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Riet Hoogenboom overleden 
Op zondag 3 oktober is Riet Hoogenboom over-

leden. Zij was al geruime tijd ernstig ziek. 

Riet Hoogenboom is twintig jaar bestuurslid van 

de oude Afdeling Zes van de NJBB geweest. Ze 

was er onder meer secretaris en wedstrijdse-

cretaris. Als coördinator van de Zone B (de 

oude afdelingen 6, 7, 8 en 9) maakte ze jaren-

lang ook deel uit van de wedstrijdcommissie 

van de NJBB. In die hoedanigheid deed ze ja-

renlang de wedstrijdleiding van de zonale com-

petities in Zone B. Naast dit alles was ze jaren-

lang bestuurslid van de enige jaren geleden op-

geheven club Boulaere uit Laren. 

In april 2010 werd zij bij haar afscheid van het 

bestuur van Afdeling Zes voor haar vele ver-

diensten gehuldigd met een zilveren bonds-

speld. Riet Hoogenboom is 73 jaar geworden. 

 
In april 2010 werd Riet Hoogenboom namens de 

NJBB door het inmiddels overleden bondsbestuurslid 

Bart Beukers onderscheiden met een zilveren bonds-

speld. 

 

Vereniging Desto verlaat NJBB 

De vereniging Desto te Vleuten verlaat de Ne-

derlandse Jeu de Boules Bond per 1 januari 

2022. De vereniging heeft nog te weinig leden 

om te kunnen voortbestaan. Enkele Desto-le-

den overwegen nog om lid te worden van één 

van de verenigingen in de omgeving. 

Vóór het vertrek van Desto hebben in de loop 

van de jaren ook de verenigingen Benschop, 

Beusichem, Boulaere, IJsselstein, ASV Petan-

que en Treize Points de NJBB verlaten. 

Het District Midden telt nu nog 25 verenigingen. 

 

Winter Doublette Competitie 

In de Tweede klasse A van de Winter Doublette 

Competitie is een equipe uitgevallen. Dat heeft 

tot gevolg dat deze klasse nu uit vijftien equi-

pes bestaat en er derhalve per speelronde één 

equipe een vrijloting heeft. De equipe die de 

eerste wedstrijd op een speelavond een vrijlo-

ting heeft mag om uiterlijk kwart over acht arri-

veren. Een aangepaste indeling en een aange-

past wedstrijdschema zijn inmiddels naar de 

betreffende verenigingen gestuurd. 

 

Najaarsvergadering districtsoverleg 

De najaarsvergadering van het districtsoverleg 

heeft plaats op woensdagavond 3 november in 

het Petanquecentrum Nieuwegein. De agenda 

en de vergaderstukken (waaronder de concept-

kalender voor het zomerseizoen 2022) worden 

binnenkort naar de verenigingen gestuurd. 

 

Captains Cup 

Het districtsevenement Captains Cup heeft 

plaats op plaats vrijdagavond 26 november bij 

de vereniging Boulamis te Bunschoten, die vo-

rig jaar het 25-jarig bestaan beleefde. In ver-

band met het virus Covid-19 konden het eve-

nement en de jubileumviering toen niet door-

gaan. Nadere details volgen begin november. 

Er worden maximaal drie personen per vereni-

ging verwacht. 

 

Oproep open mêlée-toernooien 

Een aantal verenigingen organiseert op midda-

gen of avonden een zogeheten open hussel-

toernooi (bijvoorbeeld elke eerste zaterdag van 

de maand). Als deze verenigingen de gegevens 

van deze activiteit doorgeven aan het district 

(via: midden@njbb.nl), zal het district een 

overzicht van deze gegevens publiceren op de 

website en in een volgend informatiebulletin op-

nemen. 
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DK Triplette gecanceld 

Het districtsteam heeft helaas moeten beslui-

ten om het Districtskampioenschap Triplette 

(dat op zondag 3 oktober zou plaatshebben bij 

de vereniging De Hakhorst te Leusden) te can-

celen. Na een uitnodiging, een reminder, een 

laatste kans en een verlenging van de inschrijf-

termijn hadden zich uiteindelijk te weinig equi-

pes ingeschreven om een volwaardig kampi-

oenschap te kunnen laten plaatshebben. 

 

Functionarissen jubileum-toernooi 

De Nederlandse Jeu de Boules Bond bestaat 

volgend jaar (2022) vijftig jaar. Ter viering 

daarvan wordt een aantal activiteiten ont-

plooid. Onder meer heeft van 14 tot 17 juli in 

Den Bosch het Europees Kampioenschap Dou-

blette, Mix en Tête-à-tête plaats. Voor het te 

organiseren zogeheten Functionarissen-toer-

nooi roept het district(steam) de hulp van de 

verenigingen in. Het district is met name op 

zoek naar de namen van oud-functionarissen 

(scheidsrechters, wedstrijdleiders, trainers, 

bondsraadsleden, afdelingsbestuurders en der-

gelijke) die voor dit toernooi kunnen worden 

uitgenodigd. Het gaat daarbij om functionaris-

sen die werkzaam zijn geweest in de voorma-

lige Afdeling 6 en de voormalige Afdeling 4, 

voor zover zij ressorteren onder het District 

Midden. Reacties graag naar: midden@njbb.nl. 

 

Samenstelling districtsteam 

Het districtsteam van het NJBB-district Midden 

is uitgebreid met Sino van der Heide, met de 

portefeuille verenigingsondersteuning. Sino 

van der Heide was tot nu assistent wedstrijd-

zaken zonder deel uit te maken van het dis-

trictsteam. Het districtsteam kampt nu nog 

met één vacature; het betreft de portefeuille 

sportpromotier. Wie informatie wil ontvangen 

over of zich geroepen voelt om deze functie te 

bekleden of wie een persoon kent die daarvoor 

zou kunnen worden benaderd, 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 zelf in 

te voeren in de online ledenadministratie van 

de NJBB (AllUnited). Wijzigingen in vereni-

gingsgegevens dienen ook te worden doorge-

geven aan het district via: midden@njbb.nl. 

 

Promotiematerialen 

Het district beschikt over een aantal promotie-

materialen die door verenigingen kunnen wor-

den gebruikt, bijvoorbeeld ter opfleuring van 

de accommodatie bij toernooien en dergelijke. 

De promotiematerialen zijn: 

➢ spandoeken;5 meter (4 stuks); 

➢ rolbanner ”Zonder Respect Geen Petanque” 

(1 stuks); 

➢ beachflags inclusief voet (4 stuks); 

➢ rolbanner ”Play Petanque” (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  bij werving van 

nieuwe leden of als promotiemateriaal bij toer-

nooien en dergelijke. 

Voor informatie over en reservering van pro-

motiematerialen kunnen verenigingen terecht 

bij de 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://nlpetan-

que.nl/nieuws-midden/Scroll naar Regle-

menten en formulieren/Scroll naar Formu-

lieren. 

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 but tot aan een afba-

keningslijn of verlieslijn mag worden uit-

geworpen. De afstand tot een lijn aan de 

kopse kant van een baan moet ten minste 

vijftig centimeter zijn. De wedstrijd wordt 

doorgespeeld als het but of een boule op 

een naastgelegen baan komt te liggen. 

 


