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Clubcompetitie
Voor u ligt de brochure met betrekking tot de clubcompetitie 2020, we zijn inmiddels toe aan de
negentiende uitgave.
Deze competitie heeft tot doel om meer onderlinge competitie in de club te brengen en tevens proberen
we hiermee het spelniveau enigszins omhoog te brengen.
De competitie staat open voor alle leden van onze vereniging, welke zich bij voorinschrijving hebben
aangemeld.
Voor 2020 hebben zich slechts 8 tripletten aangemeld. Gelet op art. 3.6 wordt er daarom alleen
gespeeld met een A-poule van 8 tripletten.
In deze brochure hebben wij getracht een aantal gegevens en regels te verzamelen om deze
competitie in goede banen te kunnen leiden. Ervaringen in voorgaande edities van de CC hebben
helaas weer geleid tot een veel uitgebreidere regelgeving voor het wedstrijdsysteem. Neem hier goede
nota van om niet voor verrassingen te komen staan.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Mien van Eldijk en Herman Duits.
Het bestuur van Boules de Boeuf en de Technische Commissie Wedstrijdzaken wenst u tot slot
prettige, sportieve en vooral spannende wedstrijden toe.
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Voor zover in dit reglement niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het R.P.S. (Reglement voor de Petanque
Sport) en het T.R.P. (Toernooireglement Petanque) van toepassing.

1 Inleiding.
1.1 De clubcompetitie -hierna te noemen CC- is een competitie voor alle leden van Boules de Boeuf.

1.2 De start van de competitie vindt normaliter plaats op de eerste woensdag na de jaarvergadering
in februari (de jaarvergadering van 2020 is echter verplaatst naar april. De start van de CC is
daarom vastgesteld op 19 februari) en eindigt eind december van het jaar.
1.3 De CC wordt georganiseerd door de wedstrijdleiding -hierna te noemen WL- en maakt onderdeel
uit van de werkzaamheden van de Technische Commissie Wedstrijdzaken - hierna te noemen
T.C.W.

2 Speeldagen.
2.1 De wedstrijden worden uitgeschreven voor de woensdagavond, aanvang 19.00 uur.
De speeldata worden voor aanvang van de competitie bekend gemaakt.
In onderling overleg kan er van deze speeldag worden afgeweken.
Het triplet dat verplaatsing van een wedstrijd verlangt, dient het initiatief te nemen om te komen
tot een vervangende speeldag.
De nieuwe datum dient steeds binnen een termijn van 14 dagen na de geplande speeldatum,
door beide teams aan de WL te worden gemeld.
Ingeval beide teams niet tot een overeenstemming (en ook niet na bemiddeling van de WL)
betreffende een vervangende speeldag kunnen komen, wordt er door de WL een dag vastgesteld
waaraan door beide teams gehoor moet worden gegeven (zie ook art. 5.1).
Indien blijkt dat op de nieuw geplande speeldatum het triplet, welke niet om verplaatsing
gevraagd heeft, niet kan spelen, dan dient er een nieuwe datum gepland te worden.
Immers beide teams hebben de mogelijkheid om één keer niet te kunnen.
Er dient dan wel een nieuwe datum aan de WL te worden doorgeven waaraan beide teams zich
dienen te houden.
Zo niet dan treedt art. 5.1 in werking ( de nieuwe datum is immers een "verplichte speeldag"
geworden en staat gelijk aan een vastgestelde speeldag.
2.2 Indien men “vergeet” de nieuwe datum aan de WL door te geven, wordt er een dag vastgesteld
waarop gespeeld moet worden. Aan de dan vastgestelde datum moet het (voor het vergeten door
te geven) verantwoordelijke team altijd gehoor geven.
Het team welk niet verantwoordelijk was voor het niet door laten gaan van de oorspronkelijke
speeldatum, heeft het recht om eenmaal te verzoeken tot verplaatsing van de door de WL
vastgestelde dag. De WL stelt daarop een nieuwe speeldatum vast waaraan door beide teams
gehoor moet worden gegeven (zie ook art. 5 lid 1).
2.3 Met een vervangende wedstrijd kan tijdens het indoorseizoen om 19.00 uur worden begonnen
onder de navolgende voorwaarden:
– Indien een GEPLAND staande wedstrijd niet doorgaat, dan is het toegestaan om op de hierdoor
vrij gekomen baan tegen een ander (eveneens aan de competitie deelnemend) team te gaan
spelen.
– Indien u NIET GEPLAND staat voor een avond, kunt u slechts gaan spelen als er nog geen 6
geplande banen in gebruik zijn voor de competitie.
– Indien reeds 6 banen in gebruik zijn voor de competitie, kan een vervangende competitiepartij
pas worden begonnen zodra er een baan vrij komt.
Tijdens het outdoorseizoen kan met alle vervangende wedstrijden om 19.00 uur worden
begonnen.
2.4 Voor een verplicht gestelde wedstrijd is het aanvangstijdstip
altijd 19.00 uur.
2.5 Alleen wegens extreme omstandigheden kan van het genoemde in lid 2.1 worden afgeweken,
zulks ter beoordeling van de WL.
2.6 Ingeval van vakanties of andere omstandigheden bestaat de mogelijkheid om ook wedstrijden
vooruit te spelen, uiteraard in volledig overleg met de tegenstander.
Laat de partijen, zo vaak als maar enigszins mogelijk is, doorgang vinden omdat anders het
verloop van de competitie in gevaar komt.

3 Wedstrijdsysteem.
3.1 Er wordt door alle teams een gehele competitie afgewerkt, volgens een van tevoren opgesteld
rooster. Een gehele competitie bestaat eruit dat elk team alle andere teams uit de poule tweemaal
treft, eenmaal indoor ( in de periode 1 oktober tot 1 april) en eenmaal outdoor (in de periode 1
april tot 1 oktober). Tijdens de betreffende periodes dienen alle wedstrijden conform de dan
geldende plaats (in- of outdoor) gespeeld te worden.
In heel uitzonderlijke gevallen kan de WL toestemming geven voor het outdoor spelen in de
maand oktober. Opgave voor 2020 is op basis van een triplet (3 of 4 personen). De eventuele 4e
persoon mag alleen in dit team spelen, maar mag niet gewisseld worden tijdens een lopende
partij.
3.2 Per speeldag worden er steeds 2 partijen tegen dezelfde tegenstander gespeeld (men speelt dus
per jaar 4 partijen tegen dezelfde tegenstander).
Indien aan deze regel geen gehoor wordt gegeven treedt art. 5.9 in werking.
3.3 Het is toegestaan om tussen de twee partijen een korte pauze te nemen van ± 10 minuten.
3.4 Er wordt gespeeld in tripletvorm, met bij aanvang van de competitie aangemelde spelers. Indien
een team met slechts 2 personen op de wedstrijddag aanwezig is, zonder de tegenstander een
bericht van verhindering te geven, dienen deze personen de wedstrijd te spelen met slechts elk
de beschikking over 2 boules.
Is er maar één persoon aanwezig, volgt een waarschuwing, en wordt het gezien als een
“vergeten” partij, en wordt zoals in art 2.2 gehandeld.
Bij een verplicht gestelde partij dient er gespeeld te worden met de beschikking over slechts 2
boules (art. 5.1).
Indien een speler verlaat is, kan er een kwartier gewacht worden, hierna dient met de partij te
worden begonnen en wordt het onvolledige team met 1 punt bestraft.
Hier komt voor elke 5 min. daarna, er wederom 1 punt bij. Een bericht van verhindering dient
men minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd aan de tegenstander te melden, bij voorkeur
bij de teamcaptain of bij diens afwezigheid bij een van de andere tripletleden.
Degene die dit bericht ontvangt stelt zijn/haar tripletleden hiervan in kennis.
Uiteraard dienen de eigen tripletleden ook op de hoogte te worden gebracht! Bij onbereikbaarheid
van alle betrokkenen dient contact te worden opgenomen met de WL. Dit geldt tevens ingeval
door extreme omstandigheden (zulks ter beoordeling van de WL) korter dan 2 uur voor aanvang
melding dient te worden gemaakt.
Indien het gehele team niet op de geplande wedstrijddag verschijnt en men heeft verzuimd om de
tegenstander op tijd in te lichten, wordt gehandeld volgens art. 2.2.
3.5 Bij aanvang van de competitie ontvangen de teamcaptains de wedstrijdkaarten.
Op deze kaarten staat vermeld, of men in- of outdoor moet spelen en op welke datum er
gespeeld dient te worden.
Na afloop van iedere gespeelde wedstrijd dienen de beide teams de juiste uitslag op hun
wedstrijdkaart te noteren en deze vervolgens door de tegenstander te laten paraferen.
Nadat de wedstrijd heeft plaatsgevonden, moeten deze kaarten na volledig en juist ingevuld te
zijn, gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde bak in de kantine.
3.6 Door de WL worden de tussenstanden met een vaste regelmaat (tenminste 1x per maand)
bekend gemaakt, dit gebeurt door publicatie in de kantine en op de website.
3.7 Bij het opmaken van de eindrangschikking zijn de volgende criteria van kracht:
1e het aantal gewonnen partijen;
2e het algemene saldo (het saldo van alle in de competitie gespeelde partijen);
3e bij gelijke stand van één of meer teams het resultaat van de onderlinge partijen;

4e het onderlinge resultaat in saldopunten (het verschil van in de partijen gemaakte voor- en
tegenpunten);
5e Indien nodig beslissingspartijen tussen de betrokken teams.
3.8 Een poule zal in principe bestaan uit maximaal 8 en minimaal 6 tripletten, met uitzondering van
de laagste poule, dit is altijd een opvulpoule tot maximaal 11 tripletten.
De verdeling is als volgt bij aanmelding van de volgende aantallen tripletten: 20 wordt 8 + 6 + 6,
21 wordt 8 + 7+ 6, 22 wordt 8 + 7 + 7, 23 wordt 8 + 8 + 7 etc.
De stand op het einde van de competitie is bepalend voor indeling voor het daarop volgende jaar.
Hierbij worden alle tripletten in volgorde gezet van de winnaar in de A-poule tot de laagst
geklasseerde in de laagste poule, vervolgens wordt de nieuwe lijst opgemaakt aan de hand van
de inschrijvingen en worden er nieuwe poules gevormd, rekening houdend met de verdeling zoals
hierboven omschreven.

3.9 Indien er met meerdere poules gespeeld wordt, kan men derhalve ook degraderen en
promoveren.
Nummer 1 uit een poule promoveert rechtstreeks naar de eerstvolgende hogere poule.
Het laagst geklasseerde triplet in een poule degradeert rechtstreeks naar de lagere poule en het
voorlaatst geplaatste triplet moet een indoor promotie- / degradatiewedstrijd spelen tegen
nummer 2 uit de lagere poule.
Een uitzondering op deze regel kan voorkomen indien er zich meer of minder tripletten
aanmelden dan in het voorgaande jaar.
3.10 Indien een triplet uiteen valt aan het einde van een speeljaar, wordt de plaats op de indelingslijst
voor het nieuwe speeljaar ingenomen door ten minste twee leden, die deze plaats hebben
verworven.
In alle andere gevallen wordt men verwezen naar de laatste plaats op de ranglijst. Op de nieuwe
indelingslijst wordt wel rekening gehouden met de ranking van individuele spelers indien deze
een nieuw team om zich heen vormen.
Deze ranking kan van belang zijn indien er een andere poulesverdeling moet worden opgemaakt.

4 Wedstrijdleiding.
4.1 De WL kan een tot een team behorend spelend lid zijn.
4.2 De WL treedt tevens op als scheidsrechter (bij afwezigheid of onvermogen tot meten kan de WL
hiervoor een ander lid van de vereniging aanstellen).
4.3 In geval het team waartoe de WL behoort arbitrage verlangt, wordt hiervoor een beroep gedaan
op een bestuurslid of wordt een aanwezig lid gevraagd om hieraan te voldoen.
4.4 De WL zorgt voor de wedstrijdkaarten die na elke wedstrijddag dienen te worden ingevuld en
ingeleverd.
4.5 De WL verzorgt de administratie van de clubcompetitie.
Verder zorgt deze ervoor dat de tussenstandlijsten en de eindrangschikking aan de deelnemende
teams bekend worden gemaakt, door middel van het ophangen van lijsten in de kantine.
Daarnaast worden deze ook op de website van Boules de Boeuf geplaatst.
4.6 Door de WL worden 2 prijzen per poule verzorgd, welke jaarlijks tijdens de jaarvergadering zullen
worden uitgereikt (bij minder dan 6 teams aan het einde van het jaar in een poule - 1 prijs). Gelet
op dat er dit jaar sprake is van slechts 1 poule worden er 3 prijzen beschikbaar gesteld. De
namen van de winnaars in de A- poule worden tevens gegraveerd op de gedenkplaat, welke
blijvend in de kantine wordt opgehangen.
4.7 Indien de WL niet aanwezig is, kan men een beroep doen op een van de overige bestuursleden.

5 Arbitragezaken.
5.1 Indien door de WL een vervangende dag bepaald moet worden
waarop door beide teams gespeeld moet worden dan gelden de volgende regels:
–

Wordt er door beide teams niet aan voldaan, dan worden er voor elk team twee verliespartijen
genoteerd met een stand van 0 –13.

– Komt er èèn team niet opdagen dan heeft dit team de beide
partijen reglementair verloren met 0 – 13.
Het wel opkomende team mag voor beide partijen reglementair de stand 13 – 6 noteren,
uiteraard na melding van aanwezigheid aan de WL of bij diens afwezigheid aan een van de
bestuursleden.
–

Indien slechts een of twee tripletleden aanwezig zijn, moet er door deze personen met slechts
2 boules p.p. nog gespeeld worden om mogelijk nog enige wedstrijdpunten te behalen!

5.2 Indien een volledig team zich terugtrekt of eventueel van verdere deelname wordt uitgesloten,
dan komen alle tegen dat team gespeelde wedstrijden te vervallen in de uitslagenlijsten.
Het staat twee spelers van een triplet vrij om te besluiten de competitie uit te spelen om zo in de
ranking te blijven.
Er moet dan wel door deze personen met slechts 2 boules p.p. worden gespeeld.
5.3 Indien een triplet uiteen valt door overlijden of in zijn voortbestaan bedreigd wordt door een te
verwachten langdurige ziekte van een der tripletleden, heeft men de mogelijkheid om hiervoor,
uitsluitend na goedkeuring door de T.C.W., een vervangende speler in het triplet op te nemen
welke voor de resterende duur van de competitie tot dit triplet gaat behoren.
5.4 De vervangende speler kan geen rechten doen gelden op een basisplaats in het betreffende
team, indien de speler waarvoor men is ingevallen in het nieuwe seizoen terugkeert in het team.
indien de betreffende speler niet terugkeert, dan kan men wel aan het team worden toegevoegd,
met uitzondering van:
Indien er naast de uitgevallen speler nog een speler van verdere deelname afziet, geldt dit als het
geheel uiteen vallen van een team (zie art.3.8).

5.5 Indien een team in twee opeenvolgende seizoenen een beroep wenst te doen op art. 5.3. zal daar
door de T.C.W. een oordeel over worden gevormd.
5.6 Het inzetten van een vervangende speler is in geval van overlijden gedurende de gehele
competitie toegestaan. In alle overige gevallen beslist de WL in samenspraak met de T.C.W.
Indien men gebruik moet/wil maken van dit art. is, voordat men hiertoe kan overgaan, overleg met
de WL noodzakelijk.
5.7 Indien een triplet zich voor de tweede maal schuldig maakt aan het niet correct afmelden van een
wedstrijd, worden 20 saldopunten in mindering gebracht in de uitslagenlijst.
5.8 Indien een team zich voor de derde maal schuldig maakt aan het niet correct afmelden, wordt het
uit de competitie genomen.

5.9 Bij aanvang van de 1e partij neemt men de verplichting op zich om 2 partijen achtereen te
spelen. Een speler mag het speelveld niet voortijdig verlaten zonder toestemming van de WL.
Indien dit wel gebeurt wordt de partij verloren verklaard met de stand 0-13. De tegenstander mag
voor de partij de stand 13-6 noteren of kan een beroep doen op art. 5.10. Bovenstaande geldt niet
in geval een speler wegens ziekte het veld voortijdig moet verlaten, de onderbroken partij dient
dan op een later tijdstip te worden hervat en dient te beginnen met de stand zoals deze was op
het moment van onderbreking.
De stand dient bij onderbreking wel te worden doorgegeven aan de WL.
5.10 Een tegenstander, zoals bedoeld in art. 5.9, mag niet de dupe worden van nalatigheid van een
ander triplet. In dit geval is het, de benadeelde partij, toegestaan om de WL te verzoeken om
alsnog een vervangende speeldatum aan te wijzen, om de wedstrijd met een mogelijk groter
winstpercentage af te kunnen sluiten. Uiteraard wordt, als men er voor kiest om te gaan spelen,
de stand zoals behaald genoteerd ook als dit lager uitvalt dan 13-6.
5.11 De WL kan een wedstrijd afgelasten in verband met het onbespeelbaar zijn van de velden i.v.m.
wateroverlast, bij onweer en tevens bij totale lichtuitval.
Voor de buitenbanen geldt daarbij de navolgende regeling:
De verlichting van de betreffende speelbak dient intact te zijn, anders moet er worden uitgeweken
naar een andere speelbak. Indien er veel water op de banen staat en er derhalve niet gekozen
kan worden uit de diverse bakken, wordt er in overleg met de WL besloten om wel of niet te
spelen. Indien de WL moet besluiten om de wedstrijd af te gelasten, kan dit besluit zo nodig, kort
voor of tijdens de wedstrijd genomen worden. De onderbroken partij dient op een later tijdstip te
worden hervat en dient te beginnen met de stand zoals deze was op het moment van
onderbreking. De stand dient bij onderbreking wel te worden doorgegeven aan de WL.

5.12 Bij invallende duisternis (of lichtuitval in bepaalde speelbak) tijdens de partij dient er als volgt
gehandeld te worden:
de verlichting wordt aangemaakt, zodra een van de teams aangeeft te weinig licht te hebben.
Mocht de verlichting van de speelbak defect zijn dan dient te worden uitgeweken naar een andere
speelbak die wel verlicht wordt.
Degene die de toss had gewonnen bepaalt de keuze van het nieuwe speelterrein.
5.13 In geval van arbitragezaken die geen onmiddellijke uitspraak noodzakelijk maken, wordt hiervoor
door de T.C.W. en indien nodig het bestuur een oordeel gevormd, waarna de betrokkenen
hiervan in kennis worden gesteld.
Dezelfde procedure wordt gevolgd indien er zich zaken voordoen waarin dit reglement niet
voorziet.

6 Slotbepalingen.
6.1 De bepalingen in het R.P.S. (Reglement voor de Petanque Sport) en het Toenooireglement
Petanque worden bij een arbitrage meegenomen in de behandeling van de zaak.
6.2 Indoor moeten but en werpcirkel minimaal 50 cm. verwijderd zijn van de verlieslijnen (afwijkend
van het R.P.S.).
Outdoor moeten but en werpcirkel minimaal 1m. verwijderd zijn van de verlieslijnen (afwijkend
van het R.P.S.).
6.3 Voor de banen waarop indoor gespeeld wordt, worden achtereenvolgens de navolgende banen
vrijgehouden om te spelen :
Baan 1 - 6 - 5 - 10 - 4 - 9.

CLUBCOMPETITIE 2020 A-poule
team

teamcaptain

teamlid 2

teamlid 3

teamlid 4

1

Hans Megens

Marco van de Krol

Hans Gutte

Charles Walters

2

Jos Lambrichts

Herman Duits

Will Tulling

Mari de Groot

3

Cor van Hoof

Leuak Cao

Joke Strijbosch

Gert Borneman

4

Mien van Eldijk

Arie Landheer

Jan van Vliet

Ria den Brok

5

Antoinette van Dinther

Ann van der Pas

Ria Reijmer

Gerry Timmermans

6

Annie Koekoek

Janny Boeijen

Tieny Veld

Janny Megens

7

Riny van Valkenburg

Mia van Valkenburg

Cisca Gielis

Lia Roeffen

8

Max Timmermans

Felix Timmermans

Hein Timmermans

Huub Buuts

CLUBCOMPETITIE 2020 SPEELSCHEMA
19/02

04/03

18/03

01/04

15/04

29/04

13/05

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

3-7

2-8

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

4-6

4-7

5-7

3-8

3-4

3-5

3-6

5-8

5-6

6-8

6-7

7-8

4-8

4-5

27/05

10/06

24/06

07/10

21/10

04/11

18/11

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

3-7

2-8

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

4-6

4-7

5-7

3-8

3-4

3-5

3-6

5-8

5-6

6-8

6-7

7-8

4-8

4-5

BINNEN
BUITEN

