
Verslag districtsoverleg op 2 november 2022 in Leusden 

 

Aanwezig: 

Van de verenigingen: Almere, Petanque Barneveld, Boulamis, Cercle de Pétanque, De Gooiers, De 

Hakhorst, HKB ’84, Lelystad, Maboul, De Nijeboulers, Randenbroek, Les Sabots, Les Taxateurs en 

De Teerling. 

Van het districtsteam: Guillaume Spiering (GS, districtscoördinator), Angelique Wilderbeek AW, 

(wedstrijdcoördinator) en Jac Verheul (JV, webredacteur, tevens notulist). 

Namens de bondsraad: Ed Roelofs. 

Afwezig (met kennisgeving): 

Van de verenigingen: Abcoude, Amicale de Pétanque, Les Cailloux, De Gemshoorn en Mazijk de 

Pétanque. 

Van het districtsteam: Sino van der Heide (verenigingsondersteuner). 

Afwezig (zonder kennisgeving): 

DOSC, Kampong, Kets Up, PVN, Succès Sans Soif en Les Trois Etoiles. 

 

1. Opening 

GS opent de vergadering en merkt op dat de oproep aan de clubs om ditmaal wel aanwezig te zijn 

gevolg heeft gehad. Veertien clubs zijn aanwezig en vijf afwezig met bericht vooraf. Zes clubs 

hebben niets laten weten. 

 

2. Verslag vergadering 25 mei 2022 

In punt 7 is een tikfoutje geslopen: inrichtingsverkeer moet zijn eenrichtingsverkeer. In de context 

was het wel duidelijk. 

 

3. Vaststelling agenda 

De agenda wordt akkoord bevonden. 

 

4. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

5. Evaluatie Zomeravond Clubontmoeting (ZACO) 2022 

Alom wordt vastgesteld dat de test om tijdens de ZACO-avonden op tijd te spelen goed is bevallen. 

Voor 2023 zal gelden: aanvang 19.30 uur, 50 minuten per partij en daarna nog één werpronde. 

 

6. Terugblik op de NJBB-Ledenbijeenkomst 2022 

Het districtsteam heeft regelmatig goede contacten met het bondsbestuur en het bondsbureau. 

Indien clubs punten willen inbrengen, dan kan dat het beste via het districtsteam. 

 

7. Vaststelling Zomerkalender 2023 

GS meldt dat de NJBB het voornemen heeft de NK’s anders in te richten. De NK’s op één dag 

(zaterdag of zondag) en twee weken eerder voorafgegaan - en in alle districten op één en dezelfde 

datum - door districtskampioenschappen die tevens als voorronden zullen fungeren. Jaar van 

ingang 2024. Het NK tête-à-tête en mogelijk ook het NK triplettes worden al in 2023 volgens die 

opzet georganiseerd. 

Na wat onderling heen-en-weergeschuif wordt de kalender vastgesteld. De gewijzigde kalender 

wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd en door GS doorgespeeld naar de NJBB. 

GS doet melding van een mogelijk groot internationaal toernooi op 16 en 17 september a.s. in 

Nieuwegein. 

De locaties voor de zomercompetities - en in enkele gevallen d.m.v. loting - worden als volgt 

vastgesteld: 

ZACO: 

13 april  Nijeboulers, Nijkerk 



11 mei  Les Cailloux, Zeist 

1 juni  Les Sabots, Veenendaal 

22 juni  Les Taxateurs, Culemborg 

6 juli  Randenbroek, Amersfoort 

20 juli  De Gooiers, Nieuw-Loosdrecht 

 

ZTC: 

14 mei  Cercle de Pétanque, IJsselstein 

4 juni  Petanque Barneveld, Barneveld 

18 juni  HKB ’84, Harderwijk 

2 juli  Lelystad, Lelystad 

16 juli  reservedag 

 

DK TàT 

7 mei  Almere, Almere 

 

8. Zomer Clubteam Competitie 

De vereniging Boulamis had eerder dit jaar voorgesteld om de opzet van de ZCC terug te draaien 

naar de oude situatie, dus met uit- en thuiswedstrijden op de eigen clublocaties. Het districtsteam 

adviseert om dit voorstel niet over te nemen. Na enige discussie wordt besloten om het voorstel 

van Boulamis te verwerpen en de opzet van 2022 aan te houden. 

 

9. Rondvraag 

De vraag wordt gesteld om naast de ZACO ook de wedstrijden in de andere districtscompetities op 

tijd te spelen. Het districtsteam raadt dit af. Na enige discussie wordt besloten dat de 

wedstrijdleiding of de organiserende vereniging erop moeten toezien de pauzes tussen de partijen 

zo kort mogelijk te houden. 

Gevraagd wordt naar de mogelijkheden van halverwarming. Wat betreft energiekosten en 

mogelijke installaties. GS laat weten dat er binnen de NJBB een werkgroep bezig is om in 

samenwerking met het NOC*NSF naar oplossingen te zoeken. Binnenkort zal er een enquête 

uitkomen om te onderzoeken hoe de clubs e.e.a. hebben aangepakt in de jaren 2021 en 2022 en 

hoe zij dit denken te doen in 2023. Misschien is er wel behoefte aan een energiecoach die de 

verenigingen zou kunnen ondersteunen. GS zal dit aanzwengelen bij het bondsbureau waarbij ook 

het onderwerp ventilatie niet vergeten zal worden. In dit verband laat Gerald Ruesink van Lelystad 

weten dat hij als MeneerGreenDeal expert is op dit gebied en voor advies bereikbaar is via het e-

mailadres MeneerGerald@DeMeneren.com en het telefoonnummer 06-149 022 54. 

De Captainscup zal op 2 december a.s. plaatshebben bij Boulamis in Bunschoten met als 

deelnemers ook de vrijwel voltallig nieuwe bezetting van het bondsbureau. 

Als een van de auteurs van het NJBB-jubileumboek laat JV weten dat het door de NJBB als 

jubileumgeschenk aangeboden boek in sommige gevallen is verzonden naar de clubaccommodatie 

i.p.v. naar het secretariaatsadres. In één geval moest het boek – met bericht van de dienstdoende 

postbode - daarom bij de plaatselijke boekwinkel afgehaald worden. Hij wijst de verenigingen erop, 

indien zij nog steeds geen boek hebben ontvangen, contact op te nemen met het bondsbureau. 

Telefonisch dan wel per e-mail. 

 

10. Sluiting 

Omstreeks 21.30 uur sluit GS de bijeenkomst met dank voor de goede opkomst na zijn 

reprimande van een half jaar eerder. De aanwezigen worden beloond met een drankje! 
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