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Organen en verenigingen
van de bond mogen teksten
overnemen

Voor verenigingen, afdelingen en
functionarissen

40e jaargang
nr. 470

van het bondsbestuur
DATA 2016
Bestuursvergaderingen 2016
12-2 | 12-3 | 04-04 | 10-05 | 01-07 | 20-08 | 01-10 | 15-11 | 12-12
Bondsvergadering 2016
28-05| 26-11
Infobulletin 2016
Week: | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47

van het bondsbureau
Marian van Rooyen overleden
Vanochtend bereikte ons het trieste bericht dat Marian van Rooyen afgelopen zaterdag
op 59-jarige leeftijd is overleden.
Marian van Rooyen was sinds 1 oktober 2006 in dienst bij de NJBB als officemanager.
In 2011 werd bij haar kanker geconstateerd. In september 2011 heeft er ze voor gekozen
om te stoppen bij de NJBB om de laatste jaren intensief met haar gezin en familie door
te brengen. Naast haar werkzaamheden voor de NJBB was zij zelf ook een liefhebber
van de petanquesport. Marian was een prettige collega met wie wij op een fijne manier
hebben samen gewerkt. Wij wensen haar familie veel sterkte toe in deze moeilijke
periode.

Sport
Bestuurders
Academie

De NJBB werkt samen om verenigingen te ondersteunen
In het 1e kwartaal van 2016 gaat de Sportbestuurdersacademie van start; het resultaat
van een samenwerking tussen 7 sportbonden*. De samenwerking is gestart om continuïteit van verenigingsondersteuning te verbeteren en structurele ondersteuning op
relevante thema’s te bieden. Daarbij biedt het de mogelijkheid de capaciteit te vergroten
en aanwezige kennis, ervaring en netwerk te delen. In ieder kwartaal wordt een relevant
en actueel thema voor verenigingsbestuurders gezamenlijk uitgewerkt.
In 4 regio’s wordt een themabijeenkomst georganiseerd voor verenigingsbestuurders
van de deelnemende bonden.
De sportbestuurdersacademie stelt de NJBB in staat om de verenigingsbestuurders ieder
kwartaal een workshop aan te bieden en hen te ondersteunen bij relevante thema’s.
Thema 1: Vrijwilligersbeleid
Het eerste kwartaal staat in het teken van vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligers zijn onmisbaar op de vereniging. Zij houden de vereniging draaiende. Het
is dus belangrijk voor het bestuur om voldoende aandacht te besteden aan de vrijwilligers. Maar hoe zorg je er voor dat je hier, naast alle andere taken die je hebt, voldoende
aandacht aan besteedt? Een vrijwilligersbeleid kan hierbij van grote waarde zijn.

* De sportbestuurdersacademie is een samenwerking tussen de volleybalbond (nevobo), basketballbond (NBB), squashbond (SBN),
schermbond (KNAS), tafeltennisbond (NTTB), ski bond (NedSkiV) en de jeu de boulesbond (NJBB).
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Meld uw vereniging
aan, leer van experts
en maak kennis met
andere verenigingsbestuurders!

Het beleid helpt je als bestuur om helder te maken welke vrijwillige taken er zijn, wie
verantwoordelijk is, welke afspraken zijn gemaakt en op welke manier er structureel aandacht wordt besteedt aan de vrijwilligers. Een blijk van waardering is belangrijk. Dat weet
u als geen ander, u bent zelf immers ook vrijwilliger!

Na uw aanmelding ontvangt
een bevestigingsmail met
aanvullende informatie over
de locatie.

Op 4 locaties in het land worden bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten zijn
zowel praktijkgericht als een verdieping van het thema en bieden concrete handvatten
om met het thema aan de slag te gaan op de eigen vereniging. De bijeenkomsten zijn
toegankelijk voor verenigingsbestuurders van de aangesloten bonden. Maximaal twee
bestuurders per vereniging kunnen zich opgeven voor één van de bijeenkomsten. De
bijeenkomsten starten om 19:30 uur en eindigen om 22:00 uur. Vanaf 19:00uur bent u
welkom op de locatie. Bij iedere workshop is er plek voor 30 bestuurders.

Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vindt u
op de website
Ga hiervoor naar:
--> www.njbb.nl
--> verenigingsondersteuning
--> bestuurdersacademie

Ter voorbereiding ontvangt u informatie over vrijwilligersbeleid bestaande uit tips &
tricks van een expert, good practices van verenigingen, stellingen om aan de bestuurstafel te bespreken en wist-u-datjes over vrijwilligers.
Workshop vrijwilligersbeleid
Data en locaties volgen spoedig. Hou de website in de gaten.

van de commissies
sectie topsport

ToernooiCOMMISSIE

Om gezondheidsredenen is Rajen Koebeer genoodzaakt zijn functie als trainer/coach
van de beloften mannen tijdelijk te onderbreken. Zijn taken m.b.t. het beloftenteam
zullen worden waargenomen door de sectie topssport.
Carnaval
Er is een verzoek gekomen om de kalender aan te passen in verband met carnaval. Het
gaat om de datum van zaterdag 25 februari 2017. We besluiten om geen rekening te
houden met carnaval om een aantal redenen.
1. Formeel begint carnaval op zondag alhoewel we weten dat de meesten al op vrijdag
beginnen met carnaval
2. De kalender laat een verschuiving moeilijk toe (zie de kalender elders in dit informatiebulletin)
3. Wedstrijden kunnen in overleg met de tegenstander verzet worden. Wel
vinden we dat het verzetten naar een eerdere datum dan het betreffende
weekend moet. De uitslagen zijn dan nog steeds op de maandag beschikbaar.
Nederlandse Kampioenschappen Petanque
In 2016 worden de NK’s op een nieuwe manier georganiseerd. Uitgebreide informatie
hierover wordt bekend gemaakt in een Nieuwsbouletin. Zo gaan we de NK’s op twee
dagen in een weekend houden. Op de zaterdag worden dan een aantal ronden Zwitsers gehouden en op de zondag spelen de besten van de zaterdag een afvalsysteem.
Het aantal ronden en het aantal finalisten hangt af van het te spelen NK en het aantal
deelnemers. Omdat op zaterdag op tijd gespeeld gaat worden (zodat de eindtijd
voorspelbaar is) en omdat bij het Zwitsers systeem alle uitslagen bekend
moeten zijn voordat een volgende ronde kan worden ingedeeld, moeten
alle partijen tegelijk gespeeld worden.
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Was het in het verleden nog mogelijk om bij een tekort aan banen even te wachten,
dat is vanaf 2016 niet meer mogelijk. Vanaf 2016 zullen alleen accommodaties met
minimaal 48 banen geschikt zijn. Daarbij worden de binnen- en buitenbanen bij elkaar
opgeteld. Zelfs dan zal bij een groot aantal deelnemers mogelijk de zaterdag op twee
locaties gespeeld moeten worden of er zullen voorrondes gespeeld worden.
Accommodaties geschikt voor NK’s
Een lijst van accommodaties met minimaal 48 banen, zoals nu bekend is bij de
Toernooicommissie, is hieronder gegeven.
Nr Club
		
1 CdP Heerlen
2 CdP Les Cailloux
3 CJB Middelburg
4 De Bouledozers
5 De Boulende Stier
6 De But 84
7 De Goede Worp
8 De Toss
9 Grand Cru ‘82
10 JBC De Hakhorst
11 JBC Plop
12 JBC Zevenaar
13 JBV Boulamis
14 JBV Coevorden
15 JBV Gouda
16 JBV ‘t Zwijntje
17 JdBC Vlaardingen
18 Karro-Deux

Binnen
banen
28
16
19
16

9
20
9
10

Contact secretaris
Toernooicommissie:
Paul Wagenaar
hallo@paulwagenaar.nl

Vanwege het op tijd spelen moeten de banen ook allemaal minimaal 3 meter breed zijn
en minimaal 12 meter lang. De banen moeten ook worden afgebakend met verlieslijnen,
omdat verstoringen van verplaatste butjes vanuit ernaast gelegen banen niet mogen leiden tot tijdverlies. Drie meter is niet alleen voorgeschreven, maar moet ook echt minimaal
3 meter zijn, omdat dan bij het uitgooien van het but maximaal 1 meter ruimte is.
De informatie in bovengenoemde tabel is waarschijnlijk niet meer actueel. Wij verzoeken
dan ook om bij afwijkende informatie over het aantal banen contact op te nemen met de
secretaris van de Toernooicommissie met emailadres hallo@paulwagenaar.nl. Ook wanneer uw club niet op de lijst staat maar wel minimaal 48 (binnen+buiten)banen heeft en u
wilt in aanmerking komen voor het organiseren van een NK neemt u dan even contact op.

16
16
21
12
16
16
16
16

Buiten
banen
36
32
32
40
48
44
44
32
44
32
42
40
38
48
40
32
44
48

Totaal
Nr Club
Binnen Buiten Totaal
banen			
banen
banen
banen
64
19 L’ Ammerzo
16
32
48
48
20 La Boule au But
16
40
56
51
21 Le Bon Courage
18
43
61
56
22 Les Boules Fleuris
16
32
48
48
23 Les Mille Iles
16
44
60
60
24 Les Pointeurs
16
36
52
60
25 MIDI
16
48
64
53
26 PC de Gooiers
16
64
80
56
27 PC Doetinchem
18
54
72
48
28 PC Oisterwijk
14
42
56
58
29 Petangeske
15
39
54
56
30 PU Kennemerland
16
32
48
54
31 Pres Le But
48
48
48
32 PV L’Equipe
90
90
49
33 PV Nieuwegein
32
38
70
52
34 Va Tout
20
36
56
53
35 Wij Liggen
16
32
48
58						

Aanvragen NK’s 2017
Het aanvragen van NK’s 2017 moet reglementair voor 1 februari 2016. Deze termijn
wordt bij wijze van uitzondering verlengd tot 1 april 2016. Het aanvraagformulier voor
een NK is te vinden op de website van de NJBB. Klik op tabblad Verenigingsondersteuning en kies voor Onderwerpen A-Z. Kies daarna onder de letter A voor
Aanvragen Cat. 1 toernooi. Download het formulier en lees vooral de Voorwaarden NJBB. Deze voorwaarden zijn ten opzichte van vorige jaren uitgebreid.
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NK’s 2017
NK
NK Tête-à-tête

Categorieën
Mannen
Vrouwen
Jeugd
Mannen
Vrouwen
Junioren
Aspiranten
Pupillen
Mannen
Vrouwen
Junioren
Aspiranten
Pupillen
Mix
Veteranen
Beloften mannen
Beloften vrouwen
Gekwalificeerden
Mannen
Vrouwen
Jeugd

NK Doubletten

NK Tripletten

NK Mix
NK Tripletten
NK Doubletten
NJBB Masters
NK Precisieschieten

NPC 2016/2017
Dag 1
Dag 2
1-10-2016
15-10-2016
Dat 8
Dag 9
28-1-2017
11-2-2017

Dag 3
29-10-2016
Dag 10
25-2-2017

Categorie 2 toernooien 2016
Naam toernooi
Club
De Generale
MIDI
Voorjaarstoernooi
PVN
Watersportweg toernooi
Vlaardingen
Batavia Petanque Zeist
Les Cailloux
Batavia Petanque Zeist
Les Cailloux
Brabantse Wal Masters
Petangeske
Boule d’Orange
MIDI
Markttoernooi
HPW Triplette toernooi
PUK

Dag 4
12-11-2016
Dag 11
11-3-2017

20/21 mei 2017

17/18 juni 2017

15/16 juli 2017
9/10 september 2017
9/10 september 2017
18/19 november 2017
17 december 2017

Dag 5
26-11-2016
Dag 12
25-3-2017

Dag 6
10-12-2016
Dag 13
1-4-2017

Dag 7
14-1-2017
Dag 14
8-4-2017

Datum
10-4-2016
1-5-2016
11-6-2016
25-6-2016
26-6-2016
27-8-2016
3-9-2016

Spelvorm
Tripletten
Tripletten
Tripletten
Tripletten
Doubletten
Doubletten
Doubletten

Wedstrijdsysteem
Afvalsysteem met complementaires
Voorronden, afvalsysteem
Voorronden, afvalsysteem
Franse poules, afvalsysteem
Afvalsysteem, A, B, C en D
Voorronden, afvalsysteem
Afvalsysteem met complementaires

17-9-2016

Tripletten

Directe eliminatie

Kwalificatietoernooien voor de NJBB Masters 2016
Naam toernooi
Club
Datum
Spelvorm
Kwalitaria toernooi
OSB Bodegraven 7-5-2016
Tripletten
Martini Masters
Près le But
20-8-2016
Tripletten
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NK Tête-à-tête
23 en 24 april
Grand Cru, Leidschendam.

Opgeven voor het NK Tête-à-tête voor 4 april 2016
Het NK Tête-à-tête wordt in 2016 gehouden op 23 en 24 april bij Grand Cru in
Leidschendam. Het is het eerste NK dat volgens de nieuwe formule wordt georganiseerd. Het is niet alleen in die zin erg bijzonder, maar ook bijzonder vanwege het aantal
te verwachten deelnemers. In 2015 waren er bij de mannen 122 deelnemers, bij de
vrouwen waren er 34 deelnemers en bij de jeugd waren er 20 deelnemers. Met het
Zwitsers systeem als wedstrijdsysteem moeten van een ronde alle uitslagen bekend
zijn voordat de volgende ronde kan worden ingedeeld. De partijen moeten dus allemaal
tegelijk worden gespeeld. Met het aantal deelnemers van 2015 (en we verwachten er
meer in 2016) zouden we dan 88 banen nodig hebben. Praktisch gezien zijn er geen
accommodaties in Nederland waar we dat kunnen spelen.
Er is dan ook besloten om voor het NK Tête-à-tête een week eerder een kwalificatietoernooi te organiseren op twee locaties, één in het westen/centrum van het land bij
Les Pointeurs in Alphen aan de Rijn en één in het oosten/centrum van het land bij ’t
Zwijntje in Apeldoorn. Deze kwalificatietoernooien worden gehouden op zondag 17
april. Er worden dan 4 ronden Zwitsers gespeeld waarbij de beste 32 zich kwalificeren
voor het hoofdtoernooi op 23 en 24 april. Er wordt begonnen om 13:00 uur en er wordt
op tijd gespeeld, drie kwartier plus 1 werpronde. Wanneer er minder dan 110 deelnemers
zijn worden er geen kwalificatietoernooien gespeeld maar wordt er op zaterdag 23 april
voor de categorie mannen gespeeld bij De Goede Worp in Den Haag.
De inschrijving voor het NK Tête-à-tête moet voor maandag 4 april binnen zijn. Dan is
er nog enige tijd om te besluiten of kwalificatietoernooien nodig zijn en of er op zaterdag 23 april op twee locaties gespeeld gaat worden. Tevens is er tijd nodig om
deelnemers te verdelen en toe te wijzen aan één van de kwalificatietoernooien.
Dit gebeurt op basis van reisafstanden.

cat.2
NPC

Inschrijven voor het
kwalificatietoernooi voor
de 3e divisie kan tot
uiterlijk 31 maart.
Inschrijven voor deelname
aan de NPC voor de 4e
divisies en lager kan tot
uiterlijk 30 juni.
Inschrijven kan via de
website www.njbb.nl.
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Wedstrijdleiding voor toernooien van categorie 2
De wedstrijdleiding (wedstrijdleiders en scheidsrechters) voor toernooien van categorie 2,
zijn in het verleden benoemd door de Toernooicommissie van de NJBB. In de laatste
bondsraad is besloten om deze functionarissen in het vervolg door de organiserende
vereniging te laten doen. In artikel 22.2 van het Toernooi Reglement Petanque staat dan
ook: “Voor een landelijk toernooi of een regionaal toernooi draagt de organisator zorg
voor een bevoegde wedstrijdleider en een bevoegde scheidsrechter”. Deze mededeling in
dit informatiebulletin wordt gedaan vanwege een aantal vragen die hierover gesteld zijn.
Kwalificatietoernooi NPC 3e divisie
In september 2016 wordt de NPC uitgebreid met een 3e en lagere divisies. Daarvoor
wordt op zaterdag 7 mei en zo nodig op zondag 8 mei een kwalificatietoernooi gespeeld.
Het gaat om 32 plaatsen in de 3e divisie. Er is besloten dat net als in de Topdivisie en de
2e divisie er slechts 1 vereniging in de divisie wordt ingedeeld. Elke vereniging kan daarom
maar met 1 team deelnemen aan dit kwalificatietoernooi. Verenigingen die degraderen
vanuit de 2e divisie zijn al geplaatst in de 3e divisie en zullen indien zij hebben ingeschreven (omdat degradatie nog niet bekend is op 31 maart) niet kunnen deelnemen en
worden automatisch ingeschreven voor de 4e divisie. Voor de vier vrijkomende plaatsen in
de 2e divisie, zullen de gekwalificeerden voor de 3e divisie kunnen strijden.
Het reglement en het inschrijfgeld voor de 3e divisie en lager is nog niet bekend.
Dat zal in de loop van februari bekend gemaakt worden.
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Inschrijven voor het kwalificatietoernooi is mogelijk tot 31 maart 2016. Inschrijven van verenigingen voor lagere divisies is mogelijk tot 30 juni 2016. Het kwalificatietoernooi wordt
gespeeld in de hal van het SPNN in Nieuwegein. Een wedstrijd wordt beslist op basis van 5
partijen (2x tripletten en 3x doubletten).
De slogan blijft: Hoe meer verenigingen, hoe kleiner de reisafstanden!
Geldigheid licentie
In SWeetjes 3 hebben we geschreven over de geldigheid van de licentie in een nieuw
jaar. Omdat we niet volledig zijn geweest melden we het in dit informatiebulletin
nog maar eens, maar dan wel volledig. Om administratieve redenen is de licentie van
enig jaar in principe ook geldig in de maanden januari en februari van het jaar daarop.
Voorwaarde voor het gebruiken van de licentie is dat de licentiehouder lid is bij de op de
licentie aangegeven vereniging.
De licentie is dus niet geldig:
• Bij overschrijving naar een andere vereniging. De nieuwe vereniging geeft de speler
een brief mee met het bericht van overschrijving.
• Na beëindiging lidmaatschap bij een vereniging zonder voortzetting bij een andere
vereniging. In dat geval is het raadzaam dat de verenging de licentie inneemt. Immers
de licentie blijft eigendom van de bond.
• Bij overschrijving binnen dezelfde vereniging van Wedstrijdlicentie naar Clublicentie.
De wedstrijdlicentie is dan niet meer geldig vanaf 1 januari.

Bezoekadres
Huis van de Sport
Wattbaan 31-49
3439 ML Nieuwegein
Postadres
Postbus 2655
3430 GB Nieuwegein
+31 (0)30 75 13 800

info@njbb.nl
www.njbb.nl
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