
vrijdag 01-01-21 Nieuwjaarsdag (accommodatie gesloten) 

zondag 03-01-21 NIEUWJAARSTOERNOOI Max. 1 introducé per lid welkom geldprijzen à la mêlee

zaterdag 09-01-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 10-01-21

zaterdag 16-01-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 17-01-21 SNERTTOERNOOI prijzen in natura (+ oprichtingsdatum Boules de Boeuf 1983) à la mêlee

zaterdag 23-01-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 24-01-21

zaterdag 30-01-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 31-01-21

donderdag 04-02-21
50+ TOERNOOI (geldprijzen)

(accommodatie 's avonds open)

voorgeloot triplet 

NJBB categorie 3

zaterdag 06-02-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 07-02-21

woensdag 10-02-21 JAARVERGADERING (onder voorbehoud)  

zaterdag 13-02-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 14-02-21 Carnaval (accommodatie geopend)

woensdag 17-02-21 START CLUBCOMPETITIE 2021

zaterdag 20-02-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 21-02-21

zaterdag 27-02-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 28-02-21

donderdag 04-03-21
50+ TOERNOOI (geldprijzen)

(accommodatie 's avonds open)

voorgeloot triplet 

NJBB categorie 3

zaterdag 06-03-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 07-03-21

zaterdag 13-03-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 14-03-21 KROKUSTOERNOOI prijzen in natura à la mêlee

zaterdag 20-03-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 21-03-21

zaterdag 27-03-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 28-03-21

zaterdag 03-04-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 04-04-21 Eerste paasdag (accommodatie gesloten)

maandag 05-04-21 Tweede paasdag (accommodatie open als op een zondag)

zaterdag 10-04-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2020-2021 speelrooster afhankelijk

zondag 11-04-21

zondag 18-04-21

zondag 25-04-21

dinsdag 27-04-21 Koningsdag

zondag 02-05-21 BOKKEN EN GEITEN TOERNOOI (voor man/man en vrouw/vrouw combinaties) geldprijzen
voorgeloot doublet 

NJBB categorie 3

woensdag 05-05-21 Bevrijdingsdag

zondag 09-05-21 Moederdag (accommodatie geopend)

donderdag 13-05-21 Hemelvaartsdag (normale clubavond)

zondag 16-05-21

zondag 23-05-21 Eerste pinksterdag (accommodatie gesloten)

maandag 24-05-21
Tweede pinksterdag (accommodatie open als op een zondag)

ADAM EN EVA TOERNOOI (uitsluitend voor man/vrouw combinaties)

voorgeloot doublet 

NJBB categorie 3

zondag 30-05-21

zondag 06-06-21

zondag 13-06-21 ACP TOERNOOI (= Anti- of After Corona Party) geldprijzen en barbecue à la mêlee

zondag 20-06-21 Vaderdag (accommodatie geopend)

zondag 27-06-21

zondag 04-07-21

zondag 11-07-21

zondag 18-07-21 MIDZOMERTOERNOOI  geldprijzen
voorgeloot triplet

NJBB categorie 3

woensdag 21-07-21 JAARVERGADERING (onder voorbehoud=verplaatste vergadering van 10 februari)  

zondag 25-07-21

zondag 01-08-21

zondag 08-08-21 JAN CUNENPARKTOERNOOI  geldprijzen doublet

zondag 15-08-21 SEXTETTENTOERNOOI  geldprijzen
voorgeloot sextet

NJBB categorie 3

zondag 22-08-21

zondag 29-08-21 TOERNOOI  Tête-à-tête geldprijzen + Aritonwisselbeker. Aansluitend BBQ met partners e.a. tête-à-tête

zondag 05-09-21

zaterdag 11-09-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 12-09-21

zaterdag 18-09-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 19-09-21

zaterdag 25-09-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 26-09-21

donderdag 30-09-21
50+ TOERNOOI (geldprijzen)

(accommodatie 's avonds open)

voorgeloot triplet 

NJBB categorie 3

zaterdag 02-10-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 03-10-21

zaterdag 09-10-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk
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zondag 10-10-21 WIJN- EN KAASTOERNOOI prijzen in natura à la mêlee 

zaterdag 16-10-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 17-10-21

zaterdag 23-10-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 24-10-21

zaterdag 30-10-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 31-10-21

donderdag 04-11-21
50+ TOERNOOI (geldprijzen)

(accommodatie 's avonds open)

voorgeloot triplet 

NJBB categorie 3

zaterdag 06-11-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 07-11-21

zaterdag 13-11-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 14-11-21 HERFSTTOERNOOI geldprijzen à la mêlee 

zaterdag 20-11-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 21-11-21

zaterdag 27-11-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 28-11-21

donderdag 02-12-21
50+ TOERNOOI (geldprijzen)

(accommodatie 's avonds open)

voorgeloot triplet 

NJBB categorie 3

zaterdag 04-12-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 05-12-21

vrijdag 10-12-21 VRIJWILLLIGERSAVOND

zaterdag 11-12-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 12-12-21

zaterdag 18-12-21 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 19-12-21

zaterdag 25-12-21 Eerste kerstdag (accommodatie gesloten)

zondag 26-12-21 Tweede kerstdag KERSTBALLENTOERNOOI Max. 1 introducé per lid welkom geldprijzen à la mêlee 

zaterdag 01-01-22 Nieuwjaarsdag (accommodatie gesloten) 

zondag 02-01-22 NIEUWJAARSTOERNOOI Max. 1 introducé per lid welkom geldprijzen à la mêlee

zaterdag 08-01-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 09-01-22

zaterdag 15-01-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 16-01-22 SNERTTOERNOOI prijzen in natura à la mêlee

maandag 17-01-22 oprichtingsdatum Boules de Boeuf in 1983

zaterdag 22-01-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 23-01-22

zaterdag 29-01-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 30-01-22

donderdag 03-02-22
50+ TOERNOOI (geldprijzen)

(accommodatie 's avonds open)

voorgeloot triplet 

NJBB categorie 3

zaterdag 05-02-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 06-02-22

woensdag 09-02-22 JAARVERGADERING (onder voorbehoud)  

zaterdag 12-02-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 13-02-22

woensdag 16-02-22 START CLUBCOMPETITIE 2022

zaterdag 19-02-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 20-02-22

zaterdag 26-02-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 27-02-22 Carnaval (accommodatie geopend)

donderdag 03-03-22
50+ TOERNOOI (geldprijzen)

(accommodatie 's avonds open)

voorgeloot triplet 

NJBB categorie 3

zaterdag 05-03-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 06-03-22

zaterdag 12-03-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 13-03-22 KROKUSTOERNOOI prijzen in natura à la mêlee

zaterdag 19-03-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 20-03-22

zaterdag 26-03-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 27-03-22

zaterdag 02-04-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

zondag 03-04-22

zaterdag 09-04-22 NPC: accommodatie in gebruik voor de Nationale Petanque Competitie 2021-2022 speelrooster afhankelijk

Indien u wilt deelnemen aan een toernooi let dan op de affiches.

Gekleurde affiches = clubgebonden toernooien, deelname uitsluitend bedoeld voor onze eigen clubleden. Licentie hoeft niet getoond te worden.

                                    Uw naam of namen invullen op de inschrijflijst bij het affiche in de kantine.

Witte   affiches        = NJBB toernooien welke ook zijn opengesteld voor deelnemers van andere verenigingen. Licentie moet getoond worden.  

                                    Uw doublet of triplet aanmelden op de wijze zoals vermeld op het affiche.                            

Aanmelden tijdens toernooidagen:     9:45 - 10:15 uur

Aanvang tijdens toernooidagen:                    10:30 uur


