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vereniging een set kaarten voor die dag in bruikSWeetjes wordt per e-mail verspreid. Ontvangers
leen. Aan het einde van de dag levert u de kaarten
zijn: alle bij het bondsbureau geregistreerde
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ondersteunt u wanneer u een officiële waarschuwing, sanctie of diskwalificatie oplegt.
3. Veel gestelde vragen
Gele kaart:
Op de homepage van de site
De gele kaart wordt getoond als er sprake is van
van de NJBB www.njbb.nl vindt
een officiële waarschuwing (artikel 34 lid1). Voor
u (na inloggen) onder het welde speler geeft het duidelijk aan dat er geen
kom het logo van de rubriek
sprake is van aanspreken door de scheidsrech“veel gestelde vragen”. F.A.Q.
ter, maar van een officiële waarschuwing. De
is een afkorting van Frequently Asked Questions
speler mag aannemen dat als er geen kaart
en dat is de Engelse vertaling. Als u hierop klikt
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wordt getoond er geen sprake is van een officiële
waarschuwing.
Oranje kaart:
De oranje kaart wordt getoond als de scheidsrechter een sanctie oplegt zoals genoemd in artikel 34 lid 2 en 3.
Rode kaart:
De rode kaart wordt getoond als u een speler
voor de rest van een partij uitsluit of een equipe
diskwalificeert (artikel 34 lid 4, 5 en 6).
Artikel 34 Sancties
Spelers die zich niet houden aan de spelregels,
riskeren de volgende sancties:
1. officiële waarschuwing,
2. ongeldigverklaring van de geworpen of een te
werpen boule,
3. ongeldigverklaring van de geworpen of een te
werpen boule, én de daaropvolgende boule,
4. uitsluiting van de schuldige speler gedurende
de rest van de partij,
5. diskwalificatie van de equipe die de fout
maakt, en
6. diskwalificatie van beide equipes indien zij
elkaars foutieve gedrag door de vingers zien.
Duidelijkheid
Voor de omstanders geeft het gebruik van kaarten
meer duidelijkheid. Immers deze zien de scheidsrechter praten met een speler of spelers maar

hebben geen idee met welke consequentie dit
gesprek wordt gevoerd. Door het tonen van een
kaart is duidelijk dat er 'iets aan de hand is', een
officiële waarschuwing is gegeven, een sanctie is
toegepast of dat er sprake is van uitsluiting of diskwalificatie.
Overige zaken
In alle gevallen wordt het geven van een kaart
opgenomen op het rapportageformulier.
Wij adviseren u om tijdens de toernooien in april
en mei bij aanvang te melden dat u als er sprake is
van officiële waarschuwing of sanctie de hierbij
horende kaart zult tonen. Alle spelers worden ook
geïnformeerd via petanQue.

5. Benamingen van reglementen
Er is een Internationaal Spelreglement Petanque
(ISP) dat ook wel spelreglement genoemd wordt
(zie artikel 33.1 van het Toernooi Reglement Petanque elders in deze SWeetjes).
Er is dus ook een Toernooi Reglement Petanque
(TRP) dat ook wel rompreglement genoemd wordt.
Het TRP bestaat eigenlijk uit het rompreglement
en al haar bijlagen. In die zin is het rompreglement
dus niet gelijk aan het TRP, maar verwarring geeft
het wel.

6. Aanpassingen in het rompreglement van het Toernooi Reglement Petanque (TRP)
In de bondsvergadering van 15 november 2014 zijn enkele aanpassingen in het rompreglement goedgekeurd. De wijzigingen vindt u hieronder:
Art.
2.3

Bestaande tekst
Nieuwe tekst
Belofte een deelnemer van 18, 19, 20, 21, Belofte een deelnemer van 18, 19, 20, 21 of 22
jaar
22 of 23 jaar;
Dit was nog een foutje in het reglement dat nu is rechtgezet.
Art.
33.1

Bestaande tekst
Nieuwe tekst
Alle spelers op een toernooi van categorie 1 Alle spelers op een toernooi van categorie 1 of van
of van categorie 2 die behoren tot dezelfde categorie 2 die behoren tot dezelfde equipe gaan,
equipe gaan, behoudens bij neerslag, uni- behoudens bij neerslag of extreme koude, uniform gekleed. Onder uniforme kleding wordt form gekleed. Onder uniforme kleding wordt ververstaan dat het buitenste kledingstuk van staan dat het buitenste kledingstuk van het bovenhet bovenlichaam van de deelnemers van lichaam van de deelnemers van gelijke kleur is en,
gelijke kleur is en, voor zover van toepassing, voor zover van toepassing, is voorzien van een
is voorzien van een gelijkluidend opschrift gelijkluidend opschrift met gelijke kleur en van
met gelijke kleur en van gelijk formaat, on- gelijk formaat, onverminderd het gestelde in artikel
verminderd het gestelde in artikel 39 van het 39 van het spelreglement.
spelreglement.
Toegevoegd is dat naast neerslag ook extreme koude een uitzondering kan zijn.
Art.
33.2

Bestaande tekst
De beoordeling of sprake is van uniforme
kleding is voorbehouden aan de scheidsrechter.

Nieuwe tekst
De beoordeling of sprake is van uniforme kleding
en of afwijking hiervan ten gevolge van de
weersomstandigheden is toegestaan, is voorbehouden aan de scheidsrechter.
Met deze wijziging wordt tegemoet gekomen aan de omstandigheid, dat ook bij kou de scheidsrechter de
mogelijkheid heeft om de spelers aan te geven dat er geen sprake hoeft te zijn van uniforme bovenkleding.
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U kunt aangeven of dat voor de gehele dag geldt of dat u op een later moment aangeeft dat er sprake moet
zijn van uniforme kleding. Als er niet uniforme bovenkleding wordt gedragen dan dient daaronder, al dan niet
zichtbaar, sprake te zijn van uniforme kleding.
Art.
33.3

Bestaande tekst

Nieuwe tekst
Bij toernooien wordt de eerstgenoemde speler
op de inschrijving als captain beschouwd.
Deze toevoeging is opgenomen omdat in een aangespannen tuchtzaak de zaak werd afgewezen onder andere omdat de scheidsrechter niet de equipecaptain had aangesproken, maar één van de spelers. Het is dus
belangrijk dat u, als u een equipe aanspreekt dit doet via de captain. Dit kan door de informatie hierover te
halen bij de wedstrijdleiding of aan het equipe te vragen wie de equipecaptain is.

7. Aanpassingen bijlage 1 (NC) van het Toernooi Reglement Petanque
Ook in bijlage 1 (Nationale Competitie) van het TRP zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.
Art.
3.2.3

Bestaande tekst
Nieuwe tekst
Een vervanger of een invaller dient vóór de Een vervanger of een invaller dient door of nageplande aanvangstijd op de betreffende mens de deelnemende vereniging vóór de gespeeldag schriftelijk of met elektronische plande aanvangstijd op de betreffende speeldag
hulpmiddelen op de door de organisator te schriftelijk op de door de organisator te bepalen
bepalen wijze te worden doorgegeven.
wijze te worden doorgegeven.
3.2.4 Bij gebreke daaraan kan alleen de organi- Indien achteraf mocht blijken dat een opgegesator en alleen in geval van overmacht ven vervanger of invaller niet gerechtigd was
achteraf toestemming geven voor het om te spelen worden de door het triplet gespeelinzetten van een vervanger of invaller; de partijen waarin deze is ingezet als niet– gewordt deze toestemming onthouden dan speeld beschouwd, en treedt artikel 2.7 in werworden de door het triplet gespeelde partijen king.
waarin deze is ingezet als niet–gespeeld
beschouwd, en treedt artikel 2.7 in werking.
Spelers kunnen nu zelf namens de vereniging een vervanger of invaller bekend maken.
Voor de NC is artikel 30.3 van het toer- vervalt.
nooireglement petanque niet van toepassing, met inachtneming van artikel 3.2.1
van deze bijlage.
Artikel 30.3 (TRP) zegt: “Een invaller mag geen deel uitmaken van een ander team dat voor het toernooi
ingeschreven staat.”.
Artikel 3.2.1. (bijlage 1 TRP) zegt: “Een licentiehouder die in enig jaar in een triplet als speler is opgetreden
kan in datzelfde jaar geen invaller zijn in een triplet dat in een lagere klasse uitkomt.”.
Het vervallen houdt in dat het artikel van toepassing zou kunnen zijn, maar praktisch niet voor kan komen.
Artikel 3.2.1. blijft dus van kracht.
3.2.5

8. Bijlage 13 (Masters) van het TRP
Aan het Toernooi Reglement Petanque is een
bijlage toegevoegd. Het gaat om bijlage 13 die de
regels rond de NJBB Masters beschrijft.



9. Uniforme kleding
De gedachte achter uniforme kleding is enerzijds
een professionelere uitstraling en anderzijds weet
het publiek welke spelers bij elkaar horen.
Het is dus van belang dat een team herkenbaar is
als team. De omschrijving van uniform is in het
Rompreglement (zie artikel 33.1 elders in deze
SWeetjes) juridisch juist maar praktisch niet haalbaar. We noemen een aantal voorbeelden:
 het Rompreglement geeft zelf al aan dat het
alleen om de buitenste bovenkleding gaat,
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maar wat nu als de uniforme trui korte mouwen
heeft en één speler heeft daaronder iets met
lange mouwen
het Rompreglement geeft ook al aan dat bij
neerslag of extreme koude iets anders over de
uniforme kleding mag worden aangetrokken
dat niet uniform is
wanneer spelers hun naam op de kleding hebben staan dan is geen sprake van gelijkluidend
opschrift
wanneer kledingstukken verschillend worden
gewassen dan kan er kleurverschil ontstaan
wanneer een vereniging overgaat op een andere kledingleverancier kunnen er kleine verschillen zitten in de kledingstukken, maar de
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kleur is (nagenoeg) gelijk en ook het verenigingslogo
Daarnaast zijn een aantal zaken niet echt gedefinieerd waardoor interpretatie ontstaat. Willen we
als scheidsrechters uniform optreden dan zouden
we de volgende zaken gedefinieerd willen zien:
 hoeveel regen moet er vallen zodat er sprake
is van neerslag, is dat al bij een drupje of moet
dat meer zijn
 wat is extreme koude, bij de één is dat -5º
maar een ander vind 18º al extreem koud, om
maar niet te spreken van gevoelstemperatuur
 hoe groot mag het kleurverschil zijn
 hoe groot mag het kleurverschil zijn van opschriften en hoe afwijkend mag “gelijk formaat”
zijn
 wat behoort tot het bovenlichaam, is dat inclusief armen, handen, hoofd, enzovoorts
 moet de kleding ook uniform gedragen worden, bijvoorbeeld een opgezette kraag of niet
of opgerolde mouwen of niet
Zie daar allerlei redenen waarbij de verschillende
interpretaties van mensen (en spelers en scheidsrechters zijn mensen) veelal leiden tot heftige discussies. Een besluit over het al of niet uniform
gekleed zijn van spelers is daarbij dus moeilijk en
is daarom voorbehouden aan de scheidsrechter.
Wanneer meerdere mensen daarover een besluit
moeten nemen, zullen er ook verschillende besluiten genomen worden. Het is daarom ook nagenoeg onmogelijk dat alle scheidsrechters steeds
uniforme besluiten nemen over uniforme kleding.
Laten we afspreken dat het van belang is, vanwege de professionele uitstraling en het weten welke
spelers bij elkaar horen, dat herkenbaarheid van
een team een belangrijk item is, bij de beoordeling
of er sprake is van uniforme kleding. Dit laat onverlet dat het gestelde in het Rompreglement juridisch
juist is en praktisch ook zou kunnen en gelukkig
ook praktisch veel voorkomt.

10. Kunststof cirkels
De NJBB is voorstander van het gebruik van de
kunststof cirkel. De beslissing om deze te gebruiken is echter aan de organisatie van het toernooi.
Bij categorie 2- en 3-toernooien is dit de vereniging. Bij categorie 1
toernooien is de NJBB
de organisator. Als
wedstrijdleider
en
scheidsrechter ben je
de vertegenwoordiger
van de NJBB en dus
bevoegd om het besluit
tot het gebruik van kunststof cirkels te nemen. Let
wel, er moeten voldoende cirkels voorhanden zijn.
Er zijn afwegingen bij zowel categorie 1, 2 als 3
toernooien om tot gebruik over te gaan.
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Als er onvoldoende cirkels zijn om vanaf aanvang met kunststof cirkels te spelen dan kan
worden besloten om dit wel te verplichten vanaf bijvoorbeeld de kwartfinales.
Keuze om een kunststof cirkel te gebruiken is
geen (vrije) keuze van één of meerdere equipes.
Attendeer er op dat de cirkel moet worden
gemarkeerd.

11. Niets aan het terrein veranderen
In principe mag er, gedurende de gehele partij,
niets aan het terrein worden veranderd. Een partij
is begonnen direct na het tossen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Dit zijn:
 iedere speler mag, voorafgaand aan het gooien van een boule, één inslag van een eerder
geworpen boule dichtmaken (nergens staat in
de reglementen dat de eerder gespeelde boule
uit dezelfdepartij moet zijn)
 na het trekken van een cirkel is men verplicht
om "oude" cirkels in de nabijheid van de nieuwe cirkel te verwijderen, om verwarring te
voorkomen
 spelers mogen but en boules markeren, het is
daarnaast toegestaan en ook verstandig om
zulke bewust aangebrachte veranderingen van
het terrein weer weg te halen wanneer deze
niet meer nodig zijn, om verwarring later te
voorkomen
Buiten de genoemde drie uitzonderingen geldt dus
altijd de hoofdregel: er mag niets aan het terrein
worden veranderd. Tussen twee werprondes in
mag dus alleen degene die de eerste boule van de
volgende werpronde gaat gooien (of een van zijn
medespelers) één inslag dichtmaken. De andere
spelers mogen slechts hun boules oprapen en
toekijken.

12. Declaraties
De ingevulde declaratie stuurt u per E-mail naar de
instantie die u als WL/SR heeft aangesteld of uitgenodigd.
 Declaratie met betrekking tot ereklasse en
hoofdklasse NC stuurt u naar de competitieleider (zie competitieboekje).
 Van alle overige categorie 1 en 2 toernooien
stuurt u de declaratie naar de zonecoördinator
van de zone waarin het toernooi plaatsvond.
 Bent u opgetreden bij een toernooi of een
competitie van de afdeling dan stuurt u de declaratie naar de competitieleider van de afdeling of de afdelingspenningmeester (zie daarvoor de afspraken binnen de afdeling)
 Bent u opgetreden bij een door een vereniging
georganiseerd toernooi of competitie, dan gaat
uw declaratie naar de betreffende vereniging
conform de vooraf te maken afspraken.
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