
 

Agenda BV 25 nov. 2017   

AGENDA VERGADERING BONDSRAAD (NAJAAR) 
 
Datum:  25 november 2017 
Locatie:  Gebouw KNZB, Coltbaan 1-19, Nieuwegein 
Aanvang:  10:00 
Genodigden:  Bondsraadsleden, leden bondsbestuur, voorzitter reglementencommissie 

en voorzitter tuchtcollege. 
 

1. Opening 
Berichten van verhindering 

 
2.    Mededelingen 

  
3.    Vaststelling van het verslag van de bondsvergadering d.d. 20 mei 2017 (pag. 2 t/m 11) 
 

4.  Ingekomen stukken 
 
5.  Vaststelling van de agenda 
 
6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering  

d.d. 20 mei 2017 (pag. 12 t/m 15) 
 

7. Vacatures bondsbestuur (pag. 16) 
• Aftredend Hetty Tindemans (penningmeester)1 
• Aftredend en niet herkiesbaar Floris van Lelyveld (pijler 

verenigingsondersteuning) 
 

8. Jaarplan 20182 (pag. 17 t/m 31) 
 

9. Begroting 2018 (pag. 38 t/m 46) 
 
10. Huishoudelijk reglement  (pag. 47) 
 
11. Toernooireglementen 
11.1 TRP  (pag. 48 t/m 75) 
11.2 NPC (pag. 76 t/m 78) 
11.3 Masters  (pag. 79 t/m 82) 
 
12. Rondvraag  

 De vragen voor de rondvraag zullen schriftelijk worden beantwoord. Het is mogelijk om 
tot vrijdag 10 november vragen schriftelijk in te dienen via info@njbb.nl 
 

13. Sluiting 

                                            
1 Het bondsbestuur draagt dhr. Valentijn van Koppenhagen voor als nieuw algemeen bestuurslid. 
2 Het jaarplan 2018 is opgesteld o.b.v. de input die is verkregen uit de ledenraadplegingen (LRP) en het Strategisch 
Beraad. De notitie die n.a.v. de ledenraadplegingen is opgesteld, is als bijlage bij het jaarplan 2018 toegevoegd.  

mailto:info@njbb.nl
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3. Verslag vergadering bondsraad d.d. 20 mei 2017 1 

 2 

1. Opening 3 

De voorzitter van het bondsbestuur, Sjoerd Pieterse, opent de vergadering met een welkom 4 

aan de aanwezigen.  5 

De bondsraad is voor het eerst in deze samenstelling bijeen. Er zitten in de bondsraad geen 6 

vertegenwoordigers meer van een afdeling. De aanwezige leden van de bondsraad handelen 7 

naar eigen inzicht en eigen overtuiging, maar wel in het belang van alle leden.  8 

De voorzitter geeft aan de hand van een projectie nog een korte uitleg over de plaats van de 9 

nieuwe bondsraad in de organisatie. De leden zullen worden betrokken in het gehele proces, 10 

vanaf de ledenraadpleging in het voorjaar tot aan de beleidskeuzes in de vergadering in het 11 

najaar. De vergadering van de bondsraad in het voorjaar is in tegenstelling tot de vergadering 12 

in het najaar een beleidsverantwoording.  13 

Er wordt voorlopig voor de vergaderingen van de bondsraad geen reglement van orde 14 

gemaakt. 15 

Eén regel staat wel vast; de vergadering wordt geleid door de voorzitter. 16 

Bij de agendapunten 10 en 11 zal de vice-voorzitter Jan Willem Meerwaldt de leiding van de 17 

vergadering overnemen omdat de voorzitter inhoudelijk betrokken is bij deze agendapunten. 18 

 19 

2. Mededelingen 20 

Berichten van verhindering 21 

Ton Roos, wegens vakantie en de leden van de bondsraad, Jacques Claessen, Ferdinand 22 

Wiese, Christian Bos, Harry Saaltink en Ad Wagenaars zijn verhinderd. Enkele spelers zijn 23 

verhinderd vanwege het NK Doubletten in Deventer. 24 

Op de lijst van de leden van de bondsraad ontbreekt Jac Verheul. Jac was gekozen als lid van 25 

de bondsraad, maar had zich daarnaast ook beschikbaar gesteld als lid van het districtsteam. 26 

Beide functies zijn niet verenigbaar. Jac heeft gekozen voor een functie binnen het 27 

districtsteam.  28 

Dit betekent dat er een vacature is en zal er tussentijds een verkiezing worden georganiseerd.  29 

Gevraagd wordt of nu de kandidaat die eerder afgevallen is in de plaats kan komen van Jac 30 

Verheul. De voorzitter antwoordt dat die kandidaat uit dezelfde vereniging kwam als een 31 

andere gekozen kandidaat. Twee bondsraadleden uit één vereniging is niet toegestaan.  32 

 33 

Cor van Vloten vraagt wie de vervanger is van de voorzitter, mocht die verhinderd zijn. De 34 

voorzitter antwoordt dat de vice-voorzitter dan de vervanger is. 35 

Frank Versluis vraagt of het mogelijk is om het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat te 36 

publiceren.  37 

De voorzitter heeft er geen behoefte een dergelijke lijst te publiceren. De bondsraad is 38 

conform de reglementen gekozen en alle leden hebben evenveel zeggingskracht. Er zou een 39 

verkeerd beeld kunnen ontstaan als bekend wordt gemaakt hoeveel stemmen een kandidaat 40 

heeft gekregen. 41 

 42 

Peter van Wermeskerken deelt mee dat hij de lijst wel heeft gekregen. Hij is van mening dat 43 

het een openbare verkiezing was en men recht heeft op een uitslag.  44 

 45 

De penningmeester, Hetty Tindemans merkt op dat er een verschil is tussen beschikbaar 46 

stellen en publiceren. Op persoonlijke titel zou de lijst aangevraagd kunnen worden.  47 

De voorzitter deelt mee dat het bestuur niet van plan is de lijst te publiceren. 48 

 49 

3. Vaststellen van het verslag van de bondsvergadering d.d. 26 november 2016. 50 

Er is een aantal voorstellen ontvangen om de tekst te wijzigen. Het bestuur heeft de 51 

voorstellen overgenomen, waarmee het verslag is vastgesteld.  52 
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Naar aanleiding van het verslag heeft Cor van Vloten een vraag gesteld (vraag 1) betreffende 53 

de stand van zaken vorm/kwaliteitsbehoud van functionarissen. Deze vraag is afdoende  54 

beantwoord.  55 

Besluit: De bondsraad neemt kennis van het vastgestelde verslag van de vergadering van 26 56 

november 2016.  57 

 58 

4. Ingekomen stukken 59 

Er is een aantal vragen, voorstellen en amendementen binnengekomen van leden van de 60 

bondsraad. Deze vragen zullen, met daarop het antwoord van het bondsbestuur, bij de 61 

betreffende agendapunten behandeld worden. 62 

 63 

5. Vaststellen van de agenda 64 

Alles wat, naar aanleiding van de stukken, schriftelijk is binnengekomen zal bij de betreffende 65 

punten van de agenda behandeld worden.  66 

De voorzitter van het tuchtcollege heeft om 12:00 uur andere verplichtingen. Hierdoor zouden 67 

eventueel de agendapunten 10 en 11 om gewisseld kunnen worden. 68 

 69 

6. Stand van zaken besluiten en toezeggingen van de bondsvergadering 26 70 

november 2016 71 

Rob van der Zwet vraagt of de statuten en het huishoudelijk reglement al bij de notaris zijn 72 

gepasseerd en op de website zijn gepubliceerd. De voorzitter antwoordt hierop bevestigend. 73 

Besluit: De bondsraad heeft kennis genomen van de stand van zaken m.b.t. besluiten en 74 

toezeggingen d.d. 26 november 2017 75 

 76 

7. Vacatures 77 

Bondsbestuur 78 

Aftredend en herkiesbaar is Jan Willem Meerwaldt. De voorzitter stelt voor Jan Willem 79 

Meerwardt te herbenoemen als lid van het bondsbestuur.  80 

Er wordt niet gestemd en met applaus gaat de bondsraad akkoord met de herbenoeming van 81 

Jan Willem Meerwaldt. 82 

Besluit Bestuurslid Jan Willem Meerwaldt is herbenoemd voor een periode van 3 jaar (2e 83 

termijn). 84 

 85 

Voor de pijler competitie stelt de voorzitter voor Jan Paashuis te benoemen als lid van het 86 

bondsbestuur. 87 

Cor van Vloten heeft een vraag gesteld (vraag 9) welke functie Jan Paashuis in het bestuur 88 

vervult. Deze vraag is afdoende beantwoord. 89 

Er wordt niet gestemd en met applaus wordt Jan Paashuis benoemd als lid van het 90 

Bondsbestuur. 91 

Besluit Jan Paashuis wordt benoemd als lid van het Bondsbestuur. 92 

 93 

Hetty Tindemans heeft te kennen gegeven met haar penningmeesterschap te willen stoppen. 94 

Zolang er nog geen opvolger is zal Hetty haar functie blijven uitvoeren.  95 

Cor van Vloten heeft met betrekking tot de functie van penningmeester een vraag gesteld 96 

(vraag 10). De vraag behoeft verder geen antwoord. 97 

 98 

 99 

Beleidsverantwoording 2016 100 

8.1 Jaarverslag 2016 101 

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over het jaarverslag. 102 

Besluit: De bondsraad gaat akkoord met het jaarverslag 2016  103 

 104 

 105 

  106 
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8.2 Financieel jaarverslag 2016 107 

Het financieel verslag is tweemaal toegestuurd. Het tweede exemplaar was voorzien van de 108 

stempel en het paraaf van de accountant.  109 

De penningmeester licht toe dat op pagina 42 van de nagezonden stukken een toelichting 110 

staat over de herverdeling van de reserves van de afdelingen. Deze herbestemming moet door 111 

de bondsraad worden goedgekeurd.  112 

Op pagina 35 staat dat het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 113 

14.960. Dit is vooral ontstaan door de uitgaven die op de afdelingen hebben plaatsgevonden. 114 

De penningmeester vraagt de vergadering of het negatief resultaat ten laste gelegd mag 115 

worden van het eigen vermogen. 116 

Cor van Vloten heeft een vraag gesteld over de kosten en opbrengsten van de NPC (Vraag 2). 117 

Deze vraag is afdoende beantwoord. 118 

Frank Versluis meent dat in de toelichting op vraag 2 een zin staat die in tegenspraak is met 119 

wat in de overige stukken staat, nl. dat de kosten van het bondsbureau verdisconteerd zijn in 120 

deze kostendrager terwijl in het jaarverslag staat dat dat niet zo is. De penningmeester 121 

antwoordt dat de kosten niet verdisconteerd zijn. In het antwoord op de vraag is alleen maar 122 

duidelijk gemaakt dat die kosten er wel zijn. 123 

Rob van der Zwet constateert dat het verslag nog niet door het bestuur is getekend. De 124 

voorzitter antwoordt dat dat inmiddels wel is gedaan. 125 

Henny van Schaik verbaast zich over het negatief resultaat dat ontstaan is door de uitgaven 126 

van  de afdelingen. Hij constateert dat sommige afdelingen € 11.000 boven de begroting 127 

hebben uitgegeven. Hij vraagt waarom de penningmeester niet heeft ingegrepen toen dat 128 

duidelijk werd. 129 

De penningmeester antwoordt dat de uitgaven wel gevolgd zijn maar niet in die mate dat er 130 

ingegrepen werd. De afdelingen waren in die mate wel vrij in het besteden van hun gelden.  131 

Toen in september duidelijk werd welke kant het opging is besloten om niet meer in te grijpen. 132 

Dit had dan andere jaren ook moeten gebeuren, de afdelingen beheerden altijd zelfstandig hun  133 

financiën, dus in het laatste jaar ook.  134 

Henny van Schaik spreekt zijn teleurstelling uit over het gedrag van de afdelingen. 135 

Peter van Wermeskerken ondersteunt de teleurstelling die gevolgd wordt door meerdere 136 

aanwezigen. 137 

 138 

Frank Versluis ziet het wat genuanceerder omdat er ook afdelingen zijn die een groot saldo 139 

hadden opgebouwd maar ook het grootste bedrag naar het centraal eigen vermogen hebben 140 

afgedragen.  141 

De voorzitter geeft Frank gelijk hierin maar is van mening dat dit niet tegen elkaar 142 

weggestreept had mogen worden.  143 

De penningmeester voegt eraan toe, dat niet had mogen gebeuren omdat het ondanks alles  144 

toch geld van de bond was.  145 

  146 

André de Kort vindt dit een leermoment waarop de voorzitter antwoordt dat wij nu in ieder 147 

geval geen zelfstandig opererende afdelingen meer hebben. 148 

 149 

Peter van Wermeskerken geeft als advies dan in ieder geval de afdelingen te vragen waardoor 150 

sommige grote tekorten zijn ontstaan. 151 

De penningmeester antwoordt dat bekend is dat de meeste tekorten liggen in de kosten van 152 

een “eindfeest”. Het bestuur heeft toegestemd dat de afdelingen een eindfeest mochten 153 

organiseren. Tevens hebben veel afdelingen geen inschrijfgeld gevraagd voor de competities 154 

die in het laatste jaar zijn gehouden en daar wel prijzen voor hadden, samen met het eindfeest 155 

is dat van grote invloed geweest op de reserves. 156 

 157 

Frank Versluis heeft een vraag over de lagere kosten van het bondsblad die ontstaan zijn  158 

omdat er minder edities zijn uitgebracht. Hij vraagt hoeveel edities begroot waren. Het 159 

antwoord is dat het er vier waren in plaats van de drie die uitgebracht zijn. 160 
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De voorzitter vraagt de bondsraad akkoord te gaan met de resultaatverdeling. Er vindt geen 161 

stemming plaats. 162 

Besluit: De bondsraad gaat akkoord met de voorgestelde resultaatverdeling. 163 

 164 

De voorzitter vraagt de bondsraad het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 165 

financieel beheer en beleid over het boekjaar 2016. Er vindt geen stemming plaats. 166 

Besluit De bondsraad dechargeert het bestuur voor het gevoerde financieel beheer en beleid 167 

over het boekjaar 2016. 168 

 169 

9. Vaststelling licentiekosten en verenigingscontributie 2018 170 

Op het voorstel van het bestuur zijn geen vragen en opmerkingen van de bondsraad 171 

binnengekomen. 172 

Er vindt geen stemming plaats over het vaststellen van de verenigingscontributie 173 

Besluit De verenigingscontributie 2018 wordt als volgt vastgesteld: 174 

- 0 – 24 leden  € 56,25 175 

- 25 – 49 leden  € 112,50 176 

- 50 – 99 leden  € 168,75 177 

- 100 – 199 leden € 225,00 178 

- 200 – 399 leden € 281,25 179 

 180 

Er vindt geen stemming plaats over het vaststellen van de licentiekosten 181 

Besluit De licentiekosten worden als volgt vastgesteld: 182 

Club licentie  € 12,55 183 

Jeugd-licentie  € 16,50 184 

Wedstrijd-licentie € 32,60 185 

 186 

In verband met andere verplichtingen van de voorzitter van het Tuchtcollege wordt nu eerst 187 

agendapunt 11 besproken. 188 

 189 

11. Tuchtreglement  190 

Jan Willem Meerwaldt neemt de leiding van de vergadering over van Sjoerd Pieterse. 191 

 192 

Aan de bondsraad wordt gevraagd het tuchtreglement vast te stellen. 193 

Sjoerd Pieterse geeft een toelichting op het nieuwe tuchtreglement. Door de gewijzigde 194 

bondsorganisatie zijn de statuten en het huishoudelijk reglement ingrijpend veranderd. 195 

Hierdoor moest ook het tuchtreglement aangepast worden.  196 

Veel zaken zijn uit de statuten en het huishoudelijk reglement gehaald omdat het beter was dit 197 

te regelen in andere reglementen. 198 

Het Tuchtcollege liep daardoor tegen het probleem op dat met deze wijzigingen de sancties 199 

nergens meer bepaald waren. Het Tuchtcollege heeft daarom voorgesteld het tuchtreglement 200 

op dit punt te wijzigen.  201 

Frank Versluis heeft twee vragen over de inhoud. Een vraag voor zijn begrip over artikel 9; 202 

punt 1, hij snapt niet precies wat er staat.  203 

De voorzitter van het Tuchtcollege Nicole Spapen legt uit dat hiermee wordt bedoeld dat iedere 204 

klacht een eigen afhandelingstermijn heeft en dat deze niet termijn niet cumulatief wordt als 205 

er meerder klachten van of over dezelfde persoon zijn. 206 

Verder heeft Frank Versluis nog een opmerking over artikel 8; punt 1. Hier staat nog 207 

“publicatie in het Informatiebulletin”.  208 

Sjoerd Pieterse zegt toe dat dit bij een volgende wijziging van het reglement anders zal 209 

worden omgeschreven. 210 

Toezegging Bij een volgende wijziging van het tuchtreglement zal de zin “publicatie in het 211 

Informatiebulletin” anders worden omschreven. 212 

 213 
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Ad van Helvoort, voorzitter van de reglementencommissie heeft een opmerking over artikel 5; 214 

punt 1. Deze zin zou de indruk kunnen wekken dat het mondelinge dat daarna komt er niet 215 

zoveel meer toe doet. 216 

Sjoerd Pieterse antwoordt dat dit is opgelost met artikel 5; punt 2. Hierin staat duidelijk dat, 217 

als er aanleiding toe is, een mondelinge behandeling plaatsvindt. 218 

Voordat er meer vragen komen over het tuchtreglement merkt Nicole Spapen op dat de 219 

wijzigingen in het tuchtreglement alléén de sancties betreffen en dat de rest van het reglement 220 

in stand is gelaten.  221 

 222 

De sancties zijn omschreven in het enige nieuwe artikel 7. 223 

Peter van Wermeskerken heeft een vraag over artikel 7; lid 2, daarin staan twee sancties; 1 224 

dat er een schorsing kan plaatsvinden en 2 een tijdelijk of definitief intrekken van een licentie. 225 

Wat is het verschil? 226 

Sjoerd Pieterse antwoordt dat er feitelijk geen verschil is maar dat het wel twee verschillende 227 

straffen zijn.  228 

Cor van Vloten merkt op dat op die manier iemand die in Nederland geschorst is dan wel in het 229 

buitenland kan spelen.  230 

Frank Versluis stelt voor in het tuchtreglement op te nemen dat bij schorsing dan ook de 231 

licentie ingenomen wordt.  232 

Sjoerd Pieterse zegt toe dat het Tuchtcollege zich hierover zal beraden. 233 

Toezegging  Bij een volgende wijziging van het tuchtreglement zal worden bekeken of 234 

opgenomen moet worden om bij schorsing ook de licentie in te nemen. 235 

 236 

Jan Willem Meerwaldt stelt voor om het tuchtreglement vast te stellen. 237 

Besluit De bondsraad heeft het gewijzigde tuchtreglement vastgesteld. 238 

 239 

De vergadering wordt voortgezet met agendapunt 10. 240 

10. Toernooireglement (TRP) en bijlagen 241 

10.1 Reglement NPC 242 

Naar aanleiding van de gehouden enquête over de NPC zijn in het reglement diverse 243 

aanpassingen gedaan. De forse wijzigingen in het reglement zoals dat nu is voorgelegd heeft 244 

het reglement overzichtelijk gemaakt en is het beter gerangschikt. Inhoudelijk is het 245 

reglement voornamelijk veranderd in het feit dat nu vanaf de vierde divisie het gemengd 246 

spelen niet meer verplicht is. 247 

 248 

Het reglement wordt per artikel doorgenomen. 249 

Rob van der Zwet vraagt waarom in de artikelen 1.1, 1.4, 1.5 de termen competities én 250 

toernooien worden gebruikt. Dit geeft verwarring. 251 

Sjoerd Pieterse antwoordt dat er niet een wezenlijk onderscheid is. Een competitie is ook een 252 

toernooi en valt daardoor onder het TRP.  253 

 254 

Frank Versluis zou graag aan artikel 1.4.1. willen toevoegen “en indien er geen sprake is van 255 

promotie/degradatie”. Zoals het artikel er nu staat zou kunnen betekenen dat meerdaagse 256 

toernooien niet meer kunnen worden georganiseerd. In de voormalige afdeling 10 werd een 257 

competitie gehouden die lijkt op de NPC, alleen met die uitzondering dat er geen 258 

promotie/degradatie plaatsvindt. District West gaat deze competitie weer organiseren omdat 259 

dit eerder wel is toegestaan, met die toevoeging om het geen competitie meer te noemen 260 

maar cyclus. Frank Versluis meent dat dit dan in het reglement moet worden vastgelegd. 261 

 262 

Sjoerd Pieterse is van mening dat een concurrerende competitie eigenlijk niet mag, maar vindt  263 

daarnaast dat er toch een zo groot mogelijk sportaanbod moet zijn. 264 

 265 

André de Kort vindt dat wanneer er aan de genoemde competitie spelers meedoen die ook 266 

gewoon de NPC (kunnen) spelen die competitie dan gewoon moet kunnen. 267 
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Er volgt een discussie waarin wordt gesproken over mogelijkheden waardoor er competities 268 

gehouden kunnen worden naast een NPC.  269 

Sjoerd Pieterse trekt hieruit de conclusie dat  wanneer er een sportaanbod is waaraan spelers 270 

meedoen die toch niet aan de NPC mee zullen doen dit niet verkleind moet worden, maar 271 

benutten. Sjoerd voelt er daarom veel voor om het mogelijk te maken maar voelt er niet voor 272 

om uitzonderingen in het reglement vast te leggen. Competities die echt niet vallen onder punt 273 

1.4.1. (vergelijkbaar) zouden gewoon gespeeld kunnen worden.  274 

 275 

Frank Versluis stelt voor om te besluiten, dat competities die in de overgang van afdeling naar 276 

district zijn toegestaan in de periode van de NPC nog zeker één jaar toe te staan en voor het 277 

volgend seizoen te bekijken hoe hiermee moet worden omgegaan. 278 

 279 

Sjoerd Pieterse wil met het voorstel van Frank Versluis meegaan en zegt toe dat flexibel wordt 280 

omgegaan met competities die liepen en een doorloop hebben gekregen in de overgang van 281 

afdelingen naar districten. De tekst bij 1.4.1. wil hij laten zoals die is. 282 

 283 

Peter van Wermeskerken stelt voor om alle competities te laten zoals die waren als straks het 284 

tweede seizoen van de NPC loopt en dat jaar te gebruiken om deze competities te 285 

inventariseren. Pas daarna kan bekeken worden welke wel of niet vergelijkbaar zijn met de 286 

NPC.  287 

 288 

Sjoerd Pieterse is het eens met dit voorstel 289 

Toezegging Het bondsbestuur inventariseert welke districtscompetities worden georganiseerd 290 

met als doel te bepalen welke competities wel of niet vergelijkbaar zijn met de NPC. 291 

 292 

Frank Versluis vindt het vreemd dat in artikel 1.7.1. de kleinste reisafstand niet meer geldt 293 

voor de hogere divisies. 294 

Sjoerd Pieterse zegt toe dat dit wordt gewijzigd. 295 

Toezegging artikel 1.7.1. wordt een algemeen artikel 296 

 297 

De artikelen 3.6.1 t/m 3.6.3. horen volgens Frank Versluis niet op deze plaats en zouden bij 298 

artikel 8 horen omdat het te maken heeft met de wedstrijddag. 299 

Daarnaast meent Frank dat de formulering in artikel 3.6.1. niet goed is, hier wordt gesproken 300 

over opstellingsformulier. Naar zijn mening moet hier staan teamformulier.  301 

Er volgt hierover een uitgebreide discussie. Sjoerd Pieterse zal op dit punt later terugkomen 302 

met een andere omschrijving.  303 

 304 

Frank Versluis gaat verder over dit artikel waarin staat dat de teamcaptain het 305 

opstellingsformulier overhandigt aan de captain van de tegenpartij. Volgens hem moet dit 306 

reglementair aan de scheidsrechter gegeven worden.  307 

Sjoerd Pieterse vraagt Frank een voorstel te doen voor de tekst. Frank antwoordt dat in de 308 

artikelen 3.6.1 en 3.6.3. “de teamcaptain van de tegenpartij” vervangen moet worden door 309 

“scheidsrechter”.  310 

Besluit bondsraad gaat akkoord met deze wijziging. 311 

 312 

Frank Versluis vraagt of bij artikel 5.3.3. toegevoegd kan worden dat er een vergoeding wordt 313 

gegeven aan de tegenstander bij niet opkomen van een team in verband met o.a. gemaakte 314 

reiskosten e.d. door de tegenstander. 315 

Sjoerd Pieterse voelt hier niet veel voor omdat er een circuit mee wordt gecreëerd waar op dit 316 

moment geen behoefte aan is. 317 

De overige bondsraadleden ondersteunen het voorstel van Frank Versluis niet. Men verwacht 318 

dat dergelijke gevallen bij een incident zullen blijven. Mocht het vaker voorkomen dan kan 319 

men later een aanpassing in het reglement aanbrengen. 320 



 

Agendapunt 3 – Stukken BV d.d. 25 nov. 2017  8 

 

Peter van Wermeskerken heeft een vraag gesteld bij artikel 6.1.2. (vraag 3) om niet alleen de 321 

afmetingen van de banen vast te leggen maar ook de minimale hoogte van de overdekte 322 

accommodaties. 323 

Sjoerd Pieterse vindt dat hiermee een extra drempel komt voor verenigingen om deel te 324 

nemen aan de NPC.  325 

Gevraagd wordt of er internationaal een regel is over de hoogte van een accommodatie. Dit is 326 

niet het geval, daarbij gaat het Internationale reglement niet uit van “binnen” spelen. 327 

Frank Versluis stelt voor de hoogte van de accommodatie dan alleen voor te schrijven bij de 328 

landelijke divisies.  329 

Voorgesteld wordt om te inventariseren wat de hoogte is van de accommodaties van de 330 

deelnemende verenigingen. 331 

Sjoerd Pieterse gaat akkoord met het voorstel om te inventariseren maar geeft niet de 332 

toezegging, als blijkt dat het maar om enkele verenigingen, dat hij voor een wijziging in het 333 

reglement is. 334 

Toezegging Het bondsbestuur inventariseert de hoogte van de accommodaties maar zegt niet 335 

toe dat daarmee automatisch het reglement wordt aangepast. 336 

 337 

Peter van Wermeskerken vraagt (vraag 4) om in artikel 6.1.2. de tekst “toestemming van de 338 

competitieleiding” te wijzigen in “met schriftelijke toestemming van de competitieleiding”. 339 

Besluit De bondsraad gaat akkoord met deze wijziging.  340 

 341 

Frank Versluis stelt dat in artikel 6.1.2.  de woorden “bedoeld voor 3 banen” gewijzigd zou 342 

moeten worden in “tegelijkertijd spelen van 3 partijen”.  343 

Sjoerd Pieterse neemt de wijziging over. 344 

Besluit  In artikel 6.1.2. worden de woorden “3 banen” gewijzigd in “tegelijkertijd spelen van 3 345 

partijen” 346 

 347 

Frank Versluis stelt voor om aan artikel 6.1.1. toe te voegen “Gedurende de gehele ontmoeting 348 

en een half uur voor aanvang”.  349 

Sjoerd Pieterse is van mening dat er ook nog zoiets is als “gezond verstand” en dat niet alles 350 

in reglementen vastgelegd moet gaan worden. 351 

Cor van Vloten stelt voor om dan van “op speeldagen” te wijzigen in  “tijdens de wedstrijd” 352 

Sjoerd Pieterse zegt toe deze wijziging aan te passen. 353 

Besluit In artikel 6.1.1. wordt “op speeldagen” gewijzigd in “tijdens de wedstrijd”. 354 

 355 

Peter van Wermeskerken vraagt het bestuur (vraag 5) om artikel 6.1.4. aan te vullen met  356 

“voor goedgekeurde accommodaties met toestemming om af te wijken van de voorgeschreven 357 

afmetingen van het speelvlak worden de afwijkingen en eventuele nadere voorschriften 358 

vermeld.” 359 

Besluit Het bondsbestuur neemt het voorstel over. 360 

 361 

Frank Versluis vraagt wat de sancties zijn als niet voldaan wordt aan artikel 6.1, kan dan bv 362 

onder protest gespeeld worden? 363 

Sjoerd Pieterse antwoordt dat onder protest spelen altijd kan. Verder zijn er geen sancties 364 

vastgelegd.  365 

Peter van Wermeskerken stelt voor om dit op te lossen door eerst duidelijk te communiceren 366 

naar de deelnemende verenigingen wat gedaan moet worden als niet voldaan wordt aan artikel 367 

6.1. Duidelijk maken dat je dan onder protest speelt en in het rapportage formulier aangeven 368 

waarom. 369 

Sjoerd Pieterse is het eens met Peter van Wermeskerken, duidelijk op het rapportageformulier 370 

aangeven wat de problemen zijn zodat het bestuur in kan grijpen als deze problemen terecht 371 

zijn. 372 

 373 

De vergadering wordt voor 30 minuten geschorst voor het gebruik van de lunch. 374 
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Peter van Wermeskerken heeft gevraagd (vraag 6) om de tekst van artikel 6.7.2. aan te 375 

passen. 376 

Het bondsbestuur stelt voor om de tekst als volgt aan te passen: 377 

“Als de weersverwachting (zie buienradar) 48 uur voor aanvang van de ontmoeting, voorspelt 378 

dat de temperatuur lager is dan 10 graden, wordt uitgeweken naar een overdekte 379 

accommodatie. Dat geldt ook als de temperatuur lager is dan 15 graden en de kans op 380 

neerslag meer dan 40% bedraagt. 381 

Paul Paardekooper denkt dat dit verwarring geeft, want is het dan 40% tijdens één ronde of ’s 382 

morgens of over een kortere periode. 383 

Dit wordt opgelost door aan de tekst toe te voegen “tijdens de wedstrijd”. 384 

Besluit Artikel 6.7.2. wordt aangepast zoals bovenstaand weergegeven. 385 

 386 

Frank Versluis vraagt of artikel 6.6. (het gebruik van werpcirkels) ook geldt voor de lagere 387 

divisies. 388 

Sjoerd Pieterse antwoordt dat dit in het reglement staat. Als de thuisclub ze beschikbaar stelt 389 

moeten ze gebruikt worden. 390 

 391 

Cor van Vloten heeft een vraag gesteld (vraag 7) over artikel 6.7.3. of bij onverwachts mooi 392 

weer, of onverwachts slecht weer in overleg met de teamcaptains, per speelronde kan worden 393 

besloten waar gespeeld wordt. 394 

Het antwoord van het bestuur, dit aan het gezonde verstand van de teamcaptains over te 395 

laten, is afdoende. 396 

 397 

De vraag van Jacques Claessen (afwezig op de vergadering) (vraag 8) over deelnemen van de 398 

scheidsrechter aan het toernooi is door het bestuur beantwoord dat degenen die “scheids 399 

rechten” niet mogen deelnemen aan de wedstrijd. 400 

 401 

Bij artikel 8.6 wordt gevraagd of een aandenken voor de kampioenen alleen ter beschikking 402 

wordt gesteld voor de topdivisie of voor iedere divisie. 403 

Sjoerd Pieterse antwoordt dat dit per poule voor iedere divisie is. 404 

Cor van Vloten vindt het jammer dat niet ieder team een eigen aandenken krijgt. Als er van 405 

een vereniging meerdere teams kampioen zijn geworden krijgt de vereniging slecht 1 bordje 406 

met daarop het aantal teams in welke poule. Is dit een kwestie van kosten? 407 

Sjoerd Pieterse geeft als uitleg dat dit niet een kwestie van kosten is maar dat niet de teams 408 

maar de vereniging kampioen is geworden. Indien de verenigingen het op prijs stellen om voor 409 

iedere poulekampioen een bordje te krijgen is daar geen bezwaar tegen.  410 

Dit hoeft niet in een reglement te worden gezet. 411 

 412 

Frank Versluis vindt het jammer dat een aandenken “slechts” per post wordt toegestuurd. 413 

Misschien zou een uitreiking door de districtteams meer inhoud geven aan een 414 

kampioenschap. 415 

Sjoerd Pieterse is het hier mee eens en zal aan het bondsbureau vragen om contact op te 416 

nemen met de districtteams om dit in de toekomst zo te regelen. 417 

Toezegging Het bondsbestuur zal de directeur van het bondsbureau opdracht geven om 418 

contact op te nemen met de districtsteam om de uitreiking van het aandenken aan een 419 

kampioenschap NPC feestelijker te maken. 420 

 421 

Frank Versluis vraagt of de promotie/degradatie regeling in de vorm van de play-offs bewust 422 

uit het reglement is gehaald en zo ja hoe wordt dan de promotie/degradatie geregeld. 423 

Sjoerd Pieterse legt uit dat dit nu niet is geregeld. In het oude reglement stond dat dit 424 

geregeld werd door de competitieleiding. In dit reglement staat bij artikel 10.1 dat in alle 425 

gevallen waarin dit reglement niet voorziet de competitieleiding beslist. Dus beslist de 426 

competitieleiding ook over de promotie/degradatie. 427 



 

Agendapunt 3 – Stukken BV d.d. 25 nov. 2017  10 

 

Peter van Wermeskerken is het eens als het over algemene zaken gaat dan is artikel 10.1 van 428 

kracht is, maar als het gaat over promotie/degradatie moet dat wel in een reglement worden 429 

vastgelegd. 430 

Besluit De oude tekst van artikel 8.4 wordt weer opgenomen in het reglement bij het nieuwe 431 

artikel 8.5 432 

 433 

Frank Versluis is het niet eens met de tekst van artikel 10.2, waarin staat dat tegen de 434 

beslissing van de competitieleiding geen beroep mogelijk is. Een beroep moet altijd mogelijk 435 

kunnen zijn zeker tegen de beslissing van een uitvoerend orgaan.  436 

Cor van Vloten vult aan dat de tekst wel goed is omdat het terugvalt op artikel 10.1, hetgeen 437 

afdoende is. 438 

 439 

Rob van der Zwet vraagt waar in het reglement het alcohol verbod staat. 440 

Sjoerd Pieterse antwoordt dat dit geregeld is in het TRP en dat is dan voldoende. 441 

 442 

Er wordt teruggekomen op de artikelen 3.6.1 en 3.6.2. Frank Versluis wijst er nogmaals op dat 443 

op de site van de NPC twee formulieren worden genoemd; teamformulier én 444 

opstellingsformulier. Het is beter om ook deze namen dan ook in het reglement te gebruiken. 445 

Besluit Na enige discussie wordt de tekst van artikel 3.6.1. 446 

“De teamcaptain overhandigt voor aanvang van de wedstrijd het teamformulier van zijn team 447 

aan de teamcaptain van de tegenpartij”.  448 

De tekst van artikel 3.6.2. wordt: 449 

“Alle spelers van het teamformulier dienen bij het begin van de wedstrijd aanwezig te zijn”. 450 

 451 

Er zijn geen vragen en opmerkingen meer over het NPC reglement. 452 

Jan Willem Meerwaldt vraagt de bondsraad akkoord te gaan met het NPC reglement met 453 

inachtneming van de vastgestelde wijzigingen. 454 

Besluit De bondsraad gaat akkoord met het NPC reglement met inachtneming van de 455 

vastgestelde wijzigingen. 456 

 457 

10.2 Bijlagen NK’s 458 

Sjoerd Pieterse legt uit dat de voorstellen geen ingrijpende wijzigingen zijn in de bijlagen van 459 

de NK’s, op verzoek van de commissie wedstrijdsport nationaal zijn enkele aanvullingen 460 

aangebracht omdat zij bij de NK’s tegen zaken aanliepen die niet geregeld waren.  461 

De bijlagen van de NK’s zullen pas compleet herzien worden als er een evaluatie is gehouden 462 

over de nieuwe organisatie van de NK’s.  463 

 464 

Frank Versluis gaat ervan uit dat de wijzigingen correct zijn en het doel dienen waar zij voor 465 

bestemd zijn. Hij vindt het jammer dat de wijzigingen niet in twee kolommen zijn 466 

weergegeven. Op deze manier is een reglement moeilijk te lezen.  467 

 468 

Er zijn geen vragen en opmerkingen meer over de NK bijlagen. 469 

Jan Willem Meerwaldt vraagt de bondsraad akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen 470 

van de NK bijlagen. 471 

Besluit De bondsraad gaat akkoord  met de voorgestelde wijzigingen van de NK bijlagen. 472 

 473 

Sjoerd Pieterse neemt het voorzitterschap weer over van Jan Willem Meerwaldt 474 

 475 

12. Rondvraag 476 

Er is een vraag binnengekomen van Cor van Vloten over de bezetting van het bondsbureau 477 

(vraag 11). Deze vraag is afdoende beantwoord. Hij blijft deze zorgen wel houden.  478 

De voorzitter deelt mee dat per 12 juni een vervanger voor Carlijn is aangesteld. Hiermee zijn 479 

de zorgen over de bezetting van het bondsbureau nog niet weggenomen.  480 
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Sinds de nieuwe organisatie is er een verbreding opgetreden van de verantwoordelijkheden 481 

van het bondsbureau.  482 

 483 

Frank Versluis maakt een compliment over de toegezonden stukken. Prettig dat deze ook op 484 

papier worden toegezonden. Het zou misschien nog beter zijn als de stukken dubbelzijdig 485 

afgedrukt worden, dat scheelt veel papier.  486 

Toezegging De stukken voor de vergadering van de bondsraad zullen dubbelzijdig en 487 

ingebonden aan de bondsraadleden ter beschikking worden gesteld. 488 

 489 

Frank Versluis is aanwezig geweest bij de 1ste ledenraadpleging in district West. Deze werd 490 

later verdeeld over twee groepen. Helaas is niet teruggekoppeld wat de resultaten waren van 491 

beide roepen. 492 

Frank Versluis vraagt of er een verslag komt van de bijeenkomsten van alle 493 

ledenraadplegingen. 494 

De voorzitter antwoordt dat dit is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Dat moet ook 495 

omdat het nodig is voor de voortgang in de richting van het strategisch beraad.  496 

 497 

Verder deelt Frank Versluis mee dat hem is geadviseerd om een regionaal overleg te plannen 498 

waarbij bondsraadleden hun achterban kunnen raadplegen. Hij vindt dit geen slecht idee en wil 499 

weten wat zijn mede bondsraadleden ervan vinden.  500 

Cor van Vloten is van mening dat dit een taak is voor het District.  501 

Paul Frie en André de Kort vinden de ledenraadpleging voldoende om hun achterban te 502 

raadplegen. 503 

Henny van Schaik lost dit op door bij verenigingen langs te gaan, bij hun toernooien e.d., dan 504 

hoor je ook wat er speelt. Beter in de wandelgangen dan in een georganiseerd overleg. 505 

De voorzitter legt uit dat de bondsraadleden géén district vertegenwoordigen en raadt aan wel 506 

voeding te houden met de achterban maar laat ieder dat op zijn eigen manier doen. 507 

 508 

Peter van Wermeskerken komt terug op de uitslag van de verkiezingslijst. Hij is in het bezit 509 

van die lijst en zou het ongemakkelijk vinden als hem daarnaar gevraagd wordt dat hij moet 510 

zeggen dat die niet openbaar is. Hij pleit ervoor om de lijst toch te publiceren. Daarnaast zou 511 

hij ook graag willen zien hoeveel verenigingen er gestemd hebben. 512 

Toezegging Beide vragen worden door het bestuur overwogen om te publiceren. 513 

 514 

Peter van Wermeskerken vraagt of het mogelijk is een lijst met e-mailadressen/ 515 

telefoonnummers van de bondsraadleden te krijgen. 516 

De voorzitter zegt toe dat dit geregeld kan worden. 517 

Toezegging  De bondsraadsleden krijgen een lijst met e-mailadressen/ telefoonnummers van 518 

de bondsraadsleden. 519 

 520 

13  Sluiting 521 

De voorzitter wil nu alvast met de aanwezigen afspreken om bij de volgende vergaderingen 522 

vragen over de stukken van te voren schriftelijk in te dienen, dat werkt sneller in een 523 

vergadering. 524 

De aanwezigen ziet hij terug in september bij het Strategisch Beraad. De voorzitter dankt zijn 525 

collega’s in het bestuur voor alle voorbereidingen die zijn gedaan om alle stukken voor deze 526 

vergadering te maken. De medewerkers van het bondsbureau die keihard werken en voor hun  527 

ondersteuning bij het tot stand komen van de stukken voor deze vergadering. De 528 

werkgroepleden en commissieleden die tijd hebben gestoken in de uitwerking van het 529 

bondsbeleid en alle anderen die hiermee niet genoemd zijn.  530 

Tot slot bedankt de voorzitter Dody Henze voor haar bereidheid aanwezig te zijn voor het 531 

maken van de notulen. Hij overhandigt haar hiervoor een bos bloemen. 532 
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6. Besluiten en toezeggingen vergadering bondsraad, 20 mei 2017 
 
 

Besluiten 

 
1. De bondsraad heeft kennis genomen van het vastgestelde verslag d.d. 26 november 

2016; 

2.  De bondsraad heeft kennis genomen van de stand van zaken m.b.t. besluiten en 
toezeggingen d.d. 26 november 2016; 

3. Bestuurslid Jan Willem Meerwaldt is herbenoemd voor een periode van 3 jaar  
(2e termijn); 

4. Jan Paashuis is benoemd als lid van het bondsbestuur; 
5. Het jaarverslag 2016 is vastgesteld; 
6. De bondsraad dechargeert het bestuur voor het in 2016 het gevoerde financieel beheer 

en beleid; 
7. De bondsraad is akkoord gegaan met de voorgestelde resultaatverdeling; 
8. De verenigingscontributie- en licentiekosten voor 2018 zijn conform voorstel 

vastgesteld;  
 

De verenigingsbijdrage 2018 is vastgesteld op: 
▪ 0 – 24 leden:  € 56,25 

▪ 25 – 49 leden:  € 112,50 
▪ 50 – 99 leden:  € 168,75  
▪ 100 – 199 leden:  € 225,00 
▪ 200 – 399 leden:  € 281,25 
 
De licentiekosten 2018 zijn vastgesteld op: 
▪ Club-licentie  € 12,55 
▪ Jeugd-licentie  € 16,50 
▪ Wedstrijd-licentie: € 32,60 

 
9. De bondsraad heeft het gewijzigde tuchtreglement vastgesteld; 
10. Het reglement voor de NPC is met enkele wijzigingen vastgesteld; 
11. Er zijn enkele wijzigingen vastgesteld in de bijlagen van het TRP. 
 

 

Toezeggingen 
 
1. Bij een toekomstige wijziging van het tuchtreglement wordt bekeken of de sanctie 

schorsing en tijdelijke intrekking licentie (artikel 7, lid 2) moet blijven staan. 
Deze toezegging is besproken met het tuchtcollege en het artikel wordt meegenomen 
op het moment dat het reglement aangepast dient te worden. 

 
2. Het bondsbestuur inventariseert welke districtscompetities worden georganiseerd met  

als doel te bepalen welke competities al dan niet vergelijkbaar zijn met de NPC; 
 Er is een bijlage opgenomen bij dit agendapunt waarin is aangeven welke competities 

per district worden georganiseerd en of deze onder de noemer vergelijkbare competities 
vallen. 
 

3. Het bondsbestuur inventariseert de hoogte van accommodaties bij verenigingen; 
 Deze toezegging moet nog opgepakt worden. 
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4. Het bondsbestuur onderzoekt of het mogelijk is om een aparte activiteit in het district te 

organiseren voor het huldigen de kampioensteams van de NPC; 
 Deze toezegging is besproken met de districtscoördinatoren en de coördinatoren 

wedstrijdzaken binnen de districtsteams. De districtsteams hebben aangegeven dat dit 
wat hen betreft lastig uitvoerbaar is. 

 
5. De stukken voor de vergadering van de bondsraad worden dubbelzijdig geprint en 

ingebonden aan de bondsraadsleden ter beschikking gesteld; 
 Deze toezegging is opgepakt. 
 
6. Het bondsbestuur gaat zich beraden over de vraag m.b.t. het publiceren van de kieslijst 

(aantal stemmen per kandidaat). 
 Het bondsbestuur is geen voorstander om de kieslijst te publiceren. Kandidaten die 

interesse hebben in het aantal stemmen per kandidaat kunnen deze lijst opvragen bij 
het bondsbureau. 

 
7.  Het bondsbestuur vraagt bij Webelect (organisator verkiezingen) na of het mogelijk is 

om het opkomstpercentage van de verkiezingen (totaal aantal verenigingen dat 
gestemd heeft) weer te geven.  

 In totaal hebben 120 verenigingen een stem uitgebracht. 
 

8. De bondsraadsleden ontvangen een lijst met e-mailadressen/telefoonnummers van de 
zittende bondsraadsleden. 

 Deze lijst is op 14 juli 2017 door de directeur van het bondsbureau per e-mail aan alle 
bondsraadsleden verstuurd. 
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Bijlage bij agendapunt 6:  Districtscompetities die vergelijkbaar zijn met de NPC (toezegging 2) 
 
 

   

 

   
District:  Omschrijving: Periode: Speelvorm(en) Aantal 

pers. per 
team 

Aant. 
Speel 
momenten 

Vergelijkbaar 
met NPC 

   

 

   
Midden Zomer Tripletten Competitie (ZTC)  April t/m juni Tripletten 3 4 Nee 

Midden Zomer Clubteam competitie (ZCC)  April t/m september 
Triplet, doublet, 
triplet 6 10 Ja 

Midden Zomeravond Clubontmoeting (ZACO)  April t/m juli Mix - 6 Nee 

Midden Winter Doubletten competitie (WDC)  Oktober t/m maart Doubletten 2 10 Nee 

   

 

   
Noord Zomer Zestallen Clubcompetitie  Mei t/m Juli EuroCup systeem 6 5 Ja 
Noord Zomer Tripletten Competitie April t/m mei Tripletten 10 4 Ja 

Noord Winter Tripletten Competitie Oktober t/m maart Tripletten 3 16 Nee 

Noord Districts Doubletten Kampioenschap April Doubletten 2 1 Nee 

   

 

   
Noordwest Zomeravond clubontmoeting (ZACO)  April t/m oktober Doubletten 6 7 Ja 
Noordwest Zomer Tripletten competitie (ZTC)  Mei t/m juli Tripletten 3 6 Nee 

Noordwest Zomer Doubletten Competitie (ZDC)  Mei t/m juli Doubletten 2 3 Nee 

Noordwest Winter Tripletten competitie (WTC)  Oktober t/m april Tripletten 3 6 Nee 
Noordwest Winter Doubletten competitie (WDC)  Oktober t/m april Doubletten 2 3 Nee 

   

 

   
Oost Zomer Tripletten Competitie (ZTC)  April t/m juni Tripletten 3 3 Nee 

Oost Zomeravond Clubontmoeting (ZACO)  April t/m juni Mix - 3 Nee 
Oost Winter Doubletten competitie (WDC)  November t/m 

december 
Doubletten 2 3 Nee 
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West Zomercompetitie tripletten (ZDC) April t/m juni Tripletten 3 3 Nee 

West Avonddoublettecompetitie (ADC) April t/m juni Doubletten 2 6 Nee 

West Zaterdagmiddagcompetitie (ZaMi) April t/m juni Tête-à-Tête, 
doublet, triplet 

4 5 Nee 

West Winterseniorencyclus 55+ (WSC) Oktober t/m maart Tripletten 9 10 Ja 

West Wintercompetitie doubletten (WCD) Oktober t/m maart Doubletten 2 3 Nee 
       

       

Zuidoost Petanque cyclus 50+, Midden Brabant April t/m oktober Doubletten 2 10 Nee 

Zuidoost Regionale zomer competitie (RZC) April t/m juni Tripletten 3 4 Nee 
       

Zuidwest Zomer Club Competitie (ZCC) April t/m september Tête-à-Tête, 
doublet, triplet 

4 7 Nee 

       

Zuid Zomeravond Tripletten Competitie (ZAC)  Mei t/m september Tripletten 3 15 Nee 

Zuid Winteravond Doubletten Competitie (WAC)  Oktober t/m april Doubletten 4 15 Nee 
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7.  Vacatures bondsbestuur 

 
 
Penningmeester bondsbestuur 
Hetty Tindemans heeft het bondsbestuur vorig jaar aangegeven dat haar werkzaamheden als 
bondsbestuurder voor de NJBB steeds lastiger te combineren zijn met haar werk als 
wethouder. Zij heeft aangegeven dat zij haar functie ter beschikking stelt als er een geschikte 
kandidaat gevonden is. Vandaar dat de vacature de afgelopen periode is uitgezet. Indien zich 
geen geschikte kandidaat mocht aandienen, maakt zij haar 2e termijn af (juni 2018). 
 
Het bondsbestuur heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met enkele kandidaten. Het 
bondsbestuur is verheugd te melden dat zij een geschikte kandidaat gevonden heeft. Het 
bondsbestuur wil de bondsraad voorstellen dhr. Valentijn van Koppenhagen te benoemen als 
algemeen bestuurslid.  
 

Voordracht Valentijn van Koppenhagen 
 
Valentijn van Koppenhagen.  
Geb. 30-07-1941 
Spelend bij JBC Zoetermeer 
 
Valentijn is actief bij JBC Zoetermeer sedert de oprichting in 1978. Met uitzondering van een 
jaar of acht aan het begin van deze eeuw altijd competitie gespeeld. Sportief hoogtepunt: een 
derde plaats bij NK doubletten. Diverse malen clubkampioen in diverse disciplines. 
 
Momenteel speelt Valentijn NPC bij Zoetermeer 1, uitkomend in de vierde divisie. 
 
Bestuurlijk: lid bondsbestuur 1986-1988 en 1990-1996. In de eerste periode samen met o.a. 

Jac Verheul, toen voorzitter wedstrijdcommissie de competitieopzet ingevoerd. Ook was 
Valentijn in die periode begeleider bij het WK in Algerije. In zijn tweede periode als 
bondsbestuurder actief met het bondsblad en de laatste drie jaar als penningmeester. Tevens 
een rapport geschreven, samen met Paul Eijkelenborg, over het instellen van kernploegen. 
Daarnaast heeft hij mede de Noordzee Interland georganiseerd en was daar ook als begeleider 
actief. 
 
 
Bestuurslid verenigingsondersteuning 
Floris van Lelyveld, bestuurslid verenigingsondersteuning, heeft aangegeven zich niet 
kandidaat te willen stellen voor een 2e termijn. Floris zijn drukke gezinsleven en baan niet 
meer combineren met zijn werkzaamheden voor de NJBB. Op dit moment is deze portefeuille 
vacant en zoekt het bondsbestuur naar een geschikte opvolg(st)er. 
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1. Inleiding 

 
In het voorjaar van 2017 (april t/m juni) zijn er in totaal acht ledenraadplegingen 
georganiseerd (één in elk district). Deze ledenraadplegingen zijn onderdeel van de nieuwe 
besluitvormingscyclus die sinds 2017 wordt gevolgd binnen de NJBB. De input uit de 
ledenraadplegingen is getoetst tijdens het strategisch beraad en vormt de basis voor de 
activiteiten in het jaarplan 2018. Het jaarplan wordt vastgesteld in de najaarsvergadering van 
de bondsraad.  
 
Tijdens de ledenraadplegingen hebben de verenigingen direct input kunnen leveren aan de 
richting die de NJBB dient te volgen en aangegeven welke onderwerpen prioriteit verdienen. 
De onderwerpen met de hoogste prioriteit zijn uitgebreid besproken. 
 
De onderstaande thema’s zijn geprioriteerd op basis van de behoefte die uit alle districten naar 
voren kwam: 
 

1. Ledenwerving en verjonging 
2. Sportaanbod voor alle leden (incl. licentiestructuur) 
3. Promotie en zichtbaarheid (publiciteit) van de sport Petanque 
4. Verenigingsondersteuning 
5. Districtscompetities 

6. NPC 
7. Opleidingen 

 
In de notitie ledenraadplegingen worden de bovenstaande thema’s toegelicht. De notitie 
ledenraadplegingen die besproken is in het strategisch beraad, is als bijlage 1 (blz.24) bij dit 
jaarplan opgenomen.  
 
De activiteiten die uit de hier bovengenoemde thema’s voortvloeien zijn op basis van behoefte, 
urgentie, capaciteit bondsbureau, visie bondsbestuur en advies bondsraadsleden en 
districtscoördinatoren opgenomen in het jaarplan 2018. In de paragraaf ”Jaarplan 2018” zijn 
de activiteiten per pijler beschreven en worden de activiteiten beknopt toegelicht.  
 
De focus van het beleid blijft liggen bij het verder ontwikkelen van petanque als 
competitiesport. In deze context zal ook de ontwikkeling m.b.t. het beleid met Topsport 

worden geplaatst. De vergrijzing en daarmee gepaarde terugloop van leden, baart het 
bondsbestuur zorgen. Bij het ontwikkelen van een nieuwe licentie- en contributiestructuur 
wordt ook gekeken naar het totale financieringsmodel van de bond.  
 
Planning en financiering 
 
In bijlage 2 (blz. 31) is de activiteitenplanning met daaraan gekoppeld de budgetten per 

activiteit opgenomen. De separaat opgenomen bedragen per activiteit verwijzen naar de 
totaalbedragen die zijn opgenomen in de begroting 2018 op onderstaande kostenplaatsen: 
 
Kostenplaats 152: Pijler Bondsorganisatie 
Kostenplaats 250: Pijler Promotie 
Kostenplaats 251: Pijler Verenigingsondersteuning 
Kostenplaats 350: Pijler Competitie 
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2. Jaarplan 2018 
 
Het jaarplan 2018 geeft invulling aan activiteiten die passen binnen de gestelde kerntaken van 
de NJBB. De kerntaken van de NJBB hebben betrekking op het: 
 

▪ Faciliteren van georganiseerde sport 
▪ Ondersteunen van verenigingen 
▪ Ontwikkelen en aansturen van landelijk beleid 
▪ Bewaken van samenhang, continuïteit en transparantie 
▪ Belangenbehartiging 
▪ Bundelen van kennis, vaardigheid, invloed en netwerk 
▪ Inspelen op ontwikkelingen 
▪ Benutten van kansen 

 
Hieronder worden de activiteiten per pijler kort toegelicht die in 2018 worden opgepakt. In 

bijlage 2 (blz. 31) is eveneens de activiteitenplanning met daaraan gekoppeld de budgetten 
per activiteit, bijgevoegd. 
 
PIJLER BONDSORGANISATIE 
 
2.1 Ontwikkelen van een nieuwe contributie- en licentiestructuur 

De huidige licentiestructuur sluit niet aan bij de wensen en behoeften van leden. In het 
licht van de afnemende ledenaantallen en dalende inkomsten (contributie en subsidies) 
is het noodzaak om een model te ontwikkelen dat aansluit op de wensen en behoeften 
en in de toekomstige financieringsbehoefte kan voorzien. Het bondsbestuur wil in 
november 2018 een nieuw licentie- en contributiemodel voorleggen aan de bondsraad. 
In de aanloop naar de bondsraad worden o.a. de ledenraadplegingen, een 
klankbordgroep en het strategisch beraad ingezet om input op te halen en feedback te 

vragen op mogelijke voorstellen.  
 

PIJLER COMPETITIE 
 
2.2 Doorontwikkelen Nationale Petanque Competitie (NPC) 

In de voorbereiding naar het NPC seizoen 2017/2018 zijn een aantal verbeteringen 
doorgevoerd. Het verbeteren van de NPC blijft een continue proces. In de 

voorjaarsvergadering (mei) zullen mogelijk enkele reglementswijzigingen worden 
voorgelegd. Daarnaast is het streven om in juli 2018 een NPC uitslagenmodule te 
lanceren waarmee de uitslagen online ingevoerd en real-time verwerkt kunnen worden. 

 
2.3 Optimaliseren competitieaanbod districten 

Een belangrijke taak van de districtsteams is het organiseren van districtscompetities 
die aansluiten op de wensen en behoeften van spelers in het district. In 2017 zijn al een 

aantal nieuwe competities bedacht of bestaande competities geïntegreerd. Voor de start 
van het nieuwe seizoen (1 okt 2018) zullen mogelijke aandachtspunten zijn 
geoptimaliseerd. Deze punten worden met de districtsteams in de komende maanden 
opgepakt en voorbereid. 

 
2.4 Stimuleren deelname districtsactiviteiten 

Een andere belangrijke doelstelling is om verenigingen te bewegen om hun leden (de 

spelers) te stimuleren tot deelname aan districtsactiviteiten. In samenwerking met het 
bondsbureau wordt bekeken op welke manier het aanbod van het district gerichter 
onder de aandacht bij spelers kan worden gebracht. Dit actiepunt wordt begin 2018 
opgepakt zodat spelers zo snel mogelijk voor activiteiten in het district 
geënthousiasmeerd kunnen worden.  
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2.5 Visie en beleid Topsport 

Het bondsbestuur is in 2017 gestart met het ontwikkelen van een visie en beleid op het 
gebied van Topsport. Het bondsbestuur wil deze visie in de vergadering van de 
bondsraad van november 2018 vast laten stellen.  
 

PIJLER PROMOTIE 
 
2.6 Ontwikkelen van visie en beleid m.b.t. ledenwerving en verjonging, 

zichtbaarheid en meerwaarde en promotie van de sport. 
Uit de ledenraadplegingen zijn tal van ideeën gekomen om leden te werven, activiteiten 
te organiseren voor een jongere doelgroep, meerwaarde en zichtbaarheid te creëren en 
de sport te promoten. Al deze activiteiten hebben raakvlakken met elkaar. Het 
bondsbestuur streeft ernaar om in de vergadering van de bondsraad van november een  
visie te presenteren waarin tevens concrete activiteiten worden benoemd die bijdragen 
aan het verbeteren van de zichtbaarheid, het bieden van meerwaarde, het promoten 

van de sport en het verjongen en werven van leden. De concrete activiteiten die hieruit 
voortvloeien worden opgenomen in de activiteitenplanning vanaf 2019. 
 

PIJLER VERENIGINGSONDERSTEUNING 
 
2.7 Inventariseren van wensen en behoeften m.b.t. verenigingstools 

Om te bepalen aan welke hulpmiddelen een vereniging behoefte heeft bij het besturen 
van de vereniging, wordt begin 2018 een online enquête verstuurd waarin deze 
behoefte wordt gepeild. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald welke hulpmiddelen 
aangeschaft en/of ontwikkeld moeten worden.  
 

2.8 Creëren van platform voor het delen van best practices 
Voor het delen van “good-practices” wordt in het 1e kwartaal in 2018 een online 

omgeving ingericht zodat verenigingsbestuurders en leden van districtsteams op een 
gemakkelijke manier kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen.  

 
2.9 Organiseren van bijeenkomsten op districtsniveau 

Om het contact met verenigingen te onderhouden en te intensiveren worden door de 
districtsteams (al dan niet met ondersteuning van het bondsbureau) bijeenkomsten 
georganiseerd. Dit varieert van bijeenkomsten voor scheidsrechters en wedstrijdleiders, 
kalendermeetings of bijeenkomsten waarin een specifiek thema aan bod komt. De 
organisatie van deze bijeenkomsten vindt op allerlei momenten plaats gedurende het 
jaar.  

 
2.10 Werven en scholen van opleiders 

In de nieuwe opleidingsstructuur zijn leercoaches, pvb-beoordelaars en kerninstructeurs 
benodigd om opleidingen te kunnen verzorgen. Bij de herontwikkeling van de 

opleidingen is de wens uitgesproken om in elk district over deze functionarissen te 
beschikken zodat opleidingen dicht bij huis georganiseerd kunnen worden. De NJBB 
beschikt echter over een zeer kleine, te smalle groep functionarissen die de opleidingen 
kunnen verzorgen. Hiermee kan niet worden voldaan aan de vraag van verenigingen. In 
het 1e kwartaal van 2018 wordt een campagne ontwikkeld om opleiders te werven. Het 
streven is om in het 2e kwartaal de kandidaten bij te scholen. 
 

2.11 Ontwikkelen van structuur om niveau functionarissen op peil te houden 
Functionarissen die zijn opgeleid, ontvangen een diploma én een accreditatie waarmee 
zij tijdelijk bevoegd zijn hun functie uit te oefenen. Om de kwaliteit van functionarissen 
te behouden, wordt een structuur/systeem ontwikkeld waarmee functionarissen hun 
accreditatie na vervaldatum kunnen verlengen. Het streven is om deze structuur in het 
3e kwartaal gereed te hebben. 
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3.  Districtsactiviteiten 

 
De districtsteams zijn een verlengstuk van het bondsbureau en ondersteunen het bondsbureau 
bij de uitvoering van het beleid. Op basis van de activiteiten die zijn beschreven in het jaarplan 
2018 bieden de districtsteams met name in de pijler competitie ondersteuning bij het 
optimaliseren van het regionale competitieaanbod en het stimuleren van deelname aan 
districtsactiviteiten. In de pijler verenigingsondersteuning ondersteunen de districtsteams bij 
het organiseren van verenigingsbijeenkomsten op districtsniveau.  
 
De overige kerntaken, zoals hieronder benoemd, wijken in 2018 niet af t.o.v. 2017. 
   

• Faciliteren van regionale competities en toernooien;  
• Feedback op indeling NPC in samenwerking met bondsbureau en CWN;  
• Afstemming van de toernooikalender met verenigingen;     
• Signaleren van hulpvragen en het verkrijgen van beleidsinput van verenigingen; 
• Ondersteunen bij de organisatie van en input leveren aan de ledenraadpleging; 
• Bewaken input ledenraadplegingen bij strategisch beraad;    
• Ondersteunen bij de organisatie van opleidingen binnen het district; 
• Regionaal promoten van de sport en bond; 
• Beheren van de districtswebsite.  

 

Elk districtsteam heeft daarnaast voor 2018 een aantal belangrijke activiteiten benoemd. De 
activiteiten worden hieronder per districtsteam opgesomd. De begroting van elk districtsteam 
is afgestemd met het bondsbureau o.b.v. de activiteiten die door het districtsteam worden 
georganiseerd. In de begroting is op kostenplaats 103 het totaalbedrag van de districtsteams 
opgenomen.  
 
Districtsteam Midden 

▪ Invullen vacature sportpromotor 
▪ Voortzetten en finetunen huidige districtscompetities  
▪ Organiseren van diverse bijeenkomsten met verenigingen 

(districtsbijeenkomsten/kalendermeetings, en scheidsrechters- en 
wedstrijdleidersbijeenkomst en inloopavond) 

▪ Organiseren Captainscup 
 

Districtsteam Noord 
▪ Invullen vacatures districtscoördinator en verenigingsondersteuner 
▪ Trachten om bestaande competities uit de oud-afdelingen 01 en 02 verder te integreren 
▪ Voortzetten en finetunen huidige districtscompetities  
▪ Organiseren van diverse bijeenkomsten met verenigingen 

(districtsbijeenkomsten/kalendermeetings, scheidsrechters- en 
wedstrijdleidersbijeenkomst en inloopavond) 

▪ Organiseren Coupe du Nord 
 

Districtsteam Noordwest 
▪ Rol districtsteam nog beter positioneren bij verenigingen binnen district  
▪ In samenwerking met bondsbureau verenigingsondersteuners en sportpromotors 

facilitairen 
▪ Scholingen intensiever en vaker onder de aandacht brengen 

▪ Pilot themabijeenkomst voor verenigingen opzetten   
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Districtsteam Oost 

▪ Invullen vacatures sportpromotor en verenigingsondersteuner 
▪ Verenigingen actief betrekken bij activiteiten 
▪ Organiseren Captainscup 
▪ Organiseren van diverse bijeenkomsten met verenigingen 

 
Districtsteam West 

▪ Invullen vacatures sportpromotor en verenigingsondersteuner 
▪ Voortzetten en finetunen huidige districtscompetities  
▪ Organiseren bestuurderscup 
▪ Organiseren van diverse bijeenkomsten met verenigingen 

 
Districtsteam Zuid 

▪ Invullen vacature sportpromotor  
▪ Organiseren van een bijeenkomst met verenigingen 

▪ Investeren in werven van nieuwe leden 
▪ Opleiden van functionarissen 

 
Districtsteam Zuidoost 

▪ Invullen vacatures sportpromotor, verenigingsondersteuner en coördinator 
wedstrijdzaken 

▪ Postioneren rol districtsteam binnen de verenigingen in het district 
▪ Investeren in het opbouwen van relaties met verenigingsbestuurders 
▪ Gezamenlijk opzetten van competities 
▪ Organiseren van een pilot met betrekking tot een promotieactiviteit 

 
Districtsteam Zuidwest 

▪ Invullen vacatures districtscoördinator en sportpromotor 

▪ Postioneren rol districtsteam binnen de verenigingen in het district 
▪ Het opzetten van districtsactiviteiten in gezamenlijk overleg met verenigingen 
▪ Organiseren van een pilot promotie activiteit 
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Inleiding 

 
In het voorjaar van 2017 (april t/m juni) zijn er in totaal acht ledenraadplegingen 
georganiseerd. Deze ledenraadplegingen zijn onderdeel van de nieuwe besluitvormingscyclus 
die sinds 2017 wordt gevolgd binnen de NJBB. Tijdens de ledenraadplegingen hebben de 
verenigingen direct input kunnen leveren aan de richting die de NJBB dient te volgen in de 
komende jaren. Tijdens de ledenraadplegingen hebben zij aangegeven welke onderwerpen 
volgens hen prioriteit zouden moeten hebben. De onderwerpen met de hoogste prioriteit zijn 
uitgebreid besproken. 
 
De ledenraadplegingen zijn georganiseerd in de districten West (Zoetermeer), Noordwest 
(Egmond aan Zee), Zuidwest (Breda), Zuid (Maastricht), Midden (Bunnik), Oost (Apeldoorn), 
Noord (Appelscha) en Zuidoost (Rosmalen). Tijdens deze bijeenkomsten hebben in totaal 144 
verenigingsbestuurders hun input gegeven voor het nieuwe beleid. Zij vertegenwoordigden 85 
verschillende verenigingen. 

 
Het bondsbestuur heeft de ledenraadplegingen als zeer nuttig ervaren. Door deze 
bijeenkomsten is de NJBB nog beter in staat om beleid op te stellen dat zoveel mogelijk 
aansluit bij de onderwerpen die in Petanque-spelend Nederland actueel zijn. Tijdens de 
bijeenkomsten zijn veel verschillende onderwerpen besproken en veel suggesties gegeven aan 
het bondsbestuur. Er is bijvoorbeeld gesproken over de ledenwerving & verjonging van de 
verenigingen, de opleidingen die worden aangeboden door de NJBB en het vrijwilligersbeleid 
binnen de verenigingen.  
 
Voor de ledenraadplegingen in 2017 is (deze eerste keer) vooraf geen agenda opgesteld. De 
onderwerpen werden per avond bepaald door de aanwezige verenigingsbestuurders. De opzet 
waarbij de verenigingsbestuurders vrij input kunnen geven, wordt in beginsel eens in de zoveel 
jaar gebruikt. Het bondsbestuur is voornemens om in de toekomst wel te gaan werken met 

agenda’s die vooraf worden opgesteld. Hierbij wordt zal wel ruimte worden gehouden voor 
vrije input vanuit de verenigingsbestuurders. De besproken onderwerpen en suggesties 
worden geprioriteerd en in kaart gebracht. Daarna worden ze betrokken bij het invullen van 
het beleid voor de komende jaren. Dit zal onder andere gebeuren op basis van de capaciteit 
van het bondsbureau en besluiten van de bondsraad en het bondsbestuur. 
 
Tijdens de ledenraadplegingen kwamen de onderstaande onderwerpen ter sprake. De volgorde 
van de onderwerpen is gebaseerd op de behoefte zoals die in de districten bestaat. De 
onderwerpen die in deze notitie worden besproken zijn:  
 

- Ledenwerving en verjonging 
- Sportaanbod voor alle leden (incl. licentiestructuur) 
- Promotie en zichtbaarheid (publiciteit) van de sport Petanque 
- Verenigingsondersteuning 

- Districtscompetities 
- NPC 
- Opleidingen 

 
Per thema wordt een voorstel gedaan over de acties die opgepakt moeten worden. Hierbij 
wordt aangegeven bij wie het initiatief zal liggen en op welke manier de verschillende 
geledingen binnen de NJBB betrokken worden. Op basis van de deze voorstellen wordt met 
name in 2018 gewerkt aan de ontwikkeling van beleid op de verschillende thema’s. Uit dit 
beleid zullen projecten voortvloeien die de komende jaren zullen worden opgestart. Per 
onderwerp wordt een planning van de werkzaamheden en een raming van de kosten gemaakt. 
De uren die het bondsbureau aan deze actiepunten kan besteden, zijn meegenomen in de 
urenplanning van het bondsbureau in 2018.  
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1. Ledenwerving en verjonging 
 
In Nederland wordt er steeds meer gesport buiten de sportbonden en -verenigingen om. Dit 
betekent dat het aantal verenigingsleden daalt. De behoefte van de sporters is aan het 
veranderen en de manier van sporten wordt steeds flexibeler en diverser. Ook de NJBB merkt 
dat het aantal verenigingsleden gestaag daalt. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de 
leden van de aangesloten verenigingen inmiddels gestegen naar 68,3 jaar. 
 
Gezien deze ontwikkelingen is het van belang dat er wordt gewerkt aan het werven van 
nieuwe leden en (dus) verjonging van het ledenbestand van de verenigingen. Tijdens de 
ledenraadplegingen zijn meerdere suggesties gegeven om de ledenwerving en verjonging te 
realiseren, zoals bijvoorbeeld kennismakingstoernooien en het opvangen van nieuwe leden. Er 
is gesproken over het bereiken van mensen die sport beoefenen in anders georganiseerd 
verband. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leden van verenigingen die niet zijn aangesloten bij 
de NJBB, deelnemers aan bedrijvencompetities of bezoekers van evenementen zoals Mooie 

Boules. Zij dienen op een (laagdrempelige) manier kennis te maken met de sport Petanque. 
 
Op dit moment bestaat het ledenbestand van de verenigingen voor slechts 1% uit jeugdleden 
(leden tot en met 18 jaar oud). In 2016 waren er 116 jeugdleden met een licentie bij de NJBB. 
Tijdens de ledenraadplegingen is gesproken over activiteiten en projecten die meer 
jongeren/kinderen in aanraking kunnen laten komen met de sport Petanque. Het organiseren 

van schoolboulen en (groot)ouder&(klein)kind toernooien werden genoemd als opties.  
 
Voordat deze of soortgelijke initiatieven kunnen worden uitgewerkt, zal de NJBB eerst een 
heldere visie en duidelijk beleid ontwikkelen met betrekking tot ledenwerving en verjonging. 
De suggesties die tijdens de ledenraadplegingen zijn genoemd kunnen worden verwerkt in dit 
beleid. 
 

Actie:  Ontwikkelen van visie en beleid op het vlak van ledenwerving en 
verjonging.  

 

2. NJBB is er voor alle leden 
 
De bij de NJBB aangesloten verenigingen hebben veel verschillende typen boulers als lid. Waar 
het ene verenigingslid deelneemt aan nationale, landelijke en regionale toernooien, kiest het 

andere verenigingslid er voor om enkel petanque te spelen bij de vereniging. De NJBB is er 
voor alle typen boulers en wil een sportaanbod aanbieden voor verschillende doelgroepen op 
verschillende niveaus en in diverse leeftijdscategorieën.  
 
Meerwaarde van (een lidmaatschap bij) de NJBB 
In Nederland wordt steeds meer gesport buiten de sportbonden en -verenigingen om. Dit zorgt 
er voor dat de sportbonden, en dus ook de verenigingen binnen de NJBB, duidelijk moeten 

maken wat de meerwaarde van een lidmaatschap is. Alle geledingen binnen de NJBB zullen 
moeten nadenken over de waarden die zij vertegenwoordigen en op welke manier zij hier 
invulling aan geven. Deze meerwaarde moet zichtbaar en relevant zijn voor de sporters en zij 
dienen een duidelijke positie en identiteit te kiezen. In 2018 zal worden gewerkt aan het 
inzichtelijk maken van de meerwaarde van het lidmaatschap bij de NJBB. In dit proces zijn 
taken weggelegd voor de landelijke organisatie en de verschillende verenigingen. 
 

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de verenigingen om vast te stellen wat de behoeften 
zijn van hun leden. De verenigingen verzorgen een groot deel van het sportaanbod en hebben 
direct contact met hun leden. Inzicht in de wensen en behoeften van de leden van de 
verenigingen, zorgt er voor dat meerwaarde kan worden gecreëerd.  
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Meerwaarde kan bijvoorbeeld worden gecreëerd door het bieden van sportaanbod voor 

verschillende doelgroepen, op verschillende niveaus en in diverse leeftijdscategorieën. Om 
petanque op alle niveaus mogelijk te maken, is er een sportaanbod benodigd dat aansluit op 
alle categorieën spelers. In de praktijk wordt veel gesproken over de categorie “recreanten”. 
Het lastige is dat de term “recreant” door iedereen anders geïnterpreteerd wordt. Daarom 
moet het beleid ook op dit punt helder en duidelijk zijn. Het beleid kan hierbij mogelijk 
aansluiten bij de terminologie van het Toernooireglement (TRP) van de NJBB. In dat geval 
wordt er gesproken van de sport Petanque op nationaal-, landelijk-, regionaal- en clubniveau. 
 
Speelsterktesysteem 
Tijdens de ledenraadplegingen is tevens aangegeven dat er behoefte is aan een 
speelsterktesysteem. Een dergelijk systeem zorgt er voor dat van elke bouler bekend is wat 
zijn of haar speelsterkte/niveau is. Daardoor is het mogelijk om toernooien en competities aan 
te bieden op ieders niveau. Een speelsterktesysteem is een mogelijk onderdeel van het beleid 
met betrekking tot het aanbieden van de sport Petanque op alle niveaus.  

 
Contributie- en licentiestructuur 
De huidige contributie- en licentiestructuur binnen de NJBB sluit niet voldoende aan bij de 
behoeften van de leden. Dit blijkt uit de discussie die speelt rondom de huidige W- en C-
licenties. Een nieuwe contributie- en licentiestructuur kan een belangrijke rol spelen bij het 
laten zien en creëren van meerwaarde van het lidmaatschap bij de NJBB. Hierbij kan eveneens 
worden nagedacht over een manier waarop niet-aangesloten beoefenaars nauwer kunnen 
worden betrokken bij mogelijke activiteiten van de NJBB. Zoals bekend heeft het bondsbestuur 
in 2016 een voorstel gedaan met betrekking tot de contributie- en licentiestructuur. Na de 
discussie tijdens de bondsraad van 26 november 2016 heeft het bondsbestuur besloten om het 
voorstel terug te trekken en niet voor te leggen voor besluitvorming. Het bondsbestuur is 
voornemens om in 2018 met een nieuw voorstel te komen. 
 

Actie:  Ontwikkelen van een licentie-en contributiestructuur die aansluit op de  
sportbehoefte. 

 
Actie:  Het ontwikkelen van visie en beleid dat bijdraagt aan de zichtbaarheid 

en meerwaarde van de NJBB. 
 

3. Promotie, zichtbaarheid en publiciteit 
 
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de websites NJBB.nl en  
NLpetanque.nl. Hiermee is een goede basis gelegd voor de promotie en zichtbaarheid van de 
sport Petanque en de werkzaamheden van de NJBB.  
 
De NJBB werkt verder aan het vergroten van de promotie en zichtbaarheid van petanque in 
Nederland. Om dit te realiseren, zal er visie en beleid worden ontwikkeld met betrekking tot de 

promotie, zichtbaarheid en publiciteit van de sport Petanque.  
 
Er zijn verschillende manieren denkbaar waarop petanque en de werkzaamheden van de NJBB 
in Nederland onder de aandacht kunnen worden gebracht. Hierbij is onderscheid te maken 
tussen de online en offline zichtbaarheid. Online kan de zichtbaarheid en promotie worden 
vergroot door middel van de verdere ontwikkeling van de websites NJBB.nl en NLpetanque.nl 
en de social media. Zo is het mogelijk om de bestaande grotere toernooien en competities 

online meer onder de aandacht te brengen. Ook het organiseren van grote evenementen in 
Nederland (EK’s en WK’s), het spreiden van de (nationale) kampioenschappen in Nederland en 
het aansluiten bij bestaande evenementen als Koningsdag of de Nationale Sportweek kunnen 
manieren zijn om de zichtbaarheid van de sport Petanque te vergroten.  
Ook de samenwerking met lokale media kan er voor zorgen dat de sport onder een breder 
publiek onder de aandacht komt. 
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Naast het in beeld brengen van de activiteiten van de NJBB en de sport Petanque, is het 

belangrijk om na te denken over opties om de sport begrijpelijker te maken voor personen die 
er voor het eerst mee in aanraking komen. Aangepaste (bv. kortere en snellere) spelvormen, 
gekleurde boules, duidelijke weergave van de score en uniforme kleding zijn tijdens de 
ledenraadplegingen genoemd als mogelijke oplossingen. Daarnaast kunnen technische 
hulpmiddelen, bijvoorbeeld het inkleuren van ballen op beeld, bijdragen aan het zichtbaar en 
begrijpelijk maken van de sport. 
 
Deze en andere mogelijkheden kunnen door het bondsbestuur worden verwerkt in de visie en 
beleid op dit vlak. 
 
Actie:  Initiatief nemen tot het ontwikkelen van visie en beleid met betrekking 

tot de promotie, zichtbaarheid en publiciteit van de sport Petanque. 
 
Uiteraard kunnen ook verenigingen hun bijdrage leveren aan de zichtbaarheid en promotie van 

de sport. Zo kunnen verenigingen toernooien organiseren waarbij ook niet-leden worden 
betrokken of waarbij de sport meer naar de mensen wordt gebracht. Voorbeelden hiervan 
kunnen zijn mini-maxi toernooien, bouler/niet-bouler toernooien en markttoernooien. 
 

4. Verenigingsondersteuning 
 

Aan het einde van 2016 waren 193 verenigingen aangesloten bij de NJBB. Onder meer door 
veranderingen in de samenleving en de wens om nieuwe leden te werven en de sport te 
promoten, wordt er van verenigingsbesturen meer gevraagd om de verenging op een goede 
manier te besturen. Daarom is het noodzakelijk om vanuit de NJBB goede 
verenigingsondersteuning te bieden. Binnen de verschillende verenigingen is al veel kennis 
aanwezig over het besturen van een vereniging. Ook krijgen verschillende verenigingen vaak 
te maken met dezelfde problemen en uitdagingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om promotie 

van de vereniging, ledenwerving, omgaan met de (regionale) pers, vrijwilligersbeleid en 
sponsoring.  
De NJBB zal een platform aanbieden waar verenigingen hun best practices kunnen delen. 
Daarnaast zal de NJBB nagaan of het mogelijk is om tools (bijvoorbeeld documenten met 
betrekking tot vrijwilligersbeleid en/of ledenwerving) te ontwikkelen die verenigingsbesturen 
ondersteunen bij hun werkzaamheden. Hierbij is het belangrijk dat duidelijk is welke behoeften 
verenigingsbesturen hebben op dit vlak. 

 
Actie:  Creëren van een platform waar verenigingsbesturen hun best practices 

kunnen delen als het gaat om de organisatie van hun verenigingen. 
 
Actie:  Inventariseren van de wensen en behoeften van verenigingsbesturen als 

het gaat om tools die kunnen worden ingezet bij het besturen van de 
verenigingen. 

 
Op basis van een inventarisatie onder de verengingsbesturen wordt gestart met de 
ontwikkeling van tools die aansluiten op de wensen en behoeften van de verenigingsbesturen.  
 
Naast de mogelijkheden om de verenigingsbesturen online hun best practices te laten delen, 
bestaat het voornemen om in de districten cluster- en/of themabijeenkomsten (bijvoorbeeld op 
het vlak van vrijwilligersbeleid)  te organiseren. De organisatie van deze bijeenkomsten ligt 

primair bij de districtsteams. Bij de inhoudelijke invulling van deze bijeenkomsten wordt 
samengewerkt met bijvoorbeeld sportservicebedrijven, lokale en provinciale sportraden.  
De doelstelling is om meer verenigingen op lokaal niveau te betrekken/stimuleren om deze 
bijeenkomsten te bezoeken. 
 
Actie:   Organiseren van minstens één cluster- en/of themabijeenkomst per  

district per jaar. 
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5. Districtscompetities 
 
In bijna alle districten worden competities georganiseerd. Het aanbod aan competities verschilt 
echter per district. Waar wel alle districtsteams mee te maken hebben, zijn de wensen en 
behoeften die in hun district leven met betrekking tot de competities. De districtsteams zullen 
er voor moeten zorgen dat het competitieaanbod aansluit bij de wensen en behoeften van de 
verenigingen in hun district. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de Nationale 
Petanque Competitie (NPC) waarbij het uitgangspunt is dat de districtskampioenschappen en -
competities niet strijdig mogen zijn met (de organisatie van) de NPC. De NPC vindt jaarlijks 
plaats in de maanden oktober tot en met maart. De NJBB wil het voor zoveel mogelijk spelers 
mogelijk maken om zowel aan de districtscompetities als de NPC mee te doen.  
 
Actie:  Optimaliseren van het competitieaanbod binnen de districten.  
 

Zodra duidelijk is dat behoefte en aanbod op elkaar aansluiten, is het ook aan de 
districtsteams om de verenigingen te motiveren om deel te nemen aan de districtscompetities 
en -activiteiten. In de districten kunnen bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten of 
inloopmiddagen worden georganiseerd om de verenigingen te informeren over de activiteiten. 
De verenigingen dienen op hun beurt de spelers te motiveren voor deelname. 
 

Actie:   Informeren en motiveren van de verenigingen en hun leden om deel te 
nemen aan de districtscompetities en overige districtsactiviteiten. 

 

6. Nationale Petanque Competitie 
 
Het seizoen 2016-2017 is het eerste reguliere seizoen geweest van de Nationale Petanque 
Competitie (NPC). Inmiddels is de NPC geëvalueerd en besproken met de deelnemers en 
andere betrokkenen. De NJBB zal blijven werken aan het verder professionaliseren van de 
NPC. Het blijven professionaliseren van de NPC is een vast onderdeel geworden van de 
werkzaamheden van het bondsbureau. De NJBB heeft zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk 
verenigingen deel te laten nemen. Hierbij wordt tevens geïnvesteerd in de toegankelijkheid 
voor de verenigingen die nog niet hebben deelgenomen.  
 
Bij een competitie als de NPC hoort een duidelijke en correcte regelgeving. De NJBB blijft ook 

de regelgeving van de NPC continu verbeteren. Deze regelgeving heeft onder andere 
betrekking op de inzet van scheidsrechters op alle niveaus. 
 
Actie:  Verder professionaliseren van de Nationale Petanque Competitie.  
 

7. Opleidingen 
 
In 2014-2015 is gestart met het vernieuwen van de opleidingen van  de NJBB. Bij het 
vernieuwen van de opleidingen is gebruikgemaakt van de kennis en kunde die aanwezig is 
binnen de NJBB. Daarnaast is ook gekeken naar de opleidingen bij andere sportbonden en is 
veel geleerd van de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. De opleidingen zijn 
ondergebracht in de NJBB Academie, deze academie bestaat uit de volgende opleidingen: 
 

- Regionaal Scheidsrechter (RSR) 

- Regionaal Wedstrijdleider (RWL) 
- Basis Instructeur Petanque (BIP) 

 
Met de nieuwe opleidingen is binnen de NJBB een heldere structuur neergezet. Het streven is 
om in elk district voldoende scheidsrechters, wedstrijdleiders en instructeurs op te leiden.  
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De opleidingen worden begeleid door opleiders die verbonden zijn aan de NJBB. Hierbij gaat 

het om de Kerninstructeurs (KI), Leercoaches (LC) en Proeve van bekwaamheid-beoordelaars 
(PvB-beoordelaar). Bij alle opleidingen is er een tekort aan opleiders. Hierdoor wordt er teveel 
gevergd van een kleine groep opleiders die momenteel beschikbaar is. Zonder opleiders kan er 
niet worden voorzien in de vraag om structureel functionarissen op te leiden. Om deze reden 
zal worden geïnvesteerd in het werven van nieuwe opleiders. Dit kan bijvoorbeeld door het 
organiseren van informatiebijeenkomsten. Daarnaast zullen andere mogelijkheden worden 
onderzocht (bijvoorbeeld e-learning) om opleidingen toegankelijker te maken. 
 
Actie:  Initiatief nemen tot het werven en scholen van opleiders. 
 
Na afronding van een opleiding tot scheidsrechter (RSR) of wedstrijdleider (RWL) krijgt men 
een accreditatie voor vier jaar. Tijdens deze vier jaar mag men actief zijn als scheidsrechter of 
wedstrijdleider bij toernooien en competities die in Nederland worden georganiseerd. Het is 
van groot belang om het niveau van de officials ook gedurende deze vier jaar op peil te 

houden, daarvoor zal een plan worden ontwikkeld.  
 
Actie:  Initiatief nemen tot het ontwikkelen van een plan om het niveau van de 

officials op peil te houden. 
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Bijlage 2 Activiteitenplanning 2018    

 
 

Opstarten in kwartaal en 
maand 2018 

 
Op te leveren in kwartaal en 
maand 2018 

  
Budget:    

 
    

  
   

Status: 

 
1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

  

22.000     
J F M A M J J A S O N D 

 
J F M A M J J A S O N D 

  

 
  

 
                             

Pijler Bondsorganisatie                                                             5.500 
                                 

2.1 Licentie- en contributiestructuur   Opstarten  x                                          x       5.500 
                                 

Pijler Competitie                                                             8.000 

                                 

2.2 Doorontwikkelen NPC  Lopend                                       x             2.300 

2.3 Optimaliseren competitieaanbod districten   Lopend                                             x          1.500 

2.4 Stimuleren deelname districtsactiviteiten   Opstarten   x                             x                      1.200 

2.5 Visie en beleid Topsport  Lopend                                             x       3.000 
                                 

Pijler Promotie                                                             2.500 

                                 

2.6 

Ontw. visie en beleid ledenwerving 

verjonging, zichtbaarheid, meerwaarde en 
promotie. 

 Opstarten  x                                        x       2.500 

                                 

Pijler  Verenigingsondersteuning                                                             6.000 

                                 

2.7 Inventariseren verenigingstools  Opstarten  x                            x                     800 

2.8 Inrichten platform best practices  Opstarten       x                         x                 1.000 

2.9 
Ondersteunen bij organisatie bijeenkomsten 

districten 
  Lopend                                                   x     1.200 

2.10 Werven en scholen van opleiders  Opstarten  x                                x           x   2.000 

2.11 
Ontwikkelen structuur kwaliteitsborging 

functionarissen 
 Opstarten     x                                   x         1.000 
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9.  Begroting 2018 
 
Hierbij biedt het bondsbestuur de begroting 2018 aan ter vaststelling door de bondsraad. Op 
pagina 38 t/m 41 zijn de kostenplaatsen toegelicht.  
 
 

Meerjarenbegroting 2018-2021 (ter informatie) 
 
Als aparte bijlage is, ter informatie, de meerjarenbegroting 2018-2021 bijgevoegd. De 
meerjarenbegroting geeft een globale doorkijk naar de komende jaren. In de 
meerjarenbegroting is met name doorgerekend wat de gevolgen bij ongewijzigd beleid zijn als 
een structurele verlaging wordt doorgevoerd m.b.t. de subsidies van NOC*NSF. De 
subsidietoekenning vanuit NOC*NSF gaat in 2018 veranderen. Op basis van de huidige 
berichtgeving is het te verwachten dat de “vaste” subsidies afnemen en dat er wordt ingezet 
op project/maatwerksubsidies. De exacte voorstellen worden de komende periode uitgewerkt 
en de besluitvorming hierover dient echter nog plaatst te vinden. Het bondsbestuur zal deze 
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden. Bij het definitief opstellen van de begroting 
2019 wordt bepaald of er aanleiding is tot wijzigingen m.b.t. het ingezette beleid.  



Begroting 2018

Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

100 Algemene Infrastructuur 508.034 417.411 534.923 433.880 536.750 378.913

200 Sportparticipatie 58.100 117.858 52.300 129.286 2.475 129.946

300 Wedstrijdsport 33.890 30.755 38.350 26.246 37.100 29.167

400 Topsport 0 34.000 0 35.000 0 45.862

Totaal: 600.024 600.024 625.573 624.412 576.325 583.888

100 ALGEMENE INFRASTRUCTUUR Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

101 Bondsvergaderingen 3.490 2.915 2.411

102 Bondsbestuur 5.100 5.540 4.933

103 Districtsteams 0 18.000 32.000 2.476

110 Financiele commissie 440 390 158

115 Reglementencommissie 1.220 1.900 618

116 Commissie Wedstrijdsport Nationaal 2.240 2.250 3.618

118 Tuchtcollege 2.150 2.165 1.040

119 Verkiezingscommissie 150 250 0

121 Ledenraadplegingen 5.650 6.850 899

122 Strategisch beraad 1.670 1.725 0

125 Ledenadministratie 8.150 8.150 8.310

126 Lidmaatschapsgelden 8.535 8.480 7.565

130 Huisvesting HvdS 38.886 49.500 53.651

131 Organisatiekosten 28.245 24.805 20.455

132 Personeelskosten 281.985 273.460 248.486

140 Afschrijvingen 6.000 3.500 5.731

152 Pijler Bondsorganisatie 5.500 10.000 18.562

180 Contributie 379.310 400.162 401.045

181 Subsidies NOC*NSF 128.124 133.011 134.121

182 Ontvangen en betaalde rente 600 1.750 1.584

508.034 417.411 534.923 433.880 536.750 378.913
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2017 2016

2017

Begroting 2018 Begroting 2017 Realisatie 2016

20162018

2018

-1



200 SPORTPARTICIPATIE Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

201 Instructeur Opleiding 5.600 5.600 2.800 2.800 2.475 2.747

202 Scheidsrechter Opleiding 4.800 4.800 4.800 4.800 0

204 Wedstrijdleider Opleiding 4.800 4.800 2.400 2.400 0

235 Verenigingsondersteuning 17.858 18.386 17.439

237 Sena 12.500 12.500 11.650 11.650 12.008

238 Buma 28.000 28.000 27.850 27.850 30.003

240 PetanQue 400 28.500 30.000 30.233

241 Promotie 0 3.300 800 2.400 1.750

242 Promotieartikelen 2.000 3.000 2.000 3.000 6.930

243 Relatiegeschenken 1.000 1.000 619

250 Pijler Promotie 2.500 12.500 18.524

251 Pijler Verenigingsondersteuning 6.000 12.500 9.693

58.100 117.858 52.300 129.286 2.475 129.946

300 WEDSTRIJDSPORT Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

305 Nationale Petanque Competitie (NPC) 27.940 16.650 32.000 12.095 30.380 16.938

310 NK Doubletten 1.400 1.150 1.400 1.195 1.400 1.267

312 NK Mix 1.200 610 1.200 939 1.180 581

313 NK Precisieschieten 450 1.250 600 1.271 550 1.232

314 NK Tête-à-Tête 1.100 790 1.150 931 1.400 1.166

315 NK Tripletten 1.200 1.000 1.200 930 1.500 1.270

317 NK Beloften / NK Veteranen 600 680 800 710 690 726

322 Masters 625 675 290

350 Pijler Competitie 8.000 7.500 5.697

33.890 30.755 38.350 26.246 37.100 29.167

400 TOPSPORT Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

403 Commissie Wedstrijdsport Internationaal 1.772 2.100 1.239

407 Mannen 6.000 5.000 7.662

409 Beloften Mannen 3.000 2.600 5.954

411 Vrouwen 6.000 7.700 9.602

413 Beloften Vrouwen 3.000 2.600 5.013

415 Jeugd 9.228 10.000 13.005

421 Veteranen 5.000 5.000 3.387

0 34.000 0 35.000 0 45.862

Agendapunt 9 - BV 25 nov. 2017 40

2017 2016

2017 2016

2017 2016

Begroting 2018 Begroting 2017 Realisatie 2016

2018

2018

2018
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Toelichting per kostenplaats begroting 2018 
 
 
KOSTENDRAGER ALGEMENE INFRASTRUCTUUR (100) 
 
101 De kosten van de bondsraad zijn gebaseerd op 2 vergaderingen per jaar. De kosten 

bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van bondsraadsleden (20 pers.) bondsbestuur en 
kosten voor catering, drukwerk en verzendkosten.  

102 De kosten van het bondsbestuur bestaan hoofdzakelijk uit reis- en representatiekosten 
van bondsbestuursleden.  

103 Vanaf 2017 kent de NJBB 8 districtsteams. Op basis van de onderliggende 
districtsbegrotingen is het bedrag voor 2018 t.o.v. de begroting 2017 naar beneden 
bijgesteld.  

110 De financiële commissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak de 
financiën van de NJBB te controleren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten.  

115 De reglementencommissie is een commissie van de bond. De kosten bestaan 
hoofdzakelijk uit reiskosten voor het bijwonen van commissievergaderingen.  

116 De commissie wedstrijdsport nationaal (voorheen toernooicommissie) is belast met de 
organisatie van de NPC, NK’s en NJBB Masters. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 
reiskosten voor vergaderingen.  

118 Het tuchtcollege is een onafhankelijke commissie van de bond en is belast met het 

behandelen van tuchtzaken. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten die worden 
gemaakt m.b.t. commissievergaderingen of het bijwonen van hoorzittingen. 

119 De verkiezingscommissie is een commissie van de bondsraad en heeft als taak om de 
verkiezing van de bondsraad te organiseren. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 
reiskosten. 

121 De ledenraadpleging is onderdeel van de nieuwe besluitvormingscyclus. Per district wordt 
een ledenraadpleging georganiseerd waarvoor de bestuursleden van verenigingen in het 

district worden uitgenodigd. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit huur, catering en 
reiskosten van bondsbestuursleden, medewerkers bondsbureau en leden van het 
districtsteam.  

122 Het strategisch beraad is een onderdeel van de besluitvormingscyclus van de NJBB en 
dient ter inhoudelijke bespreking van de beleidsvoorstellen van het bondsbestuur. De 
kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van districtscoördinatoren, bondsraadsleden 
en bondsbestuursleden. 

125 De kosten voor de ledenadministratie bestaan uit een bedrag aan hosting voor de online 
omgeving en de kosten voor het maken en versturen van de licentiepasjes. 

126 De lidmaatschapsgelden bestaan uit contributies die worden betaald aan de 
CEP, FIPJP, NOC&NSF, Onel Trademarks, Samen Presteren en de werkgeversorganisatie 
sport (WOS). 

130 De huisvestingskosten hebben betrekking op de huisvesting van het bondsbureau in het 
Huis van de Sport te Nieuwegein. De nieuwe huisvestingslocatie in Nieuwegein levert een 

aanzienlijke besparing op.  
131 De organisatiekosten hebben betrekking op kosten die worden gemaakt door de 

organisatie (accountants-, attentie-, automatisering-, bank-, drukwerk en repro-, 
telefoon-, representatie-, verzekerings,- en verzendkosten en kosten voor de aanschaf 
van kantoormiddelen). De aanschaf van een bestelbus zorgt voor een hogere kostenpost. 
De kosten voor een autoverzekering, motorrijtuigenbelasting en onderhoud zijn op deze 
kostenplaats onder gebracht.  

132 De personeelskosten bestaan uit salariskosten, pensioenpremies, sociale lasten, 
reservering vakantiegeld en kosten die worden gemaakt in het kader van 
personeelsverzekeringen en personeelsbeleid (opleidingen). De uitbreiding van de uren 
van de financiele medewerker zorgen voor een stijging van de kosten t.o.v. de begroting 
2017. 
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140 De afschrijvingen hebben met betrekking op de aanschaf van een bestelbus, 

selectiekleding, hardware en kantoormeubilair.  
152 De kosten binnen de pijler bondsorganisatie hebben betrekking op de projecten die 

geformuleerd zijn in het jaarplan 2018 m.b.t. de pijler bondsorganisatie (ontwikkeling 
nieuwe contributiestructuur). 

180 De contributie is begroot op een ledenaantal van 15.947 leden.  
181 De subsidie van NOC*NSF m.b.t. “Algemene Infrastructuur” (rubriek 3.1) is gebaseerd 

op een basisbedrag plus een bedrag per lid. Het huidige financieringsmodel staat ter 
discussie. In 2018 wordt in overleg met de sportbonden een nieuw financieringsmodel 
ontwikkeld. NOC*NSF heeft besloten om de subsidietoekenning voor 2018 te baseren op 
dezelfde bedragen die in 2017 aan elke sportbond zijn toegekend met dien verstande dat 
Sportvisserij Nederland met 600.000 leden vanaf 2018 in aanmerking komt voor 
subsidie. Hierdoor ontvangt de NJBB, net als andere sportbonden, een lagere subsidie.  

182 Dit betreft de totale rente op de ABN, ING en SNS spaarrekening.  
 

KOSTENDRAGER SPORTPARTICIPATIE (200) 
 
201 In 2018 zijn in totaal 4 opleidingen BIP begroot, 2 meer dan in 2017. De opleidingen 

worden tegen kostprijs aangeboden. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor 
leercoaches, kerninstructeurs en PVB-beoordelaars voor 4 verdiepingsbijeenkomsten en 
1 examenbijeenkomst. De overige kosten bestaan uit kosten voor huur accommodatie, 
kantoormiddelen, drukwerk, catering en verzendkosten. 

202 In 2018 zijn in totaal 4 opleidingen RSR begroot. De opleidingen worden tegen kostprijs 
aangeboden. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor leercoaches, 
kerninstructeurs en PVB-beoordelaars voor 3 verdiepingsbijeenkomsten en 1 
examenbijeenkomst. De overige kosten bestaan uit kosten voor huur accommodatie, 
kantoormiddelen, drukwerk, catering en verzendkosten. 

204 In 2018 zijn in totaal 4 opleidingen RWL begroot, 2 meer dan in 2017. De opleidingen 

worden tegen kostprijs aangeboden. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor 
leercoaches, kerninstructeurs en PVB-beoordelaars voor 3 verdiepingsbijeenkomsten en 
1 examenbijeenkomst. De overige kosten bestaan uit kosten voor huur accommodatie, 
kantoormiddelen, drukwerk, catering en verzendkosten. 

235 De kosten voor verenigingsondersteuning bestaan uit de collectieve aansprakelijkheid- en 
ongevallenverzekering voor leden, de bestuursaansprakelijkheidsverzekering, de 
monitoring tool, inschrijfgeld voor de Nationale Sportweek, de juridische adviesdesk en 
een kleine financiele bijdrage voor verenigingen die een nieuwe accommodatie 
realiseren.   

237 De NJBB heeft een collectiviteitscontract met SENA. SENA houdt zich bezig met het 
naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten 
(platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek. Het bedrag dat de NJBB aan de 
SENA betaald wordt rechtstreeks doorbelast aan verenigingen die gebruik maken het 
collectiviteitscontract.  

238 De NJBB heeft een collectiviteitscontract met BUMA/STEMRA die de belangen van de 
bedenkers van muziek (componisten, tekstdichters en muziekuitgevers) behartigt. Het 
bedrag dat de NJBB aan de SENA betaalt, wordt rechtstreeks doorbelast aan 
verenigingen die gebruik maken het collectiviteitscontract. 

240 De kosten voor het bondsblad bestaan uit reiskosten voor de redactie en druk- en 
verzendkosten. 

241 De kosten voor promotie bestaan hoofdzakelijk uit hostingkosten voor de website.  
242 De kosten op kostenplaats “promotieartikelen” hebben betrekking op de inkoop van 

promotieartikelen. Een gedeelte van de ingekochte artikelen wordt via het 
bestelformulier verkocht.  

243 De kosten op kostenplaats “relatiegeschenken” hebben betrekking op de inkoop van 
relatiegeschenken t.b.v. representatieve activiteiten. 
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250 De kosten binnen de pijler promotie hebben betrekking op de projecten die geformuleerd 

zijn in het jaarplan 2018 m.b.t. de pijler promotie (o.a. ledenwerving- en verjonging, 
zichtbaarheid en meerwaarde NJBB en promotie van de sport). 

251 De kosten binnen de pijler verenigingsondersteuning hebben betrekking op de projecten 
die geformuleerd zijn in het jaarplan 2018 m.b.t. de pijler verenigingsondersteuning (o.a. 
enquête verenigingstools, platform voor best practices, werven van opleiders en 
kwaliteitsborging voor functionarissen). 

  
KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT NATIONAAL (300) 
  
305  De kosten voor de Nationale Petanque Competitie (NPC) bestaan uit het inkopen van 

prijzen, reiskosten CWN, reiskosten m.b.t. representatie bondsbestuur, automatiserings- 
en hostingskosten NPC-module, drukwerkkosten en betreffen het inschrijfgeld voor de 
EuroCup en de financiele bijdrage aan het team dat wordt uitgezonden naar de 
voorronde en/of finale van de EuroCup. Het inschrijfgeld is iets lager begroot omdat in de 

4e divisie en lager bij een kleinere poule het inschrijfgeld naar verhouding is aangepast.  
310 De kosten voor het NK Doubletten bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van 

wedstrijdleiders, scheidsrechters, CWN en representatie bondsbestuur. De kosten worden 
volledig gedekt door de inschrijfgelden. 

312 De kosten voor het NK Mix bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van 
wedstrijdleiders, scheidsrechters, CWN en representatie bondsbestuur. De kosten worden 
volledig gedekt door de inschrijfgelden. 

313 De kosten voor het NK Precisieschieten bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten 
van wedstrijdleiders, scheidsrechters, CWN, representatie bondsbestuur en catering. 
Vanwege de grote inzet van functionarissen wordt bij dit kampioenschap  een gedeelte 
van de catering voor functionarissen door de NJBB betaald.  

314 De kosten voor het NK Tête-à-Tête bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van 
wedstrijdleiders, scheidsrechters, CWN en representatie bondsbestuur. De kosten worden 

volledig gedekt door de inschrijfgelden. 
315 De kosten voor het NK Tripletten bestaan uit het inkopen van prijzen, reiskosten van 

wedstrijdleiders, scheidsrechters, CWN en representatie bondsbestuur. De kosten worden 
volledig gedekt door de inschrijfgelden. 

317 De kosten voor het NK Beloften en NK Veteranen bestaan uit het inkopen van prijzen, 
reiskosten van wedstrijdleiders, scheidsrechters, CWN en representatie bondsbestuur. De 
kosten worden volledig gedekt door de inschrijfgelden. 

322 De kosten voor de NJBB Masters bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten voor 
wedstrijdleiders, scheidsrechters, CWN en representatie bondsbestuur. 

350 De kosten binnen de pijler competitie hebben betrekking op de projecten die 
geformuleerd zijn in het jaarplan 2018 m.b.t. de pijler competitie (o.a. 
professionalisering NPC, visie en beleid Topsport en optimaliseren districtscompetities). 
 

KOSTENDRAGER WEDSTRIJDSPORT INTERNATIONAAL (400) 

  
403 De commissie wedstrijdsport internationaal (CWI) draagt zorgt voor een de 

topsportbegeleiding binnen de NJBB. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten van 
coaches/trainers. Daarnaast zijn in dit budget ook de bijscholingsdagen voor trainers 
opgenomen.  

407 De kosten op kostenplaats “Mannen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- en 
verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 
voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s (oneven jaren) of WK’s (even jaren). 
Daarnaast worden de inschrijfgelden aan toernooien, trainingskosten en kosten voor 
kleding op deze kostenplaats ondergebracht. In 2018 wordt het WK Mannen 
georganiseerd in Canada.     

409 De kosten op kostenplaats “Beloften Mannen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- 
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en verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 

voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s. Daarnaast worden de inschrijfgelden 
aan toernooien, kosten m.b.t. selectietrainingen en kosten voor kleding op deze 
kostenplaats ondergebracht. Het is op dit moment nog niet bekend waar het EK Beloften 
Mannen wordt gehouden. Er bestaat geen WK bij de Beloften Mannen. 

411 De kosten op kostenplaats “Vrouwen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- en 
verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 
voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s (even jaren) of WK’s (oneven jaren). 
Daarnaast worden de inschrijfgelden aan toernooien, kosten m.b.t. selectietrainingen en 
kosten voor kleding op deze kostenplaats ondergebracht. In 2018 wordt het EK Vrouwen 
georganiseerd in Frankrijk (Palavas les Flots).     

413 De kosten op kostenplaats “Beloften Vrouwen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- 
en verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 
voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s. Daarnaast worden de inschrijfgelden 
aan toernooien, kosten m.b.t. selectietrainingen en kosten voor kleding op deze 

kostenplaats ondergebracht. Het is op dit moment nog niet bekend waar het EK Beloften 
Vrouwen wordt gehouden. Er bestaat geen WK bij de Beloften Vrouwen. 

415 De kosten op kostenplaats “Jeugd” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- en 
verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 
voorbereidingstoernooien en deelname aan EK’s (even jaren) /WK’s (oneven jaren). 
Daarnaast worden de inschrijfkosten en kosten voor kleding en selectietrainingen op 
deze post ondergebracht. Het is op dit moment nog niet bekend waar het EK Jeugd in 
2018 wordt gehouden. 

421 De kosten op kostenplaats “Veteranen” hebben hoofdzakelijk betrekking op reis- en 
verblijfskosten van begeleiding en spelers m.b.t. het deelnemen aan (inter)nationale 
voorbereidingstoernooien en deelname aan het EK Veteranen. Daarnaast worden de 
inschrijfgelden aan toernooien en kosten voor kleding op deze kostenplaats 
ondergebracht. Het EK Veteranen is 1x in de twee jaar (oneven jaren). In 2018 wordt 

geen EK Veteranen gehouden. Er bestaat geen WK bij de Veteranen. 
  

 
 



Meerjarenbegroting 2018-2021

Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

100 Algemene Infrastructuur 508.034 417.411 492.193 424.498 486.113 435.235 480.338 440.142

200 Sportparticipatie 58.100 117.858 59.408 128.860 68.324 138.533 73.250 138.225

300 Wedstrijdsport 33.890 30.755 35.376 28.096 37.667 28.443 40.913 28.794

400 Topsport 0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000

Totaal: 600.024 600.023 586.977 615.455 592.104 636.211 594.500 641.162

100 ALGEMENE INFRASTRUCTUUR Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

101 Bondsvergaderingen 3.490 3.490 0 3.490 0 3.490

102 Bondsbestuur 5.100 5.100 0 5.100 5.100

103 Districtsteams 0 18.000 18.000 0 18.000 18.000

110 Financiele commissie 440 440 0 440 440

115 Reglementencommissie 1.220 1.220 0 1.220 1.220

116 Commissie Wedstrijdsport Nationaal 2.240 2.240 0 2.240 2.240

118 Tuchtcollege 2.150 2.150 0 2.150 2.150

119 Verkiezingscommissie 150 1.250 150 150

121 Ledenraadplegingen 5.650 5.650 5.650 5.650

122 Strategisch beraad 1.670 1.670 1.670 1.670

125 Ledenadministratie 8.150 8.272 0 8.396 8.522

126 Lidmaatschapsgelden 8.535 8.663 0 8.793 8.925

130 Huisvesting HvdS 38.886 39.469 0 40.061 40.662

131 Organisatiekosten 28.245 28.669 0 29.099 29.535

132 Personeelskosten 281.985 286.215 0 297.671 302.176

140 Afschrijvingen 6.000 7.000 0 7.105 7.212

152 Pijler Bondsorganisatie 5.500 5.000 0 4.000 3.000

180 Contributie 379.310 370.000 370.000 370.000

181 Subsidies NOC*NSF 128.124 121.593 115.513 109.738

182 Ontvangen en betaalde rente 600 600 600 600

508.034 417.411 492.193 424.498 486.113 435.235 480.338 440.142

200 SPORTPARTICIPATIE Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

201 Instructeur Opleiding 5.600 5.600 5.600 5.600 8.400 8.400 8.400 8.400

202 Scheidsrechter Opleiding 4.800 4.800 4.800 4.800 7.200 7.200 7.200 7.200

204 Wedstrijdleider Opleiding 4.800 4.800 4.800 4.800 7.200 7.200 10.800 4.800

235 Verenigingsondersteuning 17.858 18.125 0 18.397 0 18.673

237 Sena 12.500 12.500 12.688 12.688 12.878 12.878 13.071 13.071

238 Buma 28.000 28.000 28.420 28.420 28.846 28.846 29.279 29.279

240 PetanQue 400 28.500 600 28.928 800 29.361 1.000 29.802

241 Promotie 0 3.300 3.500 0 3.750 0 4.000

242 Promotieartikelen 2.000 3.000 2.500 3.500 3.000 4.000 3.500 4.500

243 Relatiegeschenken 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000

250 Pijler Promotie 2.500 10.000 10.000 10.000

251 Pijler Verenigingsondersteuning 6.000 7.500 7.500 7.500

58.100 117.858 59.408 128.860 68.324 138.533 73.250 138.225

Agendapunt 9 - BV 25 nov. 2017 45

0 -28.478 -44.106 -46.661
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2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020 2021



300 WEDSTRIJDSPORT Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

305 NPC 27.940 16.650 29.337 16.900 31.537 17.153 34.691 17.411

310 NK Doubletten 1.400 1.150 1.421 1.167 1.442 1.185 1.464 1.203

312 NK Mix 1.200 610 1.218 619 1.236 628 1.255 638

313 NK Precisieschieten 450 1.250 457 1.269 464 1.288 471 1.307

314 NK Tête à Tête 1.100 790 1.117 802 1.133 814 1.150 826

315 NK Tripletten 1.200 1.000 1.218 1.015 1.236 1.030 1.255 1.046

317 NK Beloften / NK Veteranen 600 680 609 690 618 701 627 711

322 Masters 625 0 634 0 644 0 654

350 Pijler Competitie 8.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000

33.890 30.755 35.376 28.096 37.667 28.443 40.913 28.794

400 TOPSPORT Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg Ontv Uitg

403 CWI 1.772 0 1.772 0 1.772 0 1.772

407 Mannen 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000

409 Beloften Mannen 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000

411 Vrouwen 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000

413 Beloften Vrouwen 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000

415 Jeugd 9.228 0 9.228 0 9.228 0 9.228

421 Veteranen 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000

0 34.000 0 34.000 0 34.000 0 34.000
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10. Toevoeging artikel aan Huishoudelijk Reglement 
 
 
In het nieuwe huishoudelijk reglement (HHR) dat op 26 nov. 2016 door de bondsraad is 
vastgesteld, is het artikel weggevallen met betrekking tot het overnemen van een royement. 
Het tuchtcollege is hierdoor niet bevoegd om deze zaken in behandeling te nemen. In een 
vorige versie van het HHR was dit geregeld in artikel 5 “Rechten van de lidverenigingen 5” 
onder lid 2. 
 
Het bondsbestuur stelt voor om de tekst uit het oude HHR (cursief gedrukt), te plaatsen onder 
artikel 1, lid 2 in het nieuwe HHR: 
 
“Lidverenigingen hebben het recht om, binnen een maand na het royement van een van hun 
verenigingsleden, de bond te verzoeken het royement over te nemen. De 
beslissingsbevoegdheid hierover ligt bij het tuchtcollege, met inachtneming van het tuchtrecht 

van de bond. Indien en voor zover de tuchtrechtspraak is overgedragen aan de Stichting 
Instituut Sportrechtspraak, hierna in dit reglement “Instituut Sportrechtspraak”, berust de 
beslissingsbevoegdheid bij de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 
Sportrechtspraak.” 
 
Door de toevoeging van lid 2 aan artikel 1 wordt het volledige artikel in het nieuwe HHR zoals 

hieronder is beschreven. 
 
Artikel 1 Rechten van de lidverenigingen 
 
1. Rechten 

Lidverenigingen hebben recht op: 
a. Het organiseren van toernooien onder auspiciën van de bond, van publicatie van de 

aankondiging daarvan, op de inzet van wedstrijdtechnische functionarissen daarbij en 
op het beschikbaar stellen van faciliteiten ten behoeve van toernooien van de bond en 
kampioenschappen van de bond; 

b. Ondersteuning van de lidvereniging op bestuurlijk en wedstrijdtechnisch gebied; 
c. Het aanschaffen van bondsmaterialen. 
2. Lidverenigingen hebben het recht om, binnen een maand na het royement van een van 

hun verenigingsleden, de bond te verzoeken het royement over te nemen. De 

beslissingsbevoegdheid hierover ligt bij het tuchtcollege, met inachtneming van het 
tuchtrecht van de bond. Indien en voor zover de tuchtrechtspraak is overgedragen aan 
de Stichting Instituut Sportrechtspraak, hierna in dit reglement “Instituut 
Sportrechtspraak”, berust de beslissingsbevoegdheid bij de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 
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11.1 Wijziging artikelen in Toernooireglement Petanque 

 
Het toernooireglement petanque (TRP) was nog niet aangepast op de nieuwe 
organisatiestructuur. Bij het doorvoeren van deze wijzigingen, is het gehele reglement onder 
de loep genomen. Dit heeft geleid tot een behoorlijk aantal wijzigingen. In de linker kolom is 
het huidige reglement weergegeven. In de rechterkolom zijn de tekstvoorstellen gedaan voor 
nieuwe artikelen. De teksten die cursief gedrukt zijn, zijn aangepaste of nieuwe teksten t.o.v. 
het huidige reglement in de linkerkolom.  
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Toernooireglement 

Petanque  

 

Toernooireglement 

Petanque  

 

Vastgesteld door de bondsvergadering op 28 

mei 2016; Inwerking tredend op 1 juli 2016 
Vastgesteld door de vergadering van de 

bondsraad op 25 november 2017; Inwerking 
tredend op 1 januari 2018 

INLEIDING   

  

Voor zover in dit toernooireglement niet 
anders is bepaald, zijn de bepalingen van het 
Internationaal Spelreglement Petanque (het 
spelreglement) van toepassing. De volgende 
artikelen in dit Rompreglement en zijn 
bijlagen wijken bewust af van het bepaalde in 
het spelreglement:   

• artikel 9  (belijning en afmetingen van 

banen) bevat afwijkingen van het 

spelreglement, artikel 5;   

• artikel 30 (regeling invallers) is een 

verruiming van het spelreglement, artikel 33;   

• bijlage 01 (nationale petanque competitie) 

bevat in artikel 3 verruimingen van het 

spelreglement;   

• bijlage 02 (NK tripletten) bevat in artikel 7 

afwijkingen van het spelreglement;   

• bijlage 03 (NK veteranen) bevat in artikel 6 

afwijkingen van het spelreglement;   

• bijlage 04 (NK beloften) bevat in artikel 6 

afwijkingen van het spelreglement;   

• bijlage 05 (NK doubletten) bevat in artikel 7 

afwijkingen van het spelreglement;   

• bijlage 06 (NK mix) bevat in artikel 6 

afwijkingen van het spelreglement;   

• bijlage 07 (NK tête-à-tête) bevat in artikel 7 

afwijkingen van het spelreglement;   

• bijlage 08 (NK precisieschieten) beschrijft niet 

het petanquespel; en   

• bijlage 09 (reglement NJBB Masters) bevat in 

artikel 9 afwijkingen van het spelreglement.   

 

De regels uit de statuten, het huishoudelijk 

reglement en het tuchtreglement gaan altijd 

boven de regels van dit toernooireglement. 

INLEIDING   

  

Voor zover in dit toernooireglement niet 
anders is bepaald, zijn de bepalingen van het 
reglement voor de petanquesport (het RPS) 
van toepassing.  
 
In dit toernooireglement kunnen afwijkingen 
voorkomen van het RPS. 
 
De regels uit de statuten, het huishoudelijk 
reglement en het tuchtreglement gaan altijd 

boven de regels van dit toernooireglement. 
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 ALGEMEEN  

Artikel 1 Doel en toepasselijkheid van dit 
reglement  

1.1 Dit reglement geeft regels voor de organisatie 
van toernooien, georganiseerd door of 
namens de bond of door zijn leden, hierna te 

noemen verenigingen. Het is van dwingende 
toepassing op alle toernooien, met 
uitzondering van onderlinge ontmoetingen 
waaraan alleen leden van de organiserende 
vereniging en van ten hoogste drie andere 
verenigingen kunnen deelnemen.  
 

ALGEMEEN  

Artikel 1 Doel en toepasselijkheid van dit 
reglement  

1.1 Dit reglement geeft regels voor de 
organisatie van toernooien, 
georganiseerd door of namens de 

Nederlandse Jeu de Boules Bond 
(hierna te noemen de bond) of door zijn 
leden, hierna te noemen verenigingen. 
Het is van dwingende toepassing op alle 
toernooien, met uitzondering van 
onderlinge ontmoetingen waaraan 
alleen leden van de organiserende 
vereniging en van ten hoogste drie 
andere verenigingen kunnen 
deelnemen.  

1.2 
Het houden van een niet–goedgekeurd 
toernooi is niet toegelaten. 

1.2 
Het houden van een niet–goedgekeurd 
toernooi is niet toegestaan. 

Artikel 2 Begripsbepalingen  

2.1  
In dit reglement wordt, tenzij uit de context 
anderszins blijkt, verstaan onder:  
toernooi een door of namens de bond 

of door een vereniging 
georganiseerd één- of 

meerdaags evenement 
waarbij petanque in 
wedstrijdverband wordt 
beoefend door het spelen 
van één of meer partijen;  

deelnemer eenieder die voor een 
toernooi is ingeschreven;  

 
 
 
speler een deelnemer of invaller die 

aan het spel deelneemt; 
coach  een deelnemer aan een 

toernooi die een team 

begeleidt en die geen speler 
is;  

vervanger  een deelnemer die een 
eerder ingeschreven 
deelnemer vervangt 
gedurende de gehele duur 
van het toernooi;  

invaller  een licentiehouder die in 
plaats van een ingeschreven 
deelnemer alle resterende 
partijen van diens team op 
één speeldag speelt;  

Artikel 2 Begripsbepalingen  

2.1  
In dit reglement wordt, tenzij uit de context 
anderszins blijkt, verstaan onder:  

de NJBB de Nederlandse Jeu de 
Boules Bond; 

cwn  de commissie 

wedstrijdsport nationaal; 
toernooi een door of namens het 

bondsbestuur of een 
vereniging 
georganiseerde één- of 
meerdaags evenement 
waarbij petanque in 

wedstrijdverband wordt 
beoefend door het spelen 
van één of meer partijen;  

organisator het orgaan dat belast is 
met de organisatie van 
een toernooi; 

deelnemer eenieder die voor een 

toernooi is ingeschreven;  
speler  een deelnemer of invaller 

die aan het spel 
deelneemt; 

coach  een deelnemer aan een 
toernooi die een team 
begeleidt en die geen 

speler is;  
vervanger  een deelnemer die een 

eerder ingeschreven 
deelnemer vervangt 
gedurende de gehele duur 
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equipe  een eenheid van één of 

meer deelnemers, zoals 
bedoeld in het 
spelreglement;  

equipeleider  de coach van de equipe of, 
bij ontstentenis daarvan, de 
eerst opgegeven deelnemer 
die tot de equipe behoort;  

team  een eenheid van één of 
meer equipes die als zodanig 
deelneemt aan een toernooi;  

teamleider  de coach van het team of, 
bij ontstentenis daarvan, de 
eerst opgegeven deelnemer 
die tot het team behoort;  

enkelspeler een equipe bestaande uit 
één speler;  

doublet  een equipe bestaande uit 
twee spelers;  

triplet  een equipe bestaande uit 
drie spelers;  

spelreglement    de goedgekeurde 
Nederlandse vertaling van 
het laatste door het congres 
van de fipjp vastgestelde 
internationaal spelreglement 
petanque; en  

licentie  een persoonsgebonden 

bewijs van 
speelgerechtigdheid, 
afgegeven door een lid van 
de fipjp. 

 

van het toernooi;  

invaller  een licentiehouder die in 
plaats van een 
ingeschreven deelnemer 
alle resterende partijen 
van diens team op één 
speeldag speelt;  

equipe  een eenheid van één of 
meer deelnemers, zoals 
bedoeld in het RPS;  

equipeleider  de coach van de equipe 
of, bij ontstentenis 
daarvan, de eerst 
opgegeven deelnemer die 
tot de equipe behoort;  

team   een eenheid van één of 
meer equipes die als 
zodanig deelneemt aan 
een toernooi;  

teamleider  de coach van het team of, 
bij ontstentenis daarvan, 

de eerst opgegeven 
deelnemer die tot het 
team behoort;  

enkelspeler een equipe bestaande uit 
één speler;  

doublet  een equipe bestaande uit 
twee spelers;  

triplet  een equipe bestaande uit 
drie spelers;  

RPS  de goedgekeurde 
Nederlandse vertaling van 
het laatste door de FIPJP 
vastgestelde reglement 
voor de petanquesport;  

licentie  een persoonsgebonden 
bewijs van 
speelgerechtigdheid, 
afgegeven door de NJBB 
of een ander lid van de 
FIPJP. 

C-licentie (ook wel genoemd 

clublicentie) een door de 
NJBB afgegeven licentie 
niet zijnde een W-, of J- 
licentie; 

W-licentie een licentie gemerkt met 
de letter “W” 
(wedstrijdspeler); 

J-licentie  een licentie gemerkt met 
de letter “J” (jeugdspeler) 
afgegeven door de NJBB;  

         NK                nationaal kampioenschap 
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2.2  
Een Nederlandse W–licentie is een licentie 
gemerkt met de letter „W” (wedstrijdspeler), 
afgegeven door de bond.  

 Een Nederlandse J–licentie is een licentie 
gemerkt met het woord „Jeugd”, afgegeven 
door de bond.  

 
Vervallen, opgenomen in artikel 2.1 

2.3   
Deelnemers aan een toernooi worden naar de 
leeftijd die zij in het lopende kalenderjaar 
hebben bereikt of hopen te bereiken 
onderscheiden in:  

• senior een deelnemer van ten    
minste 18 jaar;  

• veteraan een deelnemer van ten 
minste 55 jaar;  

• belofte een deelnemer van 18, 19, 
20, 21 of 22 jaar;  

• jeugdspeler een deelnemer van ten 
hoogste 17 jaar;  

• junior een deelnemer van 15, 16 of 
17 jaar;  

• aspirant een deelnemer van 12, 13 
of 14 jaar; 

• pupil een deelnemer van ten 
hoogste 11 jaar. 

2.2  
Deelnemers aan een toernooi worden naar de 
leeftijd die zij in het lopende kalenderjaar 
hebben bereikt of hopen te bereiken 
onderscheiden in:  

• senior een deelnemer van ten minste 
18 jaar;  

• veteraan een deelnemer van ten 
minste 55 jaar;  

• belofte een deelnemer van 18, 19, 20, 
21 of 22 jaar;  

• jeugdspeler een deelnemer van ten 
hoogste 17 jaar;  

• junior een deelnemer van 15, 16 of 17 
jaar;  

• aspirant een deelnemer van 12, 13 of 
14 jaar; 

• pupil een deelnemer van ten hoogste 
11 jaar. 

2.4  
Een licentie, afgegeven door een ander lid 
van de FIPJP dan de bond, wordt beschouwd 
als: W–licentie indien de houder in het 
lopende kalenderjaar de leeftijd van ten 
minste 18 jaar bereikt; en J–licentie in het 
andere geval. 

2.3  
Een licentie, afgegeven door een ander lid 
van de FIPJP dan de NJBB, wordt beschouwd 
als W–licentie indien de houder in het lopende 
kalenderjaar de leeftijd van ten minste 18 
jaar bereikt en als J–licentie in het andere 
geval.  

 2.4 

Een speler met een buitenlandse licentie als 
bedoeld in artikel 2.3 die tot een in Nederland 
georganiseerd toernooi wordt toegelaten 
verklaart met zijn inschrijving zich te 
onderwerpen aan het tuchtrecht van de NJBB. 
Hierbij inbegrepen de statuten en 
reglementen van de NJBB.  

TOERNOOICATEGORIEËN  

 
Artikel 3 Categorieën  
De toernooien zijn ingedeeld in drie 
categorieën:  

 1. Nationale toernooien: nationale 
kampioenschappen, de nationale 

petanque competitie en de NJBB 
Masters;  

 2. Landelijke toernooien: toernooien 
met een landelijke uitstraling qua 
ambiance, sfeer, omvang en 

TOERNOOICATEGORIEËN 

 
Artikel 3 Categorieën  
3.1  De toernooien zijn ingedeeld in drie 

categorieën:  
 1. Nationale toernooien: NK’s, en de 

finale NJBB Masters;  

 2. Landelijke toernooien: toernooien 
met een landelijke uitstraling qua 
ambiance, sfeer, omvang en 
(buitenlandse) deelname als zodanig 
door de NJBB aangewezen, alsmede 
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(buitenlandse) deelname; en  

 3. Regionale toernooien: alle overige 
toernooien.  

 

de top-, tweede, en derde divisie van 

de NPC; en  
 3. Regionale toernooien: alle overige 

toernooien, inclusief de NPC vanaf de 
vierde divisie. 

3.1   
Het bondsbestuur bepaalt tot welke categorie 

een toernooi behoort, met inachtneming van 
het bepaalde in Artikel 4, Artikel 5 en Artikel 
6.  

3.2   
Het bondsbestuur bepaalt tot welke categorie 

een toernooi behoort, met inachtneming van 
het bepaalde in Artikel 4, Artikel 5 en Artikel 
6.  

3.2   
Het bondsbestuur kan besluiten aan een 
landelijk toernooi of een regionaal toernooi de 
status „kwalificatietoernooi NJBB Masters” toe 
te kennen. 

3.3   
Het bondsbestuur kan besluiten aan een 
toernooi de status „kwalificatietoernooi NJBB 
Masters” toe te kennen. 

3.3   
Het bondsbestuur kan besluiten aan een 
regionaal toernooi de status 
„promotietoernooi” toe te kennen.  

3.4  
Het bondsbestuur kan aan een toernooi de 
status „promotietoernooi” toekennen.  

3.4  Tegen de besluiten als beschreven in 
de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 kan bezwaar 
worden gemaakt bij het bondsbestuur. Het 
bezwaar dient uiterlijk een maand na de 
bekendmaking van het besluit te worden 
ingediend bij het bondsbestuur 

3.5  Tegen de besluiten als beschreven in 
de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 kan bezwaar 
worden gemaakt bij het bondsbestuur. Het 
bezwaar dient uiterlijk een maand na de 
bekendmaking van het besluit te worden 
ingediend bij het bondsbestuur. 

Artikel 4 Nationale toernooien  

4.1  Nationale toernooien zijn toernooien 

waarvan de resultaten bepalend zijn 
voor het behalen van een nationale titel 
of kwalificatie voor deelname aan een 
internationaal kampioenschap. Voor 
deze toernooien zijn afzonderlijke 
regels van toepassing die zijn 
opgenomen in bijlagen bij dit 
reglement.  

Artikel 4 Nationale toernooien  

Komen te vervallen, opgenomen in artikel 

3.1. 

4.2  Nationale toernooien zijn opengesteld 
voor houders van een door de NJBB 
afgegeven W– of J–licentie of houders 
van de Nederlandse nationaliteit met 
een door de FIPJP erkende 
(buitenlandse) licentie.  

4.1  Nationale toernooien zijn opengesteld 
voor houders van een door de NJBB 
afgegeven W– of houders van een J–
licentie of houders van de Nederlandse 
nationaliteit met een door de FIPJP 

erkende (buitenlandse) licentie. 

4.3  De bond kent de volgende nationale 
kampioenschappen:  
• de nationale petanque competitie,  
• het NK tripletten mannen / vrouwen / 

jeugd (in drie leeftijdsklassen),  
• het NK veteranen (doubletten / 

tripletten),  
• het NK beloften mannen / vrouwen 

(doubletten / tripletten),  
• het NK doubletten mannen / vrouwen 

4.2  De NJBB kent de volgende nationale 
toernooien:  
• het NK tripletten mannen, vrouwen, en 

jeugd;  
• het NK veteranen;  
• het NK beloften mannen en vrouwen;  
• het NK doubletten mannen, vrouwen, 

en jeugd;  
• het NK mix; 
• het NK tête-à-tête mannen, vrouwen, 
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/ jeugd (in drie leeftijdsklassen),  

• het NK mix,  
• het NK tête-à-tête mannen / vrouwen 

/ jeugd,  
• het NK precisieschieten mannen / 

vrouwen / jeugd, en  
• de NJBB Masters. 

en jeugd;  

• het NK precisieschieten mannen, 
vrouwen, en jeugd; en  

• de finale NJBB Masters. 
 

4.4 Voor het NK tête-à-tête geldt een 
minimum deelname van 16 mannen 
respectievelijk vrouwen en 4 
deelnemers bij de jeugd. Voor de 
overige nationale kampioenschappen 
gelden voor mannen respectievelijk 
vrouwen een minimum deelname van 
acht equipes en voor de jeugd van 2 

equipes. 

Komen te vervallen. 

Artikel 5 Landelijke toernooien  
 
5.1  Landelijke toernooien zijn toernooien met 

een landelijke betekenis, die aan hoge 
eisen voldoen ten aanzien van de 

kwaliteit van organisatie en 
deelnemersveld.  

Artikel 5 Landelijke toernooien  
 
Komen te vervallen, opgenomen in artikel 3.1. 
 

5.2  Landelijke toernooien worden gespeeld 
volgens een wedstrijdsysteem van 
directe eliminatie of een 
wedstrijdsysteem van voorronden 
gevolgd door poules met directe 
eliminatie.  

5.1  Landelijke toernooien worden gespeeld 
volgens een wedstrijdsysteem dat door 
het bondsbestuur wordt goedgekeurd. 

 

5.3  De organisatie van landelijke 
toernooien berust bij de bond of bij een 
vereniging. 

5.2 De organisatie van landelijke toernooien 
berust bij het bondsbestuur of bij een 
vereniging.  

5.4  Landelijke toernooien zijn opengesteld 

voor houders van een W– of J–licentie.  
 

5.3  Landelijke toernooien zijn opengesteld 
voor houders van een W–licentie of een 
J–licentie en houders van een door de 
FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. 

 5.4  Toekenning van de status landelijk 
toernooi geschiedt door het 
bondsbestuur.  

5.3  Landelijke toernooien zijn opengesteld 
voor houders van een W–licentie of een 
J–licentie en houders van een door de 
FIPJP erkende (buitenlandse) licentie. 

Komen te vervallen 

5.6  Het bondsbestuur draagt zorg voor een 
verantwoorde spreiding in tijd en locatie 
van de landelijke toernooien. 

5.5 Het bondsbestuur draagt zorg voor een 
verantwoorde spreiding in tijd en locatie 
van de landelijke toernooien. 

Artikel 6 Regionale toernooien  

6.1  Alle overige toernooien zijn regionale 
toernooien.  

Artikel 6 Regionale toernooien  

Komen te vervallen, opgenomen in artikel 
3.1. 
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6.2  De organisatie van regionale toernooien 
berust bij de bond of bij een vereniging.  

6.1  De organisatie van regionale toernooien 
berust bij het bondsbestuur of bij een 
vereniging. 

6.3  Regionale toernooien zijn, tenzij ze zijn 
aangewezen als promotietoernooi, alleen 
opengesteld voor houders van een W– of 
J–licentie. 

6.2  Regionale toernooien zijn, tenzij ze zijn 
aangewezen als promotietoernooi, 
alleen opengesteld voor houders van 
een W– of J–licentie of een licentie van 
een andere bij de FIPJP aangesloten 
bond. 

Artikel 7 Kwalificatietoernooien NJBB 
Masters  

7.1  Kwalificatietoernooien NJBB Masters zijn 
toernooien waarbij aan deelnemende 
equipes, op basis van de door hen 
behaalde resultaten, door het 
bondsbestuur punten kunnen worden 
toegekend.  

 

Artikel 7 Kwalificatietoernooien NJBB 
Masters  

7.1  Kwalificatietoernooien NJBB Masters zijn 
toernooien waarbij aan deelnemende 
equipes, op basis van de door hen 
behaalde resultaten, door het 
bondsbestuur punten worden toegekend 
die bepalend zijn voor kwalificatie voor 
de finale van de Masters NJBB. 

7.2  De organisatie van de 
kwalificatietoernooien NJBB Masters 

berust bij de bond of bij een vereniging.  

Komen te vervallen. 

7.3  Voor de kwalificatietoernooien NJBB 
Masters zijn afzonderlijke regels van 
toepassing, die zijn opgenomen in Bijlage 
09 van dit reglement. 

7.2  Voor de kwalificatietoernooien NJBB 
Masters zijn specifieke regels van 
toepassing, die zijn opgenomen in 
Bijlage 09 van dit reglement.  

7.4  Toekenning van de status 
„Kwalificatietoernooien NJBB Masters” 

geschiedt door het bondsbestuur, met 
inachtneming van de voorwaarden 
gesteld in Bijlage 09. 

7.3  Toekenning van de status 
„kwalificatietoernooi NJBB Masters” 

geschiedt door het bondsbestuur, met 
inachtneming van de voorwaarden 
gesteld in Bijlage 09. 

Artikel 8 Promotietoernooien  

8.1  De organisatie van 
promotietoernooien berust bij de 
bond of bij een vereniging.  

Artikel 8 Promotietoernooien  

Komen te vervallen. 

8.2  Voor promotietoernooien zijn 
afzonderlijke regels van toepassing, 
die zijn opgenomen in Bijlage 10 van 
dit reglement. 

8.1  Voor promotietoernooien zijn 
afzonderlijke regels van toepassing, die 
zijn opgenomen in Bijlage 10 van dit 
reglement. 

8.3  Toekenning van de status 
„promotietoernooi” geschiedt door 

het bondsbestuur, met inachtneming 
van de voorwaarden gesteld in Artikel 
17 en in Bijlage 10. 

8.2  Toekenning van de status 
„promotietoernooi” geschiedt door het 

bondsbestuur, met inachtneming van 
de voorwaarden in Bijlage 10. 

 

 SPELEN OP TIJD 

 
Artikel 9 Wedstrijden op tijd 

In verband met wedstrijden op tijd zijn de 
volgende aangepaste spelregels van kracht.  

9.1  Een nieuwe werpronde is begonnen op 
het moment dat de laatst gegooide 
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boule van de lopende werpronde tot 

stilstand is gekomen, of zodra het but 
tijdens een werpronde op verboden 
terrein is gekomen. 

 9.2  De speeltijd wordt door de organisator 
vastgesteld.  

 9.3 De start en het verstrijken van de 

speeltijd worden aangegeven door middel 
van een geluidssignaal.  

 9.4 Een voor het moment van het 
eindsignaal begonnen werpronde wordt 
uitgespeeld.  

 9.5 Wanneer na afloop van deze werpronde 
de dertien punten nog niet zijn bereikt 
wordt de partij met maximaal twee 
werpronden verlengd. 

 9.6 Indien na deze extra werpronden de 
stand gelijk is, wordt doorgespeeld tot er 
een ongelijke stand is.  

ACCOMMODATIES  

Artikel 9 Speelveld  

9.1  De begrenzing van het toegestane 
terrein wordt zichtbaar gemaakt door 
middel van uitlijnen.  

ACCOMMODATIES  

Artikel 10 Speelveld  

10.1  De begrenzing van het toegestane 
terrein wordt zichtbaar gemaakt door 

middel van uitlijnen. 

9.2  Als het terrein van een afzetting is 
voorzien, wordt deze beschouwd als 
een obstakel in de zin van het 
spelreglement. 

10.2  Als het speelveld van een afzetting is 
voorzien (bijvoorbeeld een balk of 
opstaande rand), wordt deze afzetting 
beschouwd als een obstakel in de zin 
van het RPS.  

9.3  De afstand tussen de afzetting en de 
grens van niet–toegestaan terrein 
(de uitlijn of verlieslijn) moet, in 
afwijking van het spelreglement, ten 
minste 30 cm bedragen.  

10.3  De afstand tussen de afzetting en de 
buitenlijn van het speelveld moet, in 
afwijking van het RPS, ten minste 30 
cm bedragen. 

9.4  Binnen het toegestane terrein kunnen 
door middel van afbakeningslijnen 
vakken of banen worden 
aangegeven. 

10.4  Binnen het toegestane terrein kunnen 
door middel van afbakeningslijnen 
vakken of banen worden aangegeven.  

9.5  Voor nationale toernooien en 
landelijke toernooien geldt dat de 
minimale ruimte tussen de 
afbakeningslijnen in de kwartfinales 

en daarna 4 meter bij 15 meter 
bedraagt.  

10.4 Voor nationale toernooien en landelijke 
toernooien geldt dat de minimale 
ruimte tussen de afbakeningslijnen in 
de kwartfinales en daarna 4m bij 15m 

bedraagt. 

9.6  Voor alle overige toernooien en 
partijen geldt dat de minimale ruimte 
tussen de afbakeningslijnen 3 meter 

10.5 Voor alle overige toernooien en partijen 
geldt dat de minimale ruimte tussen de 
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bij 12 meter bedraagt. afbakeningslijnen 3m bij 12m bedraagt. 

Artikel 10 Accommodaties voor nationale 
toernooien en landelijke toernooien  

10.1  De accommodatie voldoet aan de 
goedgekeurde beschrijving, als 
bedoeld in Artikel 14.  

Artikel 11 Accommodaties voor nationale 
toernooien en landelijke toernooien  

11.1  De accommodatie dient niet langer dan 
een jaar geleden te zijn goedgekeurd 
overeenkomstig artikel 14.1.  

10.2  Er is voldoende schuilgelegenheid 
voor de deelnemers.  

 

11.2  Er is voldoende schuilgelegenheid voor 
de deelnemers.  

 

10.3  Er zijn gegevens aanwezig 
bevattende de naam, het adres en 
het telefoonnummer van de 
dichtstbijzijnde dienstdoende arts en 
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
met een EHBO–afdeling.  

11.3  Er zijn gegevens aanwezig bevattende 
de naam, het adres en het 
telefoonnummer van de dichtstbijzijnde 
dienstdoende arts en van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis met een 
SEH–afdeling.  

Artikel 11 Accommodaties voor nationale 
toernooien (aanvullend) 

11.1  Er is een afgescheiden en overdekte 
ruimte ten behoeve van de 
wedstrijdleiding en de scheidsrechter, 
voorzien van een tafel en 
zitgelegenheid voor ten minste drie 
personen.  

11.4  Er is voldoende overdekte ruimte voor 
de wedstrijdleiding en de 
scheidsrechter, voorzien van een tafel 
en zitgelegenheid voor ten minste drie 
personen.  

11.2  Er zijn publicatieborden voor 
deelnemers– en uitslagenlijsten en 
voor andere mededelingen; deze 
borden zijn zodanig opgesteld dat de 
belangstellenden van de inhoud 
kunnen kennisnemen.  

11.5  Er zijn publicatieborden voor 
deelnemers– en uitslagenlijsten en voor 
andere mededelingen; deze borden zijn 
zodanig opgesteld dat de 
belangstellenden van de inhoud kunnen 
kennisnemen. 

11.3  Er is een omroepinstallatie.  11.6  Er is een omroepinstallatie 

11.4  Er is een voldoende restauratieve 
voorziening.  

11.7  Er is een voldoende restauratieve 
voorziening.  

11.5  Er is een ruimte, zo mogelijk het 
invalidentoilet, die kan worden 

ingericht als dopingcontroleruimte, 
zoals beschreven in het 
dopingreglement.  

11.8  Er is een ruimte, zo mogelijk het 
invalidentoilet, die kan worden ingericht 

als dopingcontroleruimte, zoals 
beschreven in het dopingreglement.  

11.6  De organisator voldoet aan eventueel 
door de bond met sponsors 
gemaakte afspraken. 

11.9  De organisator voldoet aan eventueel 
door de NJBB met sponsors gemaakte 
afspraken. 

Artikel 12 Ontheffingen  

12.1  Het bondsbestuur kan ontheffing 
verlenen van één of meer van de 
voorwaarden uit Artikel 9, Artikel 10 

Artikel 12 Ontheffingen  

12.1  Het bondsbestuur kan ontheffing 
verlenen van één of meer van de 
voorwaarden uit Artikel 10 of Artikel 11 
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of Artikel 11 betreffende de 

accommodatie.  
betreffende de accommodatie.  

12.2  De ontheffing als bedoeld in 12.1 is 
tijdens het toernooi aanwezig, en is 
in te zien voor iedere deelnemer aan 
het toernooi, voor de scheidsrechter, 
en voor de wedstrijdleider. 

12.2  De ontheffing als bedoeld in 12.1 is 
tijdens het toernooi aanwezig, en is 
in te zien voor iedere deelnemer aan 
het toernooi, voor de scheidsrechter, 
en voor de wedstrijdleider. 

 
Aanvraagprocedures  

Artikel 13 Toernooikalender  

13.1  De bond kent een 
toernooikalenderjaar dat aanvangt op 
1 oktober en eindigt op 30 september 

van het daaropvolgende jaar. In 
afwijking hiervan vindt de nationale 
petanque competitie plaats in de 
periode 1 september tot en met 30 
april 

 
Aanvraagprocedures  

Artikel 13 Toernooikalender  

13.1  De NJBB kent een 
toernooikalenderjaar dat aanvangt op 
1 oktober en eindigt op 30 september 
van het daaropvolgende jaar. In 
afwijking hiervan vindt de nationale 
petanque competitie plaats in de 
periode 1 september tot en met 30 
april.  

13.2  Het bondsbestuur maakt jaarlijks 
uiterlijk op 31 december in het 

Informatiebulletin en op de NJBB–
website bekend op welke dagen in 
het eerstvolgende 
toernooikalenderjaar nationale 
toernooien worden gehouden.  

13.2  Het bondsbestuur maakt jaarlijks 
uiterlijk op 31 december in het 

Informatiebulletin en op de NJBB–
website bekend op welke dagen in 
het eerstvolgende 
toernooikalenderjaar nationale 
toernooien worden gehouden.  

13.3  Bij deze bekendmaking vermeldt het 

bondsbestuur tevens eventuele 
aanvullende accommodatie–eisen.  

13.3  Bij deze bekendmaking vermeldt het 

bondsbestuur tevens eventuele 
aanvullende accommodatie–eisen. 

13.4  Het bondsbestuur kan in elk 
toernooikalenderjaar één weekeinde 
aanwijzen waarin de „Nationale Jeu–
de–Boulesdag” wordt gehouden. 

13.4  Het bondsbestuur kan in elk 
toernooikalenderjaar één weekeinde 
aanwijzen waarin de „Nationale Jeu–
de–Boulesdag” wordt gehouden. 

Artikel 14 Beoordeling van de 

accommodatie  

14.1  Goedkeuring van een toernooi kan 
slechts worden verleend na een 
beoordeling van de accommodatie. 
Daartoe dient de aanvrager jaarlijks, 
op een door het bondsbestuur 
vastgesteld formulier, een 
beschrijving van de accommodatie in 
bij het bondsbureau.  

Artikel 14 Beoordeling van de 

accommodatie  

14.1  Goedkeuring van een toernooi kan 
slechts worden verleend na een 
beoordeling van de accommodatie. 
Daartoe dient de aanvrager jaarlijks, op 
een door het bondsbestuur vastgesteld 
formulier, een beschrijving van de 

accommodatie in bij het bondsbureau. 

14.2  De afdeling waaronder de aanvrager 
ressorteert controleert de 
beschrijving, bepaalt het maximaal 
aantal tegelijk te spelen partijen voor 
de accommodatie, en maakt daarbij 

onderscheid tussen binnen– en 
buitenterrein 

14.2  Het bondsbestuur controleert de 
beschrijving.  

 

14.3  Kopieën van de goedgekeurde 
beschrijving gaan naar de aanvrager 

14.3  Kopieën van de goedgekeurde 
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en naar het bondsbestuur. beschrijving gaan naar de aanvrager. 

Artikel 15 Nationale toernooien  

15.1  Een vereniging die een 
accommodatie beschikbaar wenst te 
stellen voor een NK dient daartoe een 
aanvraag in op een door het 

bondsbestuur vastgesteld formulier. 
Deze aanvraag dient uiterlijk op 1 
februari voorafgaande aan het 
toernooikalenderjaar waarin het 
toernooi aanvangt bij het 
bondsbureau te worden ingediend.  

Artikel 15 Nationale toernooien  

15.1  Een vereniging die een 
accommodatie beschikbaar wenst te 
stellen voor één of meerdere NK’s, 
meldt dat bij het bondsbestuur door 

middel van een daarvoor door het 
bondsbestuur opgesteld formulier. 
Deze aanvraag dient uiterlijk op 1 
februari voorafgaande aan het 
toernooikalenderjaar waarin het 
toernooi aanvangt te worden 
ingediend. 

15.2  Bij de aanvraag van een NK wordt 
door de vereniging vermeld:  
• de naam van het toernooi;  
• de datum of data van het 

toernooi; en  
• de gegevens van de vereniging.  

15.2  Bij de melding wordt door de 
vereniging aangegeven:  
• de naam van het(of de) 

gewenste toernooi(en);  
• de datum of data van het (of de) 

gewenste toernooi(en); en  

• de contactgegevens van de 
vereniging.  

15.3  Het bondsbestuur controleert uiterlijk 
op 15 februari of de voorgestelde 
accommodatie voldoet aan de eisen 
die voor dat toernooi door de bond 
zijn gesteld. 

Komen te vervallen. 

 

15.4  Het bondsbestuur wijst de toernooien 
toe of af, doet daarvan vóór 1 april 
melding aan de aanvrager en het 
bondsbestuur, en publiceert de 
toewijzingen vóór 1 mei. Aan de 
toewijzing van een aanvraag kunnen 

door het bondsbestuur nadere 
voorwaarden worden gesteld. In het 
geval van een afwijzing doet het 
bondsbestuur hiervan gemotiveerd 
bericht aan de aanvrager.  

15.3  Het bondsbestuur meldt vóór 1 mei 
aan de aanvragende vereniging of 
het toernooi wordt toegewezen, en 
publiceert de toewijzingen.  

 

 15.4 Aan de toewijzing van een NK 
kunnen door het bondsbestuur 

nadere voorwaarden worden gesteld.  

 15.5 In het geval van een afwijzing doet 
het bondsbestuur hiervan 
gemotiveerd bericht aan de 
aanvrager.  

15.5  Indien een vereniging zich niet kan 
verenigen met de in 15.4 bedoelde 
nadere voorwaarden, heeft zij het 
recht haar aanvraag in te trekken. 

Komen te vervallen. 

Artikel 16 Landelijke toernooien Artikel 16 Landelijke toernooien 
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16.1  Wie in aanmerking wenst te komen 

voor de organisatie van een landelijk 
toernooi dient daartoe een aanvraag 
in op een door het bondsbestuur 
vastgesteld formulier. Deze aanvraag 
dient uiterlijk op 1 mei van het jaar, 
voorafgaand aan het 
toernooikalenderjaar waarin het 
toernooi aanvangt, bij het 
bondsbureau te worden ingediend.  

16.1  De vereniging die in aanmerking 

wenst te komen voor de organisatie 
van een landelijk toernooi meldt dat 
bij het bondsbestuur. Deze 
aanmelding dient uiterlijk op 1 mei 
van het jaar, voorafgaand aan het 
toernooikalenderjaar waarin het 
toernooi aanvangt, bij het 

bondsbureau te worden ingediend.  

16.2  Bij de aanvraag van een landelijk 
toernooi wordt door de organisator 
vermeld:  
• de datum van het toernooi en 

het tijdstip van de aanvang;  

• de naam van het toernooi;  
• de naam van de organisator;  
• of de status „Kwalificatietoernooi 

NJBB Masters” is gewenst;  
• de samenstelling van de teams 

(bijvoorbeeld tripletten of 

doubletten);  
• aan wie toegang wordt verleend 

tot het toernooi;  
• het minimale en het maximale 

aantal toe te laten teams;  
• een beschrijving van het 

wedstrijdsysteem;  
• de aard en omvang van de 

prijzen;  
• het verschuldigde inschrijfgeld;  
• de wijze van inschrijving;  
• de uiterste datum van 

inschrijving;  
• het inschrijfadres en –

telefoonnummer en, indien 
beschikbaar, het e–mailadres voor 
inschrijving;  

• het telefoonnummer en, indien 
beschikbaar, het e–mailadres 
waarop de organisator op de 
dagen voorafgaande aan de 

speeldag bereikbaar is;  
• het telefoonnummer waarop de 

organisator op de speeldag 
bereikbaar is.  

Komen te vervallen. 

16.3  Het bondsbestuur controleert uiterlijk 
op 15 mei of de organisator en de 
voorgestelde accommodatie voldoen 

aan de eisen die voor dat toernooi 
door de bond zijn gesteld.  

Komen te vervallen. 

16.4  Het bondsbestuur wijst de toernooien 
toe of af, doet daarvan vóór 1 juli 
melding aan de aanvrager en 

16.2 Het bondsbestuur bericht vóór 1 juli 
aan de aanvrager of het toernooi 
wordt toegewezen en publiceert de 
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publiceert de toewijzingen uiterlijk op 

1 augustus. De toe– of afwijzing kan 
het gehele toernooi of de status 
„Kwalificatietoernooi NJBB Masters” 
betreffen. Aan de toewijzing van een 
aanvraag kunnen door het 
bondsbestuur nadere voorwaarden 
worden gesteld. In het geval van een 
afwijzing doet het bondsbestuur 
hiervan gemotiveerd bericht aan de 
aanvrager.  

toewijzingen uiterlijk op 1 augustus. 

 16.3 De toe– of afwijzing kan het gehele 
toernooi of de status 
„kwalificatietoernooi NJBB Masters” 
betreffen.  

 16.4 Aan de toewijzing van een toernooi 
kunnen door het bondsbestuur 
nadere voorwaarden worden gesteld.  

 16.5 In het geval van een afwijzing doet 

het bondsbestuur hiervan 
gemotiveerd bericht aan de 
aanvrager.  

16.5  Indien een aanvrager zich niet kan 
verenigen met de in 16.4 bedoelde 
nadere voorwaarden, heeft hij het 

recht zijn aanvraag in te trekken.  

16.6  Indien een aanvrager zich niet kan 
verenigen met de in 16.4 bedoelde 
nadere voorwaarden, heeft hij het 

recht zijn aanvraag in te trekken.  

16.6  Landelijke toernooien vinden niet 
plaats op dagen waarop een 
nationaal toernooi plaatsvindt, tenzij 
het bondsbestuur anders heeft 
besloten. 

16.7  Landelijke toernooien vinden niet 
plaats op dagen waarop een 
nationaal toernooi plaatsvindt, tenzij 
het bondsbestuur anders heeft 
besloten. 

Artikel 17 Regionale toernooien  

17.1  Een regionaal toernooi wordt 
aangevraagd bij het afdelingsbestuur 
waaronder de organisator 
ressorteert, op een door het 
bondsbestuur vastgesteld formulier 

Artikel 17 Regionale toernooien  

17.1  Een regionaal toernooi wordt door een 
vereniging aangevraagd bij het 
bondsbestuur op een door het 
bondsbestuur vastgesteld formulier. 

 

17.2  Binnen de afdeling worden tussen de 
verenigingen en het afdelingsbestuur 
dwingende, schriftelijke afspraken 
gemaakt over de procedures en 
termijnen bij het aanvragen en 
goedkeuren. Deze afspraken worden 
gemeld aan het bondsbestuur.  

17.2  Het bondsbestuur beoordeelt de 
aanvraag en deelt haar beslissing mee 
aan de aanvragende vereniging. Het 
bondsbestuur verzorgt daarnaast een 
vermelding in de toernooikalender.  

 

17.3  Het afdelingsbestuur wijst het 
toernooi toe of af en verzorgt, naast 
bevestiging van de toewijzing van het 
toernooi, een verzoek tot vermelding 
in de toernooikalender aan het 

17.3  De toe– of afwijzing kan het gehele 
toernooi of de status „promotietoernooi” 
betreffen.  
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bondsbestuur. De toe– of afwijzing 

kan het gehele toernooi of de status 
„promotietoernooi” betreffen. Aan de 
toewijzing van een aanvraag kunnen 
door het afdelingsbestuur nadere 
voorwaarden worden gesteld. In het 
geval van een afwijzing doet het 
afdelingsbestuur hiervan gemotiveerd 
bericht aan de aanvrager en het 
bondsbestuur. 

 

 17.4 Aan de toewijzing van een aanvraag 
kunnen door het bondsbestuur nadere 
voorwaarden worden gesteld.  

 17.5 In het geval van een afwijzing doet het 
bondsbestuur hiervan gemotiveerd 
bericht aan de aanvrager. 

17.4 Het bondsbestuur kan op voordracht 
van het afdelingsbestuur en na 
overleg met de aanvrager een 

toernooi dat als regionaal toernooi is 
aangevraagd alsnog als landelijk 
toernooi aanmerken als de aard van 
het toernooi of de hoogte van het 
prijzengeld zulks rechtvaardigt.  

17.6 Het bondsbestuur kan na overleg met 
de aanvrager een toernooi dat als 
regionaal toernooi is aangevraagd 

alsnog als landelijk toernooi aanmerken 
als de aard van het toernooi of de 
hoogte van het prijzengeld zulks 
rechtvaardigt.  

17.5 Indien een aanvrager zich niet kan 
verenigen met de in 17.3 of 17.4 
bedoelde nadere voorwaarden of 
aangepaste status, heeft hij het recht 
zijn aanvraag in te trekken.  

17.7 Indien een aanvragende vereniging zich 
niet kan verenigen met de in 17.4 of 
17.6 bedoelde nadere voorwaarden of 
aangepaste status, heeft hij het recht 
zijn aanvraag in te trekken.  

17.6  Artikel 16.2 is van overeenkomstige 
toepassing op regionale toernooien. 

Komen te vervallen. 

Artikel 18 Publicatie  

18.1  Het bondsbestuur publiceert jaarlijks 

uiterlijk op 31 juli in het 
Informatiebulletin en op de NJBB–
website de toernooikalender voor het 
eerstvolgende toernooikalenderjaar, 
waarin de data en locaties van de 
goedgekeurde nationale toernooien 

en landelijke toernooien zijn vermeld. 
De publicatie van de data en locaties 
van de „Kwalificatietoernooien NJBB 
Masters” vindt uiterlijk op 1 maart 
van het betreffende jaar plaats.  

Artikel 18 Publicatie  

18.1  Het bondsbestuur draagt gedurende het 

jaar zorg voor adequate publicatie van 
de data en locaties van alle toernooien 
met diverse andere gegevens. 

 

18.2  Het bondsbestuur publiceert op de 
NJBB–website een aparte 
toernooikalender voor de regionale 
toernooien. De organisator levert — 
na goedkeuring door het 
afdelingsbestuur — de betreffende 
gegevens aan op een door de 

18.2  Het bondsbestuur publiceert op de 
NJBB–website een toernooikalender 
voor regionale toernooien. De 
organisator levert — na goedkeuring 
door het bondsbestuur — de 
betreffende gegevens aan op een door 
de het bondsbestuur bepaalde wijze. 
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toernooicommissie bepaalde wijze. 

Deze kalender wordt maandelijks 
geactualiseerd en omvat steeds de 
eerstvolgende zes kalendermaanden.  

Deze kalender wordt maandelijks 

geactualiseerd en omvat steeds de 
eerstvolgende zes kalendermaanden. 

 

18.3  Wijzigingen op de gegevens zoals 
vermeld in de hiervoor bedoelde, via 
de NJBB–website gepubliceerde, 

toernooikalenders worden, na 
goedkeuring door het bondsbestuur 
binnen een maand na ontvangst van 
de wijzigingsmelding gepubliceerd. 

18.3  Wijzigingen op de gegevens zoals 
vermeld in de, via de NJBB–website 
gepubliceerde, toernooikalenders 

worden, na goedkeuring door het 
bondsbestuur binnen een maand na 
ontvangst van de wijzigingsmelding 
gepubliceerd. 

Administratieve Regelingen 

Artikel 19 Begin en einde van een 
speeldag en van een toernooi  

19.1  Een speeldag wordt geacht te zijn 
begonnen na het geven van een 
officieel startsein (mondeling, door 
middel van een fluitsignaal, een 
startschot, enz.).  

Administratieve Regelingen 

Artikel 19 Begin en einde van een 
speeldag en van een toernooi  

19.1  Een speeldag wordt geacht te zijn 
begonnen na het geven van een 
officieel startsein (mondeling, door 
middel van een fluitsignaal, een 
startschot, enz.).  

19.2  Een speeldag wordt voor een team 

geacht te zijn beëindigd als het alle 
partijen heeft gespeeld waarvoor het 
door de wedstrijdleider op deze 
speeldag was ingedeeld. 

19.2  Een speeldag wordt voor een team 

geacht te zijn geëindigd als het alle 
partijen heeft gespeeld waarvoor het 
door de wedstrijdleider op deze 
speeldag was ingedeeld.  

19.3  Een toernooi wordt geacht te zijn 
begonnen bij het begin van de eerste 
speeldag.  

19.3  Een meerdaags toernooi wordt geacht 
te zijn begonnen bij het begin van de 
eerste speeldag.  

19.4  Een toernooi wordt voor een team 
geacht te zijn beëindigd als het alle 
partijen heeft gespeeld waarvoor het 
door de wedstrijdleider was 
ingedeeld. 

19.4  Een meerdaags toernooi wordt voor een 
team geacht te zijn geëindigd als het 
alle partijen heeft gespeeld waarvoor 
het door de wedstrijdleider was 
ingedeeld. 

Artikel 20 De scheidsrechter  

20.1  Bij elk toernooi is een bevoegde 
scheidsrechter aanwezig, die handelt 
namens de bond 

Artikel 20 De scheidsrechter  

20.1 Bij elk toernooi is een bevoegde 
scheidsrechter aanwezig.  

 

20.2  De scheidsrechter neemt niet deel 
aan een toernooi waarbij hij in 
functie aanwezig is. 

20.2  De scheidsrechter neemt niet deel 
aan een toernooi waarbij hij in 
functie aanwezig is. 

Artikel 21 De wedstrijdleider  

21.1  Bij elk toernooi, met uitzondering van 
de nationale petanque competitie, is 
een bevoegde wedstrijdleider 
aanwezig.  

Artikel 21 De wedstrijdleider  

21.1  Bij elk toernooi, met uitzondering van 
de NPC, is een bevoegde wedstrijdleider 
aanwezig.  

 

21.2  De wedstrijdleider neemt niet deel 

aan een toernooi waarbij hij in 
functie aanwezig is 

21.2  De wedstrijdleider neemt niet deel aan 

een toernooi waarbij in functie 
aanwezig is. 
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Artikel 22 Toewijzing 

wedstrijdfunctionarissen  

22.1  Voor een nationaal toernooi geschiedt 
de toewijzing van een scheidsrechter 
en een wedstrijdleider door het 
bondsbestuur.  

Artikel 22 Toewijzing 

wedstrijdfunctionarissen  

22.1  Voor een nationaal toernooi geschiedt 
de toewijzing van een scheidsrechter en 
een wedstrijdleider door het 
bondsbestuur.  

22.2  Voor een landelijk toernooi of een 

regionaal toernooi draagt de 
organisator zorg voor een bevoegde 
wedstrijdleider en een bevoegde 
scheidsrechter.  

22.2  Voor een landelijk toernooi of een 

regionaal toernooi draagt de 
organisator zorg voor een bevoegde 
wedstrijdleider en een bevoegde 
scheidsrechter. 

22.3  Voor een ontmoeting in de nationale 
petanque competitie draagt de 
thuisspelende vereniging zorg voor 
een bevoegde scheidsrechter. 

22.3  Voor een ontmoeting in de NPC draagt 
de thuisspelende vereniging zorg voor 
een bevoegde scheidsrechter. 

 

Regelingen voor organisatoren  

Artikel 23 Algemeen  

23.1  De organisator kan nadere regels 
stellen voor het gebruik van de 
accommodatie. 

Regelingen voor organisatoren  

Artikel 23 Algemeen  

23.1  De organisator kan nadere regels 
stellen voor het gebruik van de 
accommodatie.  

23.2  De organisator bepaalt of een 
toernooi geheel of gedeeltelijk binnen 
of buiten wordt gespeeld.  

23.2  De organisator bepaalt of een 
toernooi geheel of gedeeltelijk binnen 
of buiten wordt gespeeld. 

23.3  De organisator bepaalt of een 
toernooi geheel of gedeeltelijk op tijd 
wordt gespeeld.  

23.3  De organisator bepaalt of een 
toernooi geheel of gedeeltelijk op tijd 
wordt gespeeld.  

23.4  Als de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven kan de 
scheidsrechter in overleg met de 
wedstrijdleider en de jury bepalen 
dat van het bepaalde in de 
voorgaande twee leden wordt 
afgeweken 

23.4  Als de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven kan de 
scheidsrechter in overleg met de 
wedstrijdleider en de jury bepalen 
dat van het bepaalde in de 
voorgaande twee leden wordt 
afgeweken. 

Artikel 24 Draaiboek  

24.1  Het bondsbestuur stelt een draaiboek 
vast met nadere aanwijzingen voor 
de praktische uitvoering van 
toernooien.  

Artikel 24 Draaiboek  

24.1  Het bondsbestuur stelt een draaiboek 
vast met nadere aanwijzingen voor 
de praktische uitvoering van 
toernooien.   

24.2  In het draaiboek worden, ten minste, 
werkinstructies opgenomen met 

betrekking tot de wedstrijd 
technische, organisatorische en 
administratieve aspecten van een 
toernooi. 

24.2 In het draaiboek worden, ten minste, 
werkinstructies opgenomen met 

betrekking tot de wedstrijd 
technische, organisatorische en 
administratieve aspecten van een 
toernooi. 

Artikel 25 Aankondiging van of 
uitnodiging voor toernooien  

25.1  Indien de organisator een 
aankondiging van of uitnodiging voor 
een toernooi publiceert, mogen de 
daarop vermelde gegevens niet 
afwijken van de gegevens op de 

Artikel 25 Aankondiging van of 
uitnodiging voor toernooien  

25.1  Indien de organisator een 
aankondiging van of uitnodiging voor 
een toernooi publiceert, mogen de 
daarop vermelde gegevens niet 
afwijken van de gegevens op de 
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goedgekeurde aanvraag.  goedgekeurde aanvraag.  

 25.2 De organisator mag niettemin bij 
onvoldoende inschrijvingen het 
aangekondigde spelsysteem 
aanpassen, of in geval van een 
meerdaags toernooi, een 
wedstrijddag schrappen.  

 25.3      De organisator meldt bij het openen 
van de inschrijving wat onder 
‘onvoldoende inschrijvingen’ zoals in 
artikel 24.2 wordt verstaan en voor 
welk wedstrijdsysteem bij aanpassing 
wordt gekozen. 

25.2  Indien tijdens het toernooi geheel of 
gedeeltelijk op tijd zal worden 
gespeeld, wordt dit feit in de 
aankondiging of uitnodiging vermeld. 

25.4  Indien een toernooi geheel of 
gedeeltelijk “op tijd” zal worden 
gespeeld, wordt dit feit in de 
aankondiging of uitnodiging vermeld. 

Artikel 26 Afgelasting van toernooien  

26.1  Een toernooi kan tot op de uiterste 
datum van inschrijving, doch uiterlijk 
vijf dagen voordat het toernooi zou 
aanvangen, alleen worden afgelast 
door de organisator, bij een landelijk 
toernooi na toestemming van het 
bondsbestuur en bij een regionaal 
toernooi na toestemming van het 
afdelingsbestuur.  

Artikel 26 Afgelasting van toernooien  

26.1  Een toernooi kan tot uiterlijk vijf dagen 
voordat deze zou aanvangen, worden 
afgelast door de organisator. Voor een 
landelijk en regionaal toernooi is 
daarvoor toestemming van het 
bondsbestuur noodzakelijk. 

 

26.2  Een toernooi kan na de uiterste 
datum van inschrijving, doch uiterlijk 
vierentwintig uur voordat het 
toernooi zou aanvangen, worden 
afgelast door de organisator, indien 
het aantal inschrijvingen onder het 

als minimum gestelde aantal 
deelnemers blijft.  

26.2  Een toernooi kan na de tijd zoals 
genoemd in artikel 26.1 tot uiterlijk 
vierentwintig uur voordat deze zou 
aanvangen, worden afgelast door de 
organisator indien het aantal 
inschrijvingen onder het als minimum 

gestelde aantal deelnemers blijft. 

26.3  In een geval als bedoeld in de leden 
26.1 en 26.2 stelt de organisator de 
betrokken functionarissen en de 
teams die zich reeds voor het 
toernooi hadden laten inschrijven 
onverwijld op de hoogte van de 
afgelasting, bij gebreke waarvan de 
organisator aansprakelijk is voor 
vergoeding van de door de teams of 
functionarissen gemaakte reiskosten, 
volgens de declaratieregelingen van 
de bond. Reeds betaalde 

inschrijfgelden worden onverwijld 
terugbetaald.  

26.3  In een geval als bedoeld in de leden 
26.1 en 26.2 stelt de organisator de 
betrokken functionarissen en de teams 
die zich reeds voor het toernooi hadden 
laten inschrijven onverwijld op de 
hoogte van de afgelasting, bij gebreke 
waarvan de organisator aansprakelijk is 
voor vergoeding van de door teams of 
functionarissen gemaakte reiskosten, 
volgens de declaratieregelingen van de 
NJBB. Reeds betaalde inschrijfgelden 
worden onverwijld terugbetaald. 
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26.4  Afgelasting van een toernooi wordt 

door de wedstrijdleider en de 
scheidsrechter gerapporteerd aan de 
bond, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 36.4 respectievelijk artikel 
38.1. 

26.4  Afgelasting van een toernooi wordt door 
de wedstrijdleider en de scheidsrechter 
gerapporteerd aan het bondsbestuur, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 
36.4 en 36.5. 

26.5  Behoudens in het geval genoemd in 
artikel 26.2 kan na het uiterste 
inschrijfmoment een toernooi of een 
afzonderlijke speeldag alleen worden 
afgelast door de scheidsrechter, na 
overleg met of op verzoek van de 
organisator.  

26.5  Behoudens in het geval genoemd in 
artikel 26.2 kan na het uiterste 
inschrijfmoment een toernooi of een 
afzonderlijke speeldag alleen worden 
afgelast door de scheidsrechter, na 
overleg met of op verzoek van de 
organisator.  

26.6  In het geval als bedoeld in artikel 
26.5 betaalt de organisator ten 
minste de volgende gedeelten van 
het inschrijfgeld terug:  
• indien de afgelasting alleen is te 

wijten aan de organisator: het 

volledige inschrijfgeld;  
• indien de afgelasting niet alleen is 

te wijten aan de organisator  
• en er is nog geen enkele 

partijronde uitgespeeld: 50% van 
het inschrijfgeld;  

• er zijn één of twee partijronden 
uitgespeeld: 25% van het 
inschrijfgeld; en er zijn meer dan 
twee partijronden uitgespeeld: 
geen terugbetaling. 

26.6  In het geval als bedoeld in artikel 26.5 
betaalt de organisator het volledige 
inschrijfgeld terug indien de reden van 
afgelasting bij de organisator ligt. 

         Indien de reden van afgelasting niet bij 
de organisator ligt wordt ten minste de 

volgende gedeelten van het 
inschrijfgeld terugbetaald: 
• indien er nog geen enkele partijronde 

uitgespeeld is: 50% van het 
inschrijfgeld; 

• indien er één of twee partijrond(en) 
is/zijn uitgespeeld: 25% van het 
inschrijfgeld, en; 

• indien er meer dan twee partijronden 
zijn uitgespeeld: geen 
terugbetaling.  

 
Regelingen voor deelnemers  

Artikel 27 Inschrijven voor nationale 

toernooien  

27.1  Inschrijving voor nationale 
toernooien geschiedt door de 
vereniging van de teamleider. De 
wijze van inschrijving wordt 
aangegeven door de bond.  

Regelingen voor deelnemers  

Artikel 27 Inschrijven voor nationale 

toernooien  

27.1  Inschrijving voor nationale toernooien 
geschiedt tot de uiterste datum van 
inschrijving door de vereniging van de 
teamleider. De wijze van inschrijving 
wordt aangegeven door het 

bondsbestuur. 

27.2  Een inschrijving wordt geacht te laat 
te zijn indien de inschrijving op de 
uiterste datum niet was ontvangen 
door de bond.  

 

27.2  De uiterste datum van inschrijving is de 
7e dag voor de datum waarop het 
toernooi wordt gespeeld tot uiterlijk 
24.00 uur. Een inschrijving wordt 
geacht te laat te zijn indien de 
inschrijving op het uiterste tijdstip niet 
was ontvangen door de organisator. 

 27.3  Een tijdige inschrijving, dat wil zeggen 
een inschrijving die vóór het uiterste 
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tijdstip van inschrijving door de 

organisator is ontvangen, biedt, indien 
ook aan alle overige eisen is voldaan, 
een garantie op deelname. Een 
inschrijving op een later tijdstip leidt 
alleen tot toelating voor zover de 
organisator dat mogelijk of wenslijk 
acht. 

27.3  Inschrijving geeft de verplichting tot 
betaling van het inschrijfgeld.  

 

27.4  Inschrijvingen na de uiterste datum van 
inschrijving kunnen niet meer ongedaan 
gemaakt worden. Het inschrijfgeld blijft 
tezamen met de eventuele opgelegde 
toeslagen altijd verschuldigd.   

27.4  Vanaf het moment van inschrijving is 
de vereniging van de teamleider 

verantwoordelijk voor de 
gedragingen van dat team, met 
inachtneming van het bepaalde in 
artikel 34.4.  

 

27.5 Met de inschrijving vóór de uiterste 
datum van inschrijving gaat de 

vereniging de verplichting aan tot 
betaling van het inschrijfgeld. Een 
inschrijving is eerst voltooid na betaling 
van het inschrijfgeld. Door een 
inschrijving na het uiterste tijdstip van 
inschrijving verklaart de inschrijver zich 

persoonlijk aansprakelijk voor de 
betaling van het inschrijfgeld en van de 
eventuele boetes als bedoeld in dit 
reglement. 

27.5  De vereniging of de teamleider als 
bedoeld in artikel 27.1 heeft tot op 

de uiterste datum van inschrijving 
het recht de inschrijving in te 
trekken. Hierdoor vervallen alle uit 
de inschrijving voortkomende 
verplichtingen. 

27.6  De vereniging als bedoeld in artikel 
27.1 heeft tot op de uiterste datum van 

inschrijving het recht de inschrijving in 
te trekken. Hierdoor vervallen alle uit 
de inschrijving voortkomende 
verplichtingen. 

Artikel 28 Inschrijven voor landelijke 
toernooien en regionale 

toernooien  

28.1  De wijze van inschrijven bij landelijke 
toernooien en regionale toernooien 
wordt aangegeven door de 
organisator. jjj 27.5 zijn van 
overeenkomstige toepassing op 
landelijke toernooien en regionale 

toernooien. 

Artikel 28 Inschrijven voor landelijke 
toernooien en regionale 

toernooien  

28.1  De wijze van inschrijven bij landelijke 
toernooien en regionale toernooien 
wordt aangegeven door de organisator.  

 

 28.2  De regels uit artikel 27 zijn van 
overeenkomstige toepassing op 
landelijke en regionale toernooien. 

Artikel 29 Melden bij een toernooi  

29.1  Iedere teamleider meldt zich voor het 

begin van elke speeldag bij de 
wedstrijdleider en overhandigt deze 
de licenties van de deelnemers van 
het team.  

Artikel 29 Melden bij een toernooi  

29.1  Iedere teamleider meldt zich voor het 

begin van elke speeldag bij de 
wedstrijdleider en overhandigt deze de 
licenties van de deelnemers van het 
team.  
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29.2  Op verzoek van de wedstrijdleider 

meldt het gehele team zich bij hem. 

29.2  Op verzoek van de wedstrijdleider 

meldt het gehele team zich bij hem. 

Artikel 30 Vervangers en invallers  

30.1  Het inzetten van een vervanger 
wordt vóór aanvang van het toernooi 
aan de wedstrijdleider gemeld.  

Artikel 30 Vervangers en invallers  

30.1  Het inzetten van een vervanger wordt 
vóór aanvang van het toernooi aan de 
wedstrijdleider gemeld. 

30.2  Het inzetten van een invaller is 

slechts toegestaan bij een toernooi 
met meer dan één speeldag en wordt 
vóór aanvang van de betreffende 
speeldag aan de wedstrijdleider 
gemeld.  

30.2  Het inzetten van een invaller is slechts 

toegestaan bij een toernooi met meer 
dan één speeldag en wordt vóór 
aanvang van de betreffende speeldag 
aan de wedstrijdleider gemeld.  

30.3  Een invaller mag geen deel uitmaken 

van een ander team dat voor het 
toernooi ingeschreven staat.  

30.3  Een invaller mag geen deel uitmaken 

van een ander team dat voor het 
toernooi ingeschreven staat.  

30.4  Invallers en vervangers dienen te 
voldoen aan alle voorwaarden die ook 
golden voor degene voor wie zij 
invallen of die zij vervangen. 

30.4  Invallers en vervangers dienen te 
voldoen aan alle voorwaarden die ook 
golden voor degene voor wie zij invallen 
of die zij vervangen. 

30.5  In uiterste noodgevallen kan nadat 
de speeldag is begonnen in een team 
alsnog een invaller worden ingezet. 
Deze invaller heeft dezelfde rechten 
en dient aan dezelfde voorwaarden te 
voldoen als bedoeld in de vorige drie 
leden, en de bepalingen uit artikel 32 
van het spelreglement over te laat 

verschijnende spelers zijn op hem 
van toepassing.  

 

30.5  In uiterste noodgevallen kan nadat de 
speeldag is begonnen in een team 
alsnog een invaller worden ingezet. 
Deze invaller heeft dezelfde rechten en 
dient aan dezelfde voorwaarden te 
voldoen als bedoeld in de vorige drie 
leden. De bepalingen uit artikel 33 van 
het RPS over te laat verschijnende 

spelers zijn op hem van toepassing.  
 

30.6  De vraag of het inzetten van een 
invaller gerechtvaardigd was wordt 
achteraf beoordeeld door het 
bondsbestuur. Indien deze besluit dat 
het inzetten van een invaller niet 
gerechtvaardigd was vervallen de 
uitslagen van het team waarin de 
invaller speelde. Een dergelijk besluit 
moet worden genomen binnen 
veertien dagen na de speeldag, maar 
in elk geval voor de volgende 

speeldag. 

Komen te vervallen. 

Artikel 31 Afwezigheid en vroegtijdig 
vertrek  

31.1  Een ingeschreven team dat zich 
afmeldt vóór het verstrijken van de 
uiterste dag van inschrijving is géén 

inschrijfgeld verschuldigd.  

Artikel 31 Afwezigheid en vroegtijdig 
vertrek  

31.1  Een ingeschreven team dat zich 
afmeldt vóór het verstrijken van de 
uiterste dag van inschrijving is géén 

inschrijfgeld verschuldigd. 

31.2  Een ingeschreven team dat zich tijdig 
afmeldt na het verstrijken van de 
uiterste dag van inschrijving is het 
volledige inschrijfgeld verschuldigd. 

31.2  Een ingeschreven team dat zich tijdig 
afmeldt na het verstrijken van de 
uiterste dag van inschrijving is het 
volledige inschrijfgeld verschuldigd. 
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Onder tijdige afmelding wordt 

verstaan: ten minste vierentwintig 
uur voor de vastgestelde 
aanvangstijd van het toernooi.  

Onder tijdige afmelding wordt 

verstaan: ten minste vierentwintig 
uur voor de vastgestelde 
aanvangstijd van het toernooi.  

31.3  Een ingeschreven team dat zonder 
tijdige afmelding niet tijdig verschijnt 
op het toernooi is twee maal het 
volledige inschrijfgeld verschuldigd. 

31.3  Een ingeschreven team dat zonder 
tijdige afmelding niet tijdig verschijnt 
op het toernooi is twee maal het 
volledige inschrijfgeld verschuldigd.  

31.4  Indien de in voorgaande leden 
bedoelde bedragen niet binnen drie 
weken, te rekenen vanaf de aanvang 
van het toernooi, zijn ontvangen door 
de organisator, wordt door deze 
aangifte gedaan overeenkomstig het 
reglement tuchtrechtspraak.  

31.4  Indien de in voorgaande leden 
bedoelde bedragen niet binnen drie 
weken, te rekenen vanaf de aanvang 
van het toernooi, zijn ontvangen door 
de organisator, wordt door deze 
aangifte gedaan overeenkomstig het 
reglement tuchtrechtspraak. 

31.5  De teams die nog niet alle partijen 
hebben gespeeld waarvoor zij op een 
zekere speeldag zijn ingedeeld, 
mogen het toernooi op die speeldag 
niet verlaten zonder toestemming 
van de wedstrijdleider en de 

scheidsrechter.  

Komen te vervallen. Zie artikel 31.6. 

31.6  De uitslag van een partij die niet is 
gespeeld wegens afwezigheid of 
diskwalificatie van een van beide 
equipes wordt vastgesteld op 13–6.  

31.5  De uitslag van een partij die niet is 
gespeeld wegens afwezigheid of 
diskwalificatie van een van beide 
equipes wordt vastgesteld op 13–6. 

 31.6  Equipes en teams mogen een 
toernooi voorafgaand aan de 

prijsuitreiking niet verlaten, tenzij 
met toestemming van de 
wedstrijdleider. Voor een meerdaags 
toernooi is dit lid alleen van 
toepassing voor deelnemers aan de 
afsluitende dag. 

31.7  Een team dat voortijdig het toernooi 

zonder toestemming heeft verlaten is 
tweemaal het volledige inschrijfgeld 
verschuldigd.  

Komen te vervallen. 

31.8  Een team dat zonder afmelding en 
toestemming het toernooi voor de 
prijsuitreiking verlaat, verliest zijn 
recht op een prijs 

31.7  Een team dat zonder afmelding en 
toestemming het toernooi voor de 
prijsuitreiking verlaat, verliest zijn 
recht op een prijs.  

31.9  Een team dat al zijn partijen van de 
speeldag heeft gespeeld, maar dat 
naar het oordeel van de 
wedstrijdleider nog in aanmerking 
komt voor een later op de speeldag 
uit te reiken prijs, meldt zich uiterlijk 
op een door de wedstrijdleider 
opgegeven tijdstip voor de 
prijsuitreiking, tenzij zijn 
aanwezigheid, of die van een lid van 
het team, in redelijkheid niet kan 
worden gevergd. Als het team niet op 

31.8 Een team dat al zijn partijen van de 
speeldag heeft gespeeld, maar dat 
naar het oordeel van de 
wedstrijdleider nog in aanmerking 
komt voor een later op de speeldag 
uit te reiken prijs, meldt zich uiterlijk 
op een door de wedstrijdleider 
opgegeven tijdstip voor de 
prijsuitreiking, tenzij zijn 
aanwezigheid, of die van een lid van 
het team, in redelijkheid niet kan 
worden gevergd. Als het team niet 
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de aangegeven tijd aanwezig is, 

verliest het zijn recht op een prijs. 

op de aangegeven tijd aanwezig is, 

verliest het zijn recht op een prijs. 
Artikel 32 Gedragsregels  

32.1  Het is de deelnemers aan een 
toernooi niet toegestaan drugs te 
gebruiken. Ook is het verboden 
tijdens het spelen van een partij te 

roken of alcoholische drank te 
nuttigen. Daarnaast dienen de 
deelnemers zich tijdens een toernooi 
te allen tijde ten minste te houden 
aan de volgende gedragsregels:  
a. speel volgens de regels;  
b. speel eerlijk, sportief en 

respectvol;  
c. gebruik geen fysiek, mentaal of 

verbaal geweld;  
d. aanvaard de beslissingen van 

scheidsrechters en 
wedstrijdleiders;  

e. draag correcte kleding;  

f. vermijd overmatig alcoholgebruik; 
g. schakel mobiele telefoons uit 

tijdens een partij;  
h. voer geen hinderlijke gesprekken 

met omstanders;  
i. alleen spelers, boules en but horen 

thuis op het speelveld, en  
j. zorg dat familie, vrienden en 

huisdieren niet op het speelveld 
komen. 

Artikel 32 Gedragsregels  

32.1  Het is de deelnemers aan een toernooi 
niet toegestaan drugs te gebruiken.  

 

 32.2 Het is de deelnemers verboden tijdens 
het spelen van een partij te roken of 
alcoholische drank te nuttigen. Voor 
spelers in de top-, 2e en 3e divisie van 

de NPC, en deelnemers aan nationale 
toernooien geldt een alcoholverbod van 
het begin van de speeldag tot en met 
de laatste partij van hun equipe. 

 32.3 Tijdens een toernooi dienen de 
deelnemers zich te allen tijde te houden 
aan de volgende gedragsregels:  
• speel volgens de regels;  
• speel eerlijk, sportief en respectvol;  
• gebruik geen fysiek, mentaal of 

verbaal geweld;  
• aanvaard de beslissingen van 

scheidsrechters en wedstrijdleiders;  
• draag correcte kleding;  

• vermijd overmatig alcoholgebruik;  
• schakel mobiele telefoons uit 

tijdens een partij;  
• voer geen hinderlijke gesprekken 

met omstanders;  
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• alleen spelers, scheidsrechters, 

boules ,but en de werpcirkel horen 
thuis op het speelveld, en  

• zorg dat familie, vrienden en 
huisdieren niet op het speelveld 
komen.  

32.2 Een alcoholverbod geldt voor alle 
functionarissen en spelers van de 
NPC in de Top en 2e divisie, alle NK’s 
en het finaleweekend Masters. Het 
alcoholverbod geldt voor de 
deelnemers van het begin van de 
wedstrijd tot en met de laatste partij 
van hun equipe. 

32.4 Tijdens de speeldagen geldt eveneens 
een alcoholverbod voor alle 

functionarissen. 

 

 32.5 Voor overtreding van artikel 32.1 en 

32.2 kan de sanctie van diskwalificatie 
zonder waarschuwing worden opgelegd. 

Artikel 33 Uniforme kleding  

33.1  Alle spelers op een nationaal toernooi 
of een landelijk toernooi die behoren 
tot dezelfde equipe gaan, behoudens 

bij neerslag of extreme koude, 
uniform gekleed. Onder uniforme 
kleding wordt verstaan dat het 
buitenste kledingstuk van het 
bovenlichaam van de deelnemers van 
gelijke kleur is en, voor zover van 
toepassing, is voorzien van een 
gelijkluidend opschrift waaruit blijkt 
dat de spelers een eenheid vormen, 
onverminderd het gestelde in artikel 
39 van het spelreglement 

Artikel 33 Uniforme kleding  

33.1  Alle spelers op een nationaal toernooi of 
een landelijk toernooi die behoren tot 
dezelfde equipe gaan, behoudens bij 

neerslag of extreme koude, uniform 
gekleed. Onder uniforme kleding wordt 
verstaan dat het buitenste kledingstuk 
van het bovenlichaam van de 
deelnemers van gelijke kleur is en, voor 
zover van toepassing, is voorzien van 
een gelijkluidend opschrift(en) en 
gelijke afbeelding(en) waaruit blijkt dat 
de spelers een eenheid vormen, 
onverminderd het gestelde in artikel 39 
van het RPS. 

33.2  De beoordeling of sprake is van 
uniforme kleding en of afwijking 
hiervan ten gevolge van de 

weersomstandigheden is toegestaan 
is voorbehouden aan de 
scheidsrechter.  

Komen te vervallen. 

33.3  Bij toernooien wordt de 
eerstgenoemde speler op de 
inschrijving als captain beschouwd. 

Komen te vervallen. 

Regelingen voor coaches  

Artikel 34 Algemeen  
34.1  Gedurende een toernooi kan een 

team worden begeleid door een 
coach 

Regelingen voor coaches  

Artikel 34 Algemeen  
34.1  Gedurende een toernooi kan een team 

worden begeleid door een coach.  

34.2  Een coach dient houder te zijn van 
een door de FIPJP erkende licentie.  

34.2  Een coach dient houder te zijn van een 
door de FIPJP erkende licentie. 

34.3  Een coach meldt zich voor het begin 

van elke speeldag ter registratie bij 
de wedstrijdleider.  

34.3  Een coach meldt zich voor het begin 

van elke speeldag ter registratie bij de 
wedstrijdleider.  

34.4  Een coach is verantwoordelijk voor 
de onder diens leiding staande 
spelers.  

34.4  Een coach is verantwoordelijk voor de 
spelers in het team dat hij begeleidt.  



 

Agendapunt 11.1 – BV 25 nov. 2017  72 

 

34.5  Een coach kan meer dan één equipe 

begeleiden.  

34.5  Een coach kan meer dan één equipe 

begeleiden. 

34.6  Een equipe kan ten hoogste één 
coach hebben.  

34.6  Een equipe kan ten hoogste één coach 
hebben. 

34.7  Een coach heeft het recht om, alleen 
op verzoek van de spelers, adviezen 
te geven, mits dit valt binnen de 
toegestane speeltijd, als bedoeld in 
artikel 20 van het spelreglement.  

34.7  Een coach mag alleen op verzoek van 
de spelers, adviezen geven, mits dit 
valt binnen de toegestane speeltijd, als 
bedoeld in artikel 21 van het RPS. 

34.8  Het is een coach verboden het 
speelveld te betreden. 

34.8  Het is een coach verboden het speelveld 
te betreden. 

Regelingen voor wedstrijdleiders 

  

Artikel 35 Controle van de licenties; 
toelating tot een toernooi  
35.1  De wedstrijdleider controleert of de 

deelnemers voldoen aan de 
voorwaarden om tot het toernooi te 
worden toegelaten. Hij is gerechtigd 
van een deelnemer legitimatie te 
verlangen.  

Regelingen voor wedstrijdleiders 

  

Artikel 35 Controle van de licenties 
en toelating tot een toernooi  
35.1  De wedstrijdleider controleert of de 

deelnemers voldoen aan de 
voorwaarden om tot het toernooi te 
worden toegelaten. Hij is gerechtigd 
van een deelnemer legitimatie te 
verlangen. 

35.2  Indien een deelnemer niet aan de 
voorwaarden van toelating voldoet, 
wordt deze deelnemer van (verdere) 
deelname aan het toernooi 
uitgesloten.  

35.2  Indien een deelnemer niet aan de 
voorwaarden van toelating voldoet, 
wordt deze deelnemer van (verdere) 
deelname aan het toernooi uitgesloten. 

35.3  De wedstrijdleider kan de licenties 
van de deelnemers gedurende de 

gehele speeldag onder zich houden. 
Hij geeft die licenties aan de 
betrokken teamleider terug, uiterlijk 
nadat diens team zijn laatste partij 
heeft gespeeld. 

35.3  De wedstrijdleider kan de licenties van 
de deelnemers gedurende de gehele 

speeldag onder zich houden. Hij geeft 
die licenties aan de betrokken 
teamleider terug, uiterlijk nadat diens 
team zijn laatste partij heeft gespeeld.  

35.4  De wedstrijdleider is gerechtigd een 
licentie, tegen afgifte van een 
ontvangstbewijs, in te nemen indien 
hij vaststelt dat de op de licentie 
voorkomende gegevens niet 
overeenstemmen met de identiteit 
van de deelnemer. De wedstrijdleider 
zendt de ingenomen licentie 
onverwijld naar de bond onder 

opgave van de reden van inname.  

35.4  De wedstrijdleider is gerechtigd een 
licentie, tegen afgifte van een 
ontvangstbewijs, in te nemen indien hij 
vaststelt dat de op de licentie 
voorkomende gegevens niet 
overeenstemmen met de identiteit van 
de deelnemer. De wedstrijdleider zendt 
de ingenomen licentie onverwijld naar 
de NJBB onder opgave van de reden 

van inname. 

35.5  Een uitgesloten deelnemer kan geen 
recht doen gelden op teruggave van 
de betaalde inschrijfgelden. 

35.5  Een uitgesloten deelnemer kan geen 
recht doen gelden op teruggave van de 
betaalde inschrijfgelden. 

Artikel 36 Administratie  

36.1  De wedstrijdleider maakt 

aantekening van de namen van de 
deelnemers en de nummers van de 
getoonde licenties.  

Artikel 36 Administratie  

36.1  De wedstrijdleider registreert de namen 

van de deelnemers en de nummers van 
de getoonde licenties. 

36.2  De lijst met namen en nummers zijn 
gedurende het gehele toernooi en tot 

36.2  De lijst met namen en nummers zijn 
gedurende het gehele toernooi en tot 
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ten minste drie maanden na de 

laatste speeldag ter inzage van de 
scheidsrechter, het bondsbestuur, 
het afdelingsbestuur, de 
tuchtcommissie en de 
reglementencommissie. 

ten minste drie maanden na de laatste 

speeldag ter inzage van de 
scheidsrechter, het bondsbestuur, het 
tuchtcollege en de 
reglementencommissie. 

36.3  De uitslag van het toernooi is tot ten 
minste drie maanden na de laatste 
speeldag ter inzage van de 
scheidsrechter, het bondsbestuur, 
het afdelingsbestuur, de 
tuchtcommissie en de 
reglementencommissie 

36.3  De uitslag van het toernooi is tot ten 
minste drie maanden na de laatste 
speeldag ter inzage van de 
scheidsrechter, het bondsbestuur, het 
tuchtcollege en de 
reglementencommissie.  

36.4  De wedstrijdleider rapporteert over 
het toernooi op het daarvoor 

vastgestelde formulier aan de bond.  

36.4  De scheidsrechter rapporteert over de 
NPC op het daarvoor vastgestelde 

formulier aan het bondsbestuur. 

 36.5 Voor andere toernooien rapporteert de 
wedstrijdleider en, als daartoe 
aanleiding is , de scheidsrechter over 
het toernooi op het daarvoor 
vastgestelde formulier voor nationale en 

landelijke toernooien aan het 
bondsbestuur. 

36.5 De wedstrijdleider is met de 
scheidsrechter verantwoordelijk voor 
het conform de goedgekeurde 
aanvraag verlopen van het toernooi. 

36.6  De wedstrijdleider is tijdens het 
toernooi verantwoordelijk voor de 
administratie en de organisatie van het 
toernooi; de scheidsrechter is 
verantwoordelijk voor het vlot en goed 
verlopen van de partijen. 

Regelingen voor scheidsrechters  

Artikel 37 Jury  
37.1  De scheidsrechter benoemt, voor 

aanvang van het toernooi, een jury 
van ten minste drie personen. 

Regelingen voor scheidsrechters  

Artikel 37 Jury  
37.1  De scheidsrechter benoemt, voor 

aanvang van het toernooi, een jury van 
ten minste drie personen. 

Artikel 38 Administratie  

38.1  De scheidsrechter rapporteert over 
het toernooi op het daarvoor 
vastgestelde formulier aan de bond.  

Artikel 38 Administratie  

Komen te vervallen. Zie artikel 36.5. 

38.2  De scheidsrechter is met de 
wedstrijdleider verantwoordelijk voor 
het conform de goedgekeurde 
aanvraag verlopen van het toernooi.  

Komen te vervallen. Zie artikel 36.6. 

38.3  Bij een ontmoeting van de nationale 
petanque competitie voert de 
scheidsrechter de administratieve 
taken van de wedstrijdleider uit. 

Komen te vervallen. 

Overige Bepalingen 

 
Artikel 39 Bijlagen  

39.1  Aan dit reglement zijn tien bijlagen 
toegevoegd, die integraal deel 
uitmaken van dit reglement.  

Overige Bepalingen 

 
Artikel 39 Bijlagen  

39.1  Aan dit reglement zijn tien bijlagen 
toegevoegd, die integraal deel uitmaken 
van dit reglement.  
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39.2  De bijlagen beschrijven 

achtereenvolgens:  
bijlage 01: de nationale petanque 

competitie,  
bijlage 02: het NK tripletten 

mannen / vrouwen / 
jeugd,  

bijlage 03: het NK veteranen 
(doubletten en 
tripletten),  

bijlage 04: het NK beloften mannen 
/ vrouwen (doubletten 
en tripletten),  

bijlage 05: het NK doubletten 
mannen / vrouwen / 

jeugd,  
bijlage 06: het NK mix,  
bijlage 07: het NK tête-à-tête 

mannen / vrouwen / 
jeugd,  

bijlage 08: het NK precisieschieten 

mannen / vrouwen / 
jeugd,  

bijlage 09: reglement NJBB Masters 
/ kwalificatie WK/EK, en  

            bijlage 10: de promotietoernooien 

39.2  De bijlagen beschrijven 

achtereenvolgens:  
Bijlage 01: de nationale petanque 

competitie;  
bijlage 02: het NK tripletten mannen, 

vrouwen, en jeugd;  
bijlage 03: het NK veteranen;  
bijlage 04: het NK beloften mannen, 

en vrouwen;  
bijlage 05: het NK doubletten mannen, 

vrouwen, en jeugd;  
bijlage 06: het NK mix;  
bijlage 07: het NK tête-à-tête 

mannen, vrouwen, en 
jeugd;  

bijlage 08: het NK precisieschieten 
mannen, vrouwen, en 
jeugd;  

bijlage 09: finale en kwalificatie NJBB 
Masters, en  kwalificatie 
WK/EK; en 

bijlage 10: promotietoernooien. 

Artikel 40 Onvoorziene zaken  

40.1  In alle gevallen waarin dit reglement 
of zijn bijlagen niet voorzien en 
waarin onmiddellijk een voorziening 
dient te worden getroffen, beslist de 
wedstrijdleider voor het 
organisatorische deel en de 
scheidsrechter voor het 
speltechnische deel, na onderling 

overleg.  

Artikel 40 Onvoorziene zaken  

40.1  In alle gevallen waarin dit reglement of 
zijn bijlagen niet voorzien en waarin 
onmiddellijk een voorziening dient te 
worden getroffen, beslist de 
wedstrijdleider voor het 
organisatorische deel en de 
scheidsrechter voor het speltechnische 
deel, na onderling overleg.  

40.2  De scheidsrechter en de 
wedstrijdleider maken ieder in hun 
rapport melding van de in artikel 
40.1 bedoelde beslissing.  

40.2  De scheidsrechter en de wedstrijdleider 
maken ieder in hun rapport melding van 
de in artikel 40.1 bedoelde beslissing.  

40.3  In de gevallen, waarin geen 
onmiddellijke voorziening nodig is, 
beslist het bondsbestuur, gehoord de 
reglementencommissie.  

40.3  In de gevallen, waarin geen 
onmiddellijke voorziening nodig is, 
beslist het bondsbestuur, gehoord de 
reglementencommissie.  

40.4  Het bondsbestuur maakt onverwijld 
na het nemen van de beslissing als 
bedoeld in artikel 40.3 hiervan 

melding aan belanghebbenden. 

40.4  Het bondsbestuur maakt na het nemen 
van de beslissing als bedoeld in artikel 
40.3 hiervan melding aan 

belanghebbenden. 
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Artikel 41 Tussentijdse wijzigingen van 
dit reglement  

41.1  Het bondsbestuur is bevoegd om 
zwaarwegende redenen, gehoord de 
reglementencommissie een 
tussentijdse wijziging in dit 

reglement aan te brengen. Deze 
wijziging wordt in de eerstvolgende 
bondsvergadering aan de bondsraad 
ter goedkeuring voorgelegd. Zij 
vervalt als de wijziging niet in deze 
bondsvergadering wordt voorgelegd, 
of als zij niet wordt goedgekeurd. 1.2 
Een door het bondsbestuur 
aangebrachte wijziging, als bedoeld 
in artikel 41.1, treedt niet eerder in 
werking dan twee weken na de 
publicatie hiervan in het 
Informatiebulletin. 

 Artikel 42 Afwijken van dit reglement  

41.1    Het bondsbestuur is bevoegd om 
zwaarwegende redenen, gehoord de 
reglementencommissie, af te wijken 
van dit reglement. Dit afwijken wordt 
in de eerstvolgende vergadering van 

de bondsraad ter goedkeuring 
voorgelegd.  

 

 

 41.2     Een door het bondsbestuur 
aangebrachte afwijking, als bedoeld 
in artikel 41.1, treedt niet eerder in 
werking dan twee weken na de 
publicatie hiervan. 

 

 41.3 Afwijkingen zoals in dit artikel 

beschreven kunnen geen betrekking 
hebben op een lopend toernooi of 
een lopende competitie. 

Artikel 42 Wijzigingen van dit reglement  
42.1  Wijzigingen van dit reglement, met 

inbegrip van zijn bijlagen, worden 
vastgesteld door de bondsraad.  

Artikel 42 Wijzigingen van dit reglement  
42.1  Wijzigingen van dit reglement, met 

inbegrip van zijn bijlagen, worden 
vastgesteld door de bondsraad 

42.2  Een wijziging treedt in werking aan 
het begin van het 
toernooikalenderjaar dat volgt op de 
datum van vaststelling, doch niet 
eerder dan een maand na deze 
vaststelling, tenzij de bondsraad of 
het bondsbestuur anders bepaalt. 

42.2 Een wijziging van dit reglement treedt 
niet eerder dan 2 weken na publicatie in 
werking. 

 

 42.3 Wijzigingen kunnen geen betrekking 
hebben op een lopend toernooi of een 
lopende competitie. 

Artikel 43 Inwerkingtreding  
43.1  Dit reglement is vastgesteld door de 

bondsvergadering op 28 mei 2016 en 
treedt in werking op 1 juli 2016.  

 

Artikel 43 Inwerkingtreding  
43.1  Dit reglement is vastgesteld tijdens de 

vergadering van de bondsraad op 25 
november 2017 en treedt in werking op 
1 januari 2018. 
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11.2 Wijziging artikelen in NPC reglement  
 
 
De wijzigingen die in het NPC regelement worden voorgesteld, betreffen wijzigingen die 
zijn gebaseerd op lacunes die worden ervaren in het huidige NPC reglement. Daarbij is een 
onderscheid gemaakt in artikelen die n.a.v. de besluitvorming in de vergadering van de 
bondsraad d.d. 25 november worden gewijzigd en artikelen waarbij de wijziging na de  
laatste speelronde van de NPC seizoen 2017/2018 in werking treden (per 15 april 2018).  
 
Daarnaast zal het NPC Reglement worden aangepast naar aanleiding van wijzingen in het 
Toernooireglement Petanque (TRP). Deze aanpassingen hebben enkel betrekking op de 
juiste verwijzing naar het TRP. 
 
Bondsraad  25 november 2017, ingaande per 01 januari 2018 
Het uitgangspunt van een reglementswijziging is dat dit niet plaatsvindt gedurende het 

seizoen. De volgende inhoudelijke wijzigingen kunnen echter per eerstvolgende  
mogelijkheid worden doorgevoerd zonder hierbij een vereniging of team te benadelen of 
bevoordelen. Voor de artikelen 1.4.1 en 3.4 volgt hierna een korte toelichting van de re-
den tot wijziging.  
 
Artikel 1.4.1 

In de oude versie van het NPC reglement (van voor 1 juli 2017) was opgenomen dat een 
competitie tussen teams met minder dan vijf spelers niet wordt gezien als een met de NPC 
vergelijkbare competitie. Bij de wijziging per 1 juli 2017 is deze toevoeging verwijderd. 
Door deze verwijdering is het tevens niet toegestaan om competities te organiseren die 
naar hun aard geen (want te kleine teams) concurrentie opleveren voor de NPC. Deze  
onwenselijke situatie bestaat niet meer na wijziging zoals voorgesteld. 
 

Artikel 3.4 
In artikel 3.4 dat is ingevoerd per 1 juli 2017 is een inperking opgenomen die mogelijk on-
bedoeld is geweest. Met de nieuwe tekst in artikel 3.4 heeft een wisseling van vereniging 
alleen invloed op de speelgerechtigheid van een speler die in het lopende seizoen reeds 
heeft deelgenomen aan de NPC. Dit is ook altijd de achterliggende gedachte geweest van 
dit artikel.  
 

Een persoon die lid is van vereniging A, maar in het lopende seizoen geen NPC speelt of 
heeft gespeeld namens vereniging A, kan (na wijziging van het artikel) overstappen naar 
vereniging B en vervolgens uitkomen in de NPC namens vereniging B. De eerstvolgende 
mogelijkheid tot overschrijving naar een andere vereniging is voor iedereen in januari 
2018. Dit zorgt er voor dat er geen verenigingen, teams of spelers benadeeld of  
bevoordeeld worden door deze wijziging.  
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BIJLAGE 01 van TRP: REGLEMENT NATIONALE 

PETANQUE COMPETITIE - HUIDIG 

BIJLAGE 01 van TRP: REGLEMENT NATIONALE 

PETANQUE COMPETITIE - NIEUW 
Vastgesteld door de bondsvergadering van 20 
mei 2017; Inwerking tredend op 1 juli 2017 

Vastgesteld door de vergadering van de bonds-
raad op 25 november 2017; Inwerking tredend 
op  1 januari 2018 

 

Art. 1.4.1  

Als een vergelijkbare competitie wordt gezien, 

een competitie waarbij de teams uit meerdere 

equipes bestaan. 

 
Art. 1.4.1 
Als een vergelijkbare competitie wordt gezien 
een competitie waarbij de teams uit meerdere 
equipes bestaan. 
 
In de voetnoot wordt onderstaande toevoeging 
opgenomen: In een noot opnemen: Een  
competitie tussen teams met minder dan vijf 
spelers wordt niet gezien als een vergelijkbare 

competitie. Deze opmerking stond voor  
wijziging van 20 mei 2017 in het reglement. 
 

 

Art. 3.4  

Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van 

een lidvereniging met een geldige 

Nederlandse wedstrijdlicentie afgegeven door 

de NJBB. De speelgerechtheid vervalt wanneer 

tijdens het NPC seizoen een speler van  

vereniging wisselt. 

 
Art. 3.4  
Speelgerechtigde spelers zijn alle leden van een 

lidvereniging met een geldige 
Nederlandse wedstrijdlicentie afgegeven door 
de NJBB. De speelgerechtigdheid van een speler 
vervalt voor de rest van het NPC seizoen  
wanneer deze speler tijdens het NPC seizoen 
van vereniging wisselt nadat hij in het  
betreffende seizoen reeds heeft deelgenomen 
aan de NPC. 
 

 
 
Ingaande per 15 april 2018 
Naast bovenstaande wijzigingen die per eerstvolgende mogelijkheid worden ingevoerd, 
kunnen onderstaande wijzigingen ter goedkeuring worden aanboden tijdens de vergade-

ring van de bondsraad op 25 november 2017. Het is van belang dat deze gewijzigde  
artikelen van toepassing zijn op het moment dat de inschrijving voor het NPC seizoen 
2018-2019 wordt geopend. Daarom is het advies om onderstaande wijzigingen in te  
voeren per 15 april 2018. 
 
Artikel 4.4 
Het voorstel tot wijziging van artikel 4.4 vloeit voort uit ervaringen uit de praktijk. Het 
komt voor dat verenigingen willen afwijken van de richtspeeldag. Hier wordt op dit  
moment geen goedkeuring voor gegeven door de competitieleiding als de gewenste  
speeldag voor de voorafgaande of na de volgende richtspeeldag ligt.  
 
Om de competitieleiding houvast te geven bij het beoordelen van verzoeken tot afwijking 
van de richtspeeldag, dient artikel 4.4 te worden aangepast. Dit kan echter niet tijdens het 
lopende het seizoen, daarom is het voorstel om deze wijziging pas na de  

laatste speelronde van de NPC seizoen 2017/2018 in werking te laten treden (per 15 april 
2018).  
 
 
 
 



 

Agendapunt 11.2 – BV 25 nov. 2017  78 

 

 

 
Artikel 5.4 
Het voorstel om artikel 5.4 te wijzigen heeft te maken met het feit dat verenigingen  
mogelijk nog geen factuur voor het inschrijfgeld voor de NPC hebben ontvangen op het 
moment van terugtrekken. Na wijziging van artikel 5.4 is duidelijk dat de boete  
verschuldigd is naast het verschuldigde inschrijfgeld. 
 
 

Art. 4.4  
 
De zaterdag is richtspeeldag. In overleg met 
de teamcaptain tegenstander kan hiervan  
worden afgeweken. Indien wordt afgeweken, 
dient dit te worden gemeld bij de competitie-

leiding. 
 

Art. 4.4  
 
De zaterdag geldt als richtspeeldag. In overleg 
met de teamcaptain van de tegenstander kan 
hiervan worden afgeweken. Indien wordt  
afgeweken, dient dit vooraf te worden gemeld 

aan de competitieleiding. 
 
Art. 4.4.1   
De afwijkende speeldag dient te liggen na de 
vorige speelronde en voor de volgende  
speelronde. 

 
Art. 5.4  
In afwijking van de regels uit artikel 31, leden 
2 en 3 van het TRP, gelden de volgende  
regels:  
 
Art. 5.4.1  
De vereniging waarvan een ingeschreven team 
zich terugtrekt na de uiterste datum van in-
schrijving maar vóór de eerste aangekondigde 
speeldag is (in aanvulling op het reeds be-
taalde inschrijfgeld) een boete ter hoogte van 
het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 
 

 
Art. 5.4.2  
De vereniging waarvan een ingeschreven team 
zich terugtrekt op of na de eerste speeldag is 
(naast het reeds betaalde inschrijfgeld) een 
boete ter hoogte van twee maal het volledige 
inschrijfgeld verschuldigd. 

 
Art. 5.4  
In afwijking van de regels uit artikel 30 leden 2 
en 3 van het TRP, gelden de volgende  
regels:  
 
Art. 5.4.1  
De vereniging waarvan een ingeschreven team 
zich terugtrekt na de uiterste datum van  
inschrijving maar vóór de eerste aangekondigde 
speeldag is (in aanvulling op het reeds betaalde 
of verschuldigde inschrijfgeld voor dat team) 
een boete ter hoogte van het volledige  
inschrijfgeld verschuldigd. 

 
Art. 5.4.2  
De vereniging waarvan een ingeschreven team 
zich terugtrekt op of na de eerste speeldag is 
(naast het reeds betaalde of verschuldigde  
inschrijfgeld voor dat team) een boete ter 
hoogte van twee maal het volledige inschrijfgeld  

verschuldigd. 
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11.3 Wijziging artikelen in Masters reglement 
 
Eind september 2017 heeft de CEP besloten om de nationaliteitsregel toe te passen bij 
deelname aan een EK. Daarnaast zal de FIPJP hoogstwaarschijnlijk besluiten om de  
nationaliteitsregel toe te passen bij deelname aan een WK. Dit houdt in dat spelers enkel 
voor het land mogen uitkomen waarvan zij de nationaliteit hebben. Deze toepassing van 
de nationaliteitsregel zorgt er voor dat het reglement voor de Masters dient te worden 
aangepast. Tijdens de Masters kan men zich momenteel immers kwalificeren voor een EK 
of WK, zonder dat men de Nederlandse Nationaliteit heeft. Met onderstaande aanpassin-
gen wordt aansluiting gezocht bij de nationaliteitsregel van de CEP en vooruit gesorteerd 
op het definitieve besluit van de FIPJP om ook bij WK’s de nationaliteitsregel toe te pas-
sen.  
 
Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de regels van CEP en het toekomstige besluit van 
de FIPJP, wordt er ook een wijziging voorgesteld m.b.t. de huidige puntentelling. In het 

hoofdtoernooi is bij de categorie “directe eliminatie, 16-32 deelnemers” de complemen-
taire A toegevoegd. Verder zijn de punten gewijzigd bij de complementaires A & B en het 
troosttoernooi. Deze wijzigingen in de puntentelling maken een duidelijker onderscheid 
tussen winst in het hoofdtoernooi en in bijvoorbeeld een troosttoernooi. 
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BIJLAGE TRP Reglement 09: REGLEMENT NJBB 
MASTERS, KWALIFICATIE WK/EK - HUIDIG 

BIJLAGE 09 TRP Reglement: REGLEMENT NJBB 
MASTERS, KWALIFICATIE WK/EK - NIEUW 

Vastgesteld door de vergadering van de 
bondsraad op 28 mei 2016; Inwerking tredend 
op 1 juli 2016 

Vastgesteld door de vergadering van de  
bondsraad op 25 november 2017;  
Inwerking tredend op 1 januari 2018 

Artikel 1 Inleiding 

De NJBB Masters is een cyclus voor mannen-

tripletten waarvan de winnaar Nederland zal 

vertegenwoordigen bij het volgende WK- dan 

wel EK-mannen. De deelnemers aan de NJBB 

Masters dienen bij aanmelding zich akkoord te 

verklaren met de in aanhangsel B genoemde 

nadere eisen. 

Artikel 1 Inleiding 

De NJBB Masters is een kampioenschap voor 

mannentripletten waarvan de winnaar Neder-
land zal vertegenwoordigen bij het volgende 
WK- dan wel EK-mannen. De deelnemers aan 
de NJBB Masters dienen bij aanmelding zich ak-
koord te verklaren met de in aanhangsel B ge-
noemde nadere eisen. 

Art. 2.1. Equipes die aan de NJBB Masters wil-
len deelnemen bestaan uit mannelijke spelers 
die in het bezit zijn van een door de NJBB  
afgegeven wedstrijdlicentie of hebben  
de Nederlandse nationaliteit en een door de 
FIPJP erkende licentie. Ten hoogste 1 speler 
van de equipe mag een buitenlandse nationali-

teit hebben. De speler met een buitenlandse 
nationaliteit dient te voldoen aan de nadere 
voorwaarden die de FIPJP/CEP reglementair 
verbindt aan deelname aan een wereldkampi-
oenschap respectievelijk Europees  
kampioenschap. 
 

Art. 2.1. Equipes die aan de NJBB Masters wil-
len deelnemen bestaan uit mannelijke spelers 
met de Nederlandse nationaliteit die in het bezit 
zijn van een door de NJBB afgegeven  
wedstrijdlicentie of een door de FIPJP erkende 
(buitenlandse) licentie. 

3.3.2. Indien de equipe uit vier spelers be-
staat, dienen ten minste drie spelers de Ne-
derlandse nationaliteit te hebben. 

Is komen te vervallen. 
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AANHANGSEL A: VERDELING VAN DE KWALIFICATIEPUNTEN 

 
Indien door minder dan 16 equipes aan een kwalificatietoernooi wordt deelgenomen  
worden geen kwalificatiepunten toegekend. 
 
Directe eliminatie 
De puntentelling op basis van de eindstand is: 
 

16-32 
 

 
  

32-64   

 
65-128   

Hoofdtoernooi  Hoofdtoernooi  Hoofdtoernooi 

 Oud    Oud    Oud  

1 25 ptn   1 30 ptn   1 35 ptn  

2 20 ptn   2 25 ptn   2 30 ptn  

3 en 4 15 ptn   3 en 4 20 ptn   3 en 4 25 ptn  

5 t/m 8 10 ptn   5 t/m 8 15 ptn   5 t/m 8 20 ptn  

    9 t/m 16 10 ptn   9 t/m 16 15 ptn  

        17 t/m 32 10 ptn  

 

Complementaire A  Complementaire A  Complementaire A 

 Oud Nieuw   Oud Nieuw   Oud Nieuw 

1 0 ptn 12 ptn  1 21 ptn 17 ptn  1 25 ptn 20 ptn 

2 0 ptn 9 ptn  2 17 ptn 14 ptn  2 21 ptn 17 ptn 

3 en 4 0 ptn 6 ptn  3 en 4 13 ptn 11 ptn  3 en 4 17 ptn 14 ptn 

5 t/m 8 0 ptn 3 ptn  5 t/m 8 9 ptn 8 ptn  5 t/m 8 13 ptn 11 ptn 

    9 t/m 16 5 ptn 5 ptn  9 t/m 16 9 ptn 8 ptn 

        17 t/m 32 5 ptn 5 ptn 

 

Troosttoernooi  Troosttoernooi  Troosttoernooi 

 Oud Nieuw   Oud Nieuw   Oud Nieuw 

1 12 ptn 8 ptn  1 15 ptn 10 ptn  1 18 ptn 12 ptn 

2 9 ptn 6 ptn  2 12 ptn 8 ptn  2 15 ptn 10 ptn 

3 en 4 6 ptn 4 ptn  3 en 4 9 ptn 6 ptn  3 en 4 12 ptn 8 ptn 

5 t/m 8 3 ptn 2 ptn  5 t/m 8 6 ptn 4 ptn  5 t/m 8 9 ptn 6 ptn 

    9 t/m 16 3 ptn 2 ptn  9 t/m 16 6 ptn 4 ptn 

    
 

   17 t/m 32 3 ptn 2 ptn 

 

Complementaire B  Complementaire B  Complementaire B 

Geen ptn   Oud Nieuw   Oud Nieuw 

  1 8 ptn 4 ptn  1 10 ptn 5 ptn 

   2 6 ptn 3 ptn  2 8 ptn 4 ptn 

   3 en 4 4 ptn 2 ptn  3 en 4 6 ptn 3 ptn 

   5 t/m 8 2 ptn 1 ptn  5 t/m 8 4 ptn 2 ptn 

   9 t/m 16 0 ptn 0 ptn  9 t/m 16 2 ptn 1 ptn 

       17 t/m 32 0 ptn 0 ptn 
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Bij voorronde Franse poules 

Als na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi en een troosttoernooi 
worden voor de puntentoekenning bij 32 of meer deelnemers de tabel hoofdtoernooi en 
complementaire A gebruikt. 
Bij 16-32 deelnemers worden de tabel hoofdtoernooi en troosttoernooi gebruikt voor de 
puntentoekenning 
 
Als na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi, een troosttoernooi, een 
complementaire A en complementaire B worden voor de puntentoekenning bovenstaande 
tabellen gebruikt. Bij 16-32 deelnemers worden geen ptn toegekend in de complementai-
res A en B. 

Bij voorronde en poules 

Als na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi en een troosttoernooi 
worden voor de puntentoekenning  bij 32 of meer deelnemers de tabel hoofdtoernooi en 

complementaire A gebruikt. 
Bij 16-32 deelnemers worden de tabel hoofdtoernooi en troosttoernooi gebruikt voor de 
puntentoekenning 

Bij voorronde en daarna drie toernooien 
 
 

Hoofdtoernooi  Troosttoernooi B  Troosttoernooi C 

 Oud Nieuw   Oud Nieuw   Oud Nieuw 

1 35 ptn 35 ptn 
 

1 18 ptn 15 ptn 
 

1 6 ptn 4 ptn 

2 30 ptn 30 ptn 
 

2 15 ptn 12 ptn 
 

2 4 ptn 3 ptn 

3 en 4 25 ptn 20 ptn 
 

3 en 4 12 ptn 9 ptn 
 

3 en 4 2 ptn 2 ptn 

5 t/m 8 20 ptn 15 ptn 
 

5 t/m 8 9 ptn 6 ptn 
 

5 t/m 8 0 ptn 1 ptn 

9 t/m 16 15 ptn 10 ptn 
 

9 t/m 16 6 ptn 3 ptn 
 

9 t/m 16 0 ptn 0 ptn 

  

 

  

 

     
Complementaire A  Complementaire B  Complementaire C 

 Oud Nieuw   Oud Nieuw   Oud Nieuw 

1 25 ptn 15 ptn 
 

1 10 ptn   4 ptn 
 

 Geen ptn 

2 21 ptn 13 ptn 
 

2 8 ptn   3 ptn 
  

 
 

3 en 4 17 ptn 11 ptn 
 

3 en 4 6 ptn   2 ptn 
  

 
 

5 t/m 8 13 ptn 9 ptn 
 

5 t/m 8 4 ptn   1 ptn 
  

 
 

9 t/m 16 9 ptn 7 ptn 
 

9 t/m 16 2 ptn   0 ptn 
  

 
 

 
Indien na de voorronde in een poule verder gespeeld wordt met voorgelote partijen  
worden aan deze poule geen ptn toegekend. 
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