
LEDENBIJEENKOMST DISTRICT MIDDEN OP 22 MAART 2023 
 
Hoewel de verenigingen binnen de NJBB al jarenlang geen rechtstreekse invloed meer hebben op de 
besluitvorming binnen onze bond, is het van het allergrootste belang dat het bondsbestuur input ver-
krijgt van de verenigingen als onmisbare schakel in het democratische besluitvormingsproces. Jam-
mer was het dan ook om te constateren dat van de vijfentwintig verenigingen van district Midden 
slechts tien de moeite hadden genomen om op 22 maart naar De Hakhorst in Leusden af te reizen. 
Wél aanwezig waren de verenigingen Almere, Cercle de Pétanque, DOSC, De Gooiers, De Hakhorst, 
Harderwieker Bieleggers ’84, PVN, Randenbroek, De Taxateurs en De Teerling. Namens het dis-
trictsteam waren er de coördinator Guillaume Spiering en de webredacteur Jac Verheul. Mede als ge-
volg van de huidige bestuurscrisis was er geen afgevaardigde van het bondsbestuur aanwezig. Hun rol 
werd met verve waargenomen door drie jonge medewerkers van het bondsbureau: Bart Achterhof, 
Jobbi Schefferlie en Jac van Beek. 
 

 
Tijdens zijn introductie ging Bart Achterhof in op de huidige vacatures binnen het bondsbestuur, de 
bondsraad en de districtsteams. Over de huidige bestuurscrisis kon hij om begrijpelijke redenen niet 
meer zeggen dan dat er binnen het bondsbestuur een onwerkbare situatie was ontstaan als gevolg 
van een tekort aan onderling vertrouwen. Daarnaast hadden enkele bestuursleden al eerder aange-
geven hun functies neer te leggen en een andere binnenkort. 
Met betrekking tot het belangrijke onderwerp Opleidingen gaf Jac van Beek informatie over de hui-
dige en de op stapel staande cursussen. In de loop van dit jaar is het de bedoeling om vijf opleidingen 
tot basisscheidsrechter van start te doen gaan en ook drie opleidingen tot basiswedstrijdleider. Beide 
verspreid over het gehele land. 
Gepland staan ook een of twee opleidingen tot basisinstructeur petanque, van groot belang voor de 
eerste opvang en begeleiding van nieuwe leden binnen de verenigingen. Op een hoger plan is er de 
opleiding tot clubtrainer, die mogelijk in het komende najaar centraal in het land zal worden gehou-
den. Een deel van het lesmateriaal daarvoor zal digitaal worden aangeboden. Voor al deze opleidin-
gen worden nog kerninstructeurs en beoordelaars gezocht. 



In het kader van verenigingsondersteuning meldde Jobbi Schefferlie dat de twee bestaande digitale 
nieuwsbrieven worden samengevoegd tot één Nieuwsbouletin dat maandelijks zal verschijnen. Voor 
deze nieuwsbrief kan ieder bondslid zich gratis aanmelden op de NJBB-website. Gedacht wordt om 
ook beide NJBB-sites (NJBB én NLPetanque) samen te voegen, maar dat zal veel meer voeten in de 
aarde nodig hebben. Los van dit alles worden ook de vorm en verschijningsfrequentie van het bonds-
blad PetanQue in heroverweging genomen. 

 
Geen toernooien spelen en tóch betalen 
Waarom een bondsbijdrage betalen voor leden die niet deelnemen aan toernooien of competities, 
maar slechts actief zijn binnen hun eigen club? Moeten die leden meebetalen aan zaken waar zij geen 
behoefte aan hebben? Een heikel onderwerp dat al bijna zo oud is als de NJBB. In het verleden is 
meerdere malen geprobeerd daar een antwoord op te geven, bijvoorbeeld door verschillende licen-
tie-categorieën in het leven te roepen. Wedstrijdlicenties, recreatielicenties, clublicenties, het heeft 
allemaal niet gewerkt. Drie jaar geleden heeft de bond die knoop doorgehakt door over te stappen 
op een nieuwe contributiestructuur waarbij iedere NJBB-lid hetzelfde bedrag betaalt. Ondanks een 
uitleg van onder meer Guillaume Spiering over het belang van een algehele bondsbijdrage die nodig 
is om de bond als de onze draaiende te kunnen houden – ook al zijn de vruchten daarvan niet altijd 
voor iedereen zichtbaar – bleven de bezwaren van sommige aanwezigen overeind. De in hun ogen te 
hoge bondsbijdrage zou leiden tot leegloop of te weinig mogelijkheden bieden om nieuwe leden te 
aan te trekken. De conclusie zou wel eens kunnen zijn dat de bond of de verenigingen er niet vol-
doende in slagen om al hun leden duidelijk te maken dat zij allemaal profiteren van de inspanningen 
van de bond, direct of indirect. Bij een rondgang langs de aanwezige bestuurders bleek echter dat 
deze kwestie bij het overgrote merendeel van de verenigingen niet of nauwelijks speelt. Integendeel, 
zelfs. Om het lidmaatschap voor nieuwkomers aantrekkelijker te maken, hebben zij bijvoorbeeld 10-
strippenkaarten of een proeflidmaatschap ingesteld. Potentiële nieuwe leden kunnen dan eerst een 
tijdje tegen geringe kosten meedraaien en vervolgens besluiten om zich definitief bij de vereniging, 
en dus ook bij de bond, aan te sluiten. Geopperd werd zelfs om een dergelijk proeflidmaatschap ook 
mogelijk te maken binnen de NJBB zelf. Bijvoorbeeld door het instellen van een kennismakingslicentie 
voor een periode van drie maanden. Bekeken zou dan wel moeten worden wat de juridische 



consequenties hiervan zouden zijn. Denk aan eventuele sancties bij overtredingen of aan de collec-
tieve verzekering die gekoppeld is aan de licentie. 
 

 
ZACO als voorbeeld voor andere districten 
Een andere vraag tijdens de rondgang langs de clubs betrof de indeling van de NPC. Sommige club-
teams, en dan in het bijzonder in de lagere divisies, vinden de reisafstanden te groot en vragen zich af 
waarom zij niet ingedeeld kunnen worden bij clubs uit het eigen district. Bondsbureaumedewerker 
Jac van Beek, verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de NPC, liet daarop weten dat de 
NPC-indeling ieder jaar weer een enorme puzzel is, maar dat er alles aan wordt gedaan om de reisaf-
standen zo beperkt mogelijk te maken. Het iedereen volledig naar de zin maken, is echter onmogelijk. 
Hoewel niet direct een bondsaangelegenheid rees de vraag of het mogelijk was om het aantal par-
tijen per speelavond van de Winter Doublette Competitie (WDC) van district Midden terug te brengen 
van drie naar twee. Namens het district antwoordde Guillaume Spiering dat die kwestie al eerder aan 
de orde was gesteld tijdens een districtsoverleg en dat daar besloten was om de drie partijen per 
speelavond te handhaven. Het alternatief zou zijn meer speelavonden en dus ook meer verplaatsin-
gen en hogere reiskosten. 
Lof was er voor de ZACO, de recreatieve competitieavonden van district Midden in de zomermaan-
den, een erfenis van de voormalige afdeling Zes. De avonden zijn een ideale gelegenheid om nieuwe 
clubleden te laten ruiken aan het petanque als wedstrijdsport en daardoor een goede springplak om 
hoger op te komen. Bovendien leren nieuwkomers er andere spelers uit de omgeving kennen. Aanbe-
volen werd om competities als de ZACO ook in de andere districten over te nemen… 
Gewezen werd op het nut van kaderleden binnen de eigen club. Niet alleen om te kunnen functione-
ren als scheidsrechter of wedstrijdleider, maar ook als vraagbaak voor de eigen leden. Deze functio-
narissen zijn goed op de hoogte van veel zaken binnen de bond en kunnen daardoor snel en ade-
quaat antwoord geven als er vragen zijn over bondsaangelegenheden, (spel)regels, enzovoort, enzo-
voort. 
 
Tekst en foto’s Jac Verheul 


