstrijden. De 

wedstrijden worden gespeeld op het terrein van het eerst genoemde team op het 

wedstrijdschema, de thuisploeg; 

8.1.2. WAC: Op elk van de competitiedagen spelen twee teams tegen elkaar, ieder 

doublet speelt tegen de beide andere doubletten van de tegenstander. Er worden 
op een wedstrijdavond dus 4 wedstrijden gespeeld, 2 door ieder doublet. De 

wedstrijden worden gespeeld op het terrein van het eerst genoemde team op het 

wedstrijdschema, de thuisploeg; 

8.4. Spelers van een team zijn lid van dezelfde vereniging en moeten ook van die vereniging 

in het bezit zijn van een primair of extra lidmaatschap. dit geldt voor zowel de ZAC als 

voor de WAC. 

8.5.1. ZAC: Per team mag men gebruik maken van één invaller. 

8.5.2. WAC: Per team mag men gebruik maken van twee invallers, echter maar één 

invaller per doublet 

8.6.1. ZAC: De tos bepaald op welke baan er gespeeld gaat worden en wie er mag 

beginnen. 

8.6.2. WAC: De thuisspelende ploeg wijst de banen aan, ieder thuisspelend doublet 

speelt zijn wedstrijden op dezelfde baan, het uitspelend doublet wisselt van baan. 

De tos bepaald wie er mag beginnen. 

8.7. De puntentelling: 

8.7.1. ZAC: Iedere gewonnen wedstrijd levert één wedstrijdpunt op, deze 

wedstrijdpunten worden aan het eind van de competitie bij elkaar opgeteld. 

8.7.2. WAC: 

8.7.2.1. Iedere partij die gewonnen wordt door een doublet levert één wedstrijdpunt 

op, na afloop van alle vier de partijen worden deze wedstrijdpunten opgeteld. 

De einduitslag kan variëren van 4-0 tot 0-4. 

8.7.2.2. Binnen het team speelt ieder doublet ook zijn individuele competitie. Iedere 

gewonnen wedstrijd levert één wedstrijdpunt op. Aan het einde van de 
competitie worden deze wedstrijdpunten opgeteld en het doublet met de 

meeste wedstrijdpunten wordt Winter Kampioen  van District Zuid. 

8.7.2.3. In het geval van een niet volledig team kan er toch gewoon gespeeld worden. 
De ontbrekende doubletten verliezen hun partijen met 6-13. De tegenpartij 

wint met 13-6. 
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8.8. In het geval van een afgelasting dienen de twee betrokken verenigingen in onderling 
overleg een nieuwe speeldatum vast te leggen en dit tijdig door te geven aan de 

wedstrijdleider van District Zuid. 

8.9. Met betrekking tot het eindklassement gelden de volgende bepalingen 

8.9.1. De eindrangschikking in de klassen wordt bepaald aan de hand van het aantal 

gewonnen teamontmoetingen 

8.9.2. Indien het aantal gewonnen teamontmoetingen van twee of meer teams gelijk is, 

wordt de onderlinge eindrangschikking van deze teams bepaald aan de hand van 

de volgende criteria:  

- het totaal aantal gewonnen wedstrijden;  

- het onderling resultaat in de betreffende teamontmoeting;  

- het onderling resultaat in gewonnen wedstrijden;  

- het onderlinge saldo;  

- het totaal saldo;  

8.9.3. Indien met toepassing van artikel 8.9.2 nog geen rangschikking kan worden 

opgemaakt, zal indien noodzakelijk - via beslissingswedstrijden een rangschikking 

tot stand komen; 

8.9.4. Als een team vanwege een geldige reden verhinderd is te spelen, kan dit team de 

tegenstander vragen om deze wedstrijd vóóruit te spelen. De wedstrijd mag in 
géén geval later dan de geplande speeldata worden gespeeld, met uitzondering na 

toestemming van de wedstrijdleider. De tegenstander is niet verplicht de wedstrijd 

vooruit te spelen. Er wordt verwacht dat de tegenstander alle medewerking zal 

verlenen. 

8.9.5. Indien het door omstandigheden, naar het inzicht van het districtsteam en de 

wedstrijdleider niet mogelijk blijkt om de zomer-/winteravondcompetitie volledig 
uit te spelen, zal de op grond van de op dat moment gespeelde wedstrijddagen 

bestaande stand van elke klasse als eindstand gelden. 

8.9.6. Voor de teams van elke klasse die op de 1
ste

, 2
de 

en 3
de 

plaats zijn geëindigd wordt 

door het districtsteam een prijs ter beschikking gesteld. 

8.10. Met betrekking tot de ZAC gelden de volgende bepalingen: 

8.10.1. De 1
ste 

plaats in de ereklasse mag zich kampioen van District Zuid noemen. 

8.10.2. De teams van de hoofdklasse die op de eerste, tweede en derde plaats zijn 

geëindigd promoveren direct naar de ereklasse. 

8.10.3. De teams van de ereklasse die op de laatste drie plaatsen zijn geëindigd 

degraderen direct naar de hoofd klasse; 

 

8.11. Met betrekking tot de WAC gelden de volgende bepalingen 

8.11.1. Het team op de 1
ste 

plaats in de 1ste klasse mag zich kampioen van District Zuid 

noemen. 

8.11.2. Het doublet op de 1
ste 

plaats in de 1ste klasse mag zich Doublettenkampioen van 

District Zuid noemen. 

8.11.3. De teams van de 2de klas die op de 1ste, 2de en 3de plaats zijn geëindigd promoveren 

direct naar de 1ste klas, dit geldt alleen voor het hele team en dus niet voor het 

afzonderlijk doublet. 
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8.11.4. De teams van de 1ste klas die op de laatste drie plaatsen zijn geëindigd degraderen 
direct naar de 2de klas, dit geldt alleen voor het hele team en dus niet voor het 

afzonderlijk doublet. 

8.12. Met betrekking tot de uitslagen gelden de volgende bepalingen: 

8.12.1. De organisatie van de ZAC berust bij de wedstrijdleider. De benodigde 

wedstrijdbescheiden, -indeling teams, wedstrijdschema en wedstrijdformulier 
worden via e-mail verstuurd naar de secretariaten van de deelnemende 

verenigingen. Het betreffende secretariaat verdeelt deze onder de spelende teams; 

8.12.2. Elke equipe heeft het recht de tegenstanders, vóór aanvang van de wedstrijd naar 
hun digitale licentie te vragen, ten einde op die wijze de juiste samenstelling van 

het team te verifiëren; 

8.12.3. Onmiddellijk na afloop van de gespeelde wedstrijd dienen beide teamleiders 
overeen te komen over de door te sturen stand. Indien de uitslag tot discussie leidt 

zal de wedstrijdleider met beide teams tot overeenstemming moeten komen. 

8.12.4. De uitslagen dienen uiterlijk vóór vrijdag 18:00 uur, van diezelfde week gespeelde 

wedstrijden, per e-mail of via de link op de website van districtsteam Zuid te zijn 

gestuurd naar de wedstrijdleider. Het  “thuis” spelende team is hiervoor 

verantwoordelijk. 

8.12.5. Indien er in de stand een fout geconstateerd wordt, dient men deze binnen twee 
weken na vastgestelde speeldatum aan de wedstrijdleider te melden. Daarna is het 

niet meer mogelijk om deze stand te veranderen. Uitslagen die worden gestuurd 

zullen ten allen tijde worden gehandhaafd, omdat ze door beide captains akkoord 

zijn bevonden. 

9. ARTIKEL 9. SLOTBEPALINGEN  

9.1. Indien een vereniging nieuwe teams opgeeft, zullen de teams in de laagste klasse 

starten. 

9.2. Iedere vereniging is verplicht, bij vervanging, staking, onreglementair gedrag of 
dergelijke zaken, dit binnen 5 dagen per e-mail aan de wedstrijdleider of het 

districtsteam te melden. 

9.3. Voor zaken die niet in dit reglement zijn opgenomen, dient het TRP van de NJBBNJBB’. 

9.4. In alle gevallen waarin dit reglement en het TRP van de NJBBNJBB niet voorziet, beslist 

de wedstrijdleider i.s.m. het districtsteam. 

9.5. Dit reglement treedt in werking met ingang van 01 oktober 2020 en kan worden 

aangehaald als "Toernooireglement Petanque Zomer-/winteravondcompetitie district 

Zuid". Alle vorige reglementen met betrekking tot de zomer- en winteravondcompetitie 

komen hierbij te vervallen. 

 

 

10.ARTIKEL 10. Prijsuitreiking. 

 
10.1. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op een tijdens de competitie nader te bepalen 

datum. 

10.1. Datum en plaats wordt door het districtsteam bepaald. 
10.2. Iedere vereniging kan ideeën aandragen op welke manier deze prijsuitreiking ingevuld 

kan worden. Het districtsteam bepaald uit de verschillende ideeën welke het beste is 

voor dat speeljaar. 


