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Toernooireglement Petanque  

 

BIJLAGE 09: REGLEMENT NJBB MASTERS, KWALIFICATIE WK/EK  

  

Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 november 2018;  

Inwerking tredend op 1 januari 2019  

  

Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het  

toernooireglement petanque van toepassing.  

Artikel 1  Inleiding  

De NJBB Masters is een kampioenschap voor mannentripletten waarvan de winnaar  

Nederland zal vertegenwoordigen bij het volgende WK- dan wel EK-mannen tripletten.  

De deelnemers aan de NJBB Masters dienen bij aanmelding zich akkoord te verklaren  

met de in aanhangsel B genoemde nadere eisen.   

Artikel 2  Toegankelijkheid en kwalificatie  

2.1.  Equipes die aan de NJBB Masters willen 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.   

  

2.2.  Aan de NJBB Masters nemen maximaal acht tripletten deel, die op grond van de  

navolgende regels worden geselecteerd:   

• De winnende equipe van het NK-tripletten mannen kwalificeert zich rechtstreeks 

voor de NJBB Masters;   

• De nummers 1 t/m 7 van de ranglijst opgemaakt na een kwalificatiecyclus van 

door het bondsbestuur aangewezen triplettentoernooien.  

2.3.1.  Het NK-tripletten maakt deel uit van de kwalificatiecyclus. Het bondsbestuur wijst 

daarnaast jaarlijks ten minste vier triplettentoernooien aan als voorronde in de 

kwalificatiecyclus. Het wedstrijdsysteem van deze toernooien moet voldoen aan de 

door het Bondsbestuur voor de hele cyclus vast te stellen eisen. 

 Voor het NK tripletten geldt een afwijkend systeem. 

Alle toernooien in de kwalificatiecyclus worden geleid door een wedstrijdleider die 

door het bondsbestuur wordt aangewezen. 

2.3.2.  De kwalificatietoernooien vinden plaats in de periode 1 april t/m 1 oktober van het 

lopende jaar.  

2.3.3.  Het toernooi moet openstaan voor tenminste 64 deelnemende equipes. Indien aan 

het toernooi minder dan 16 equipes hebben deelgenomen telt dit toernooi niet mee 

voor de lopende kwalificatiecyclus. In dit geval komen alle gevolgen van deelname 

aan het toernooi in het kader van dit reglement te vervallen. 

 Alle toernooien in de kwalificatiecyclus worden geleid door een wedstrijdleider die 

door het bondsbestuur wordt aangewezen. 
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2.3.4.  Op basis van de eindstand krijgen de deelnemende equipes kwalificatiepunten  

toegekend (zie aanhangsel). Deze punten gelden voor de totale deelnemende 

equipe en niet voor de afzonderlijke spelers.  

2.3.5.  Equipes die niet aan de voorwaarden van artikel 2.1. voldoen, kunnen geen  

kwalificatiepunten toegekend krijgen.  

2.4.  Voor de eindstand in de kwalificatiecyclus komen de equipes in aanmerking, die  

aan ten minste vier kwalificatietoernooien hebben deelgenomen.  

2.5.  Bij ten hoogste twee toernooien van de kwalificatiecyclus mag met één invaller  

gespeeld worden om toch voor de punten in aanmerking te komen. Hiervan wordt 

door de equipeleider melding gedaan aan de CWN. De eerste en tweede invaller 

hoeft niet dezelfde persoon te zijn. Invallers dienen te voldoen aan he gestelde in 

artikel 2.1 

 Een invaller mag niet eerder in een andere equipe hebben ingevallen die daarmee 

punten scoorde. 

2.6.1.  Equipes die willen meestrijden in de ranglijst moeten zich met drie spelers  

aanmelden voor de cyclus. Zij dienen zich ten minste twee weken voor het eerste 

kwalificatietoernooi bij het bondsbestuur te hebben aangemeld door middel van  

het daarvoor bestemde formulier. 

2.6.2.  De drie aangemelde spelers vormen bij kwalificatie ook het team dat aan de NJBB 

Masters deelneemt.  

Artikel 3  Samenstelling equipes NJBB Masters  

3.2.1.  De equipes die zich gekwalificeerd hebben voor deelname aan de NJBB Masters  

worden door de CWN uitgenodigd om zich in te schrijven voor de NJBB Masters.  

De equipes worden uitgenodigd in de samenstelling waarin zij zich hebben  

gekwalificeerd.  

3.2.2.  Indien een equipe zich zowel via het NK tripletten mannen als via de 

kwalificatiecyclus heeft geplaatst, vindt de uitnodiging plaats op grond van het NK 

tripletten.   

De equipes in de ranglijst van de kwalificatiecyclus schuiven hiermee een plaats op 

in de opgeschoonde ranglijst.  

3.2.3.  Indien een uitgenodigde equipe niet wenst deel te nemen aan de NJBB Masters, 

wordt een uitnodiging gezonden naar de volgende equipe in de eindrangschikking 

van de kwalificatiecyclus. Hiervoor komt uitsluitend de nummer 8 opgeschoonde 

rangschikking van de kwalificatiecyclus in aanmerking. Verdere aanvulling zal niet 

plaatsvinden.  

3.2.4.  Een op grond van dit artikel uitgenodigd equipe dient uiterlijk 1 november bij de 

CWN aan te geven of de uitnodiging wordt geaccepteerd.  

3.3.1.  Equipes kunnen zich inschrijven met een vierde speler. Deze vierde speler mag 

tijdens de kwalificatie geen deel uit hebben gemaakt van een andere voor de NJBB 

Masters gekwalificeerde en ingeschreven equipe.  

Artikel 4  Vervangers en invallers in de NJBB Masters  

4.1.  In bijzondere gevallen is één vervanger toegestaan, een en ander ter beoordeling 

van het bondsbestuur.  

4.2.  In equipes met vier spelers zijn geen invallers toegestaan.  

4.3.  In equipes met drie spelers is één invaller toegestaan.  
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4.4.  De invaller respectievelijk vervanger moet voldoen aan het gestelde in artikel 2.1 

en mag niet uit een andere gekwalificeerde en deelnemende equipe komen.  

Artikel 5  Wedstrijdsysteem NJBB Masters  

5.1.  De NJBB Masters wordt gespeeld over twee dagen in één weekeinde in de maand 

november.  

5.2.1.  De winnende equipe van het NK tripletten wordt genummerd als 1.   

De zeven gekwalificeerde equipes uit de kwalificatiecyclus worden op basis van hun 

eindrangschikking genummerd 2 t/m 8.  

5.2.2.  De equipes worden verdeeld in twee Frans Poules, te weten de nummers 1, 4, 6 en 

8 in poule 1 en de nummers 2, 3, 5 en 7 in poule 2. De equipes met twee 

winstpartijen gaan door naar de halve finale. De winnaar van poule 1 speelt een 

best of three tegen de nummer twee uit poule 2 en de winnaar van poule 2 tegen 

de nummer twee van poule 1. Beide winnaars spelen de volgende dag de eindfinale 

in een best of five.  

5.3.1.  Elke speeldag vangt aan om 09.00 uur.  

5.3.2.  Er wordt gespeeld op tijd: 60 minuten plus zo nodig twee extra werpronden.  

5.3.3.  Zodra een equipe dertien punten heeft gescoord is de wedstrijd geëindigd.  

5.3.4.  Het verstrijken van de speeltijd wordt aangegeven door middel van een 

geluidssignaal. Een op dat moment reeds begonnen werpronde wordt uitgespeeld. 

Wanneer na afloop van deze werpronde de dertien punten nog niet zijn bereikt 

wordt de partij met tweemaal een werpronde verlengd. Indien na deze extra 

werprondes de stand gelijk is wordt een beslissende werpronde gespeeld.  

Artikel 6  Speelterrein NJBB Masters  

6.1.  Er wordt gespeeld in een overdekte accommodatie met ten minste vier 

afgebakende banen van 15 bij 4 meter.   

6.2.  De lijnen zijn verlieslijnen.   

6.3.  Bij elke baan zijn vier zitplaatsen gecreëerd ten behoeve van de coaches en de 

vierde spelers. Tevens is er een zitplaats voor de scheidsrechter.   

6.4.  Aan tenminste twee zijden van het speelterrein is voldoende ruimte voor de 

toeschouwers.   

6.5.  Bij elke baan is een scorebord aanwezig waar tijdens de partij de stand op wordt 

bijgehouden. De coach, equipeleider c.q. vierde speler is verantwoordelijk voor het 

bijhouden van de stand.  

    

Artikel 7  Toernooiorganisatie, -leiding en –administratie  

7.1.  De organisatie is in handen van de CWN; zij draagt onder meer zorg voor:   

• de aanwijzing van de speellocatie;   

• het overeenkomstig dit reglement inrichten van het speelterrein;   

• de administratieve organisatie in verband met de uitnodiging en aanmelding 

van de equipes;  

• de administratieve organisatie in verband met de uitvoering van de invaller- en 

vervangingsregeling;   

• de communicatie rond de NJBB Masters met de in eerste instantie daarvoor 

gekwalificeerde en in het vervolg daarvan ingeschreven equipes;   

• de promotionele activiteiten verband houdende met de NJBB Masters;  

• de aanwijzing van de wedstrijdleider en de scheidsrechter(s); deze zijn ten 

minste gecertificeerd op niveau 3.  
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7.2. Onverminderd de hem toegekende taken op grond van artikel 35 en 36 van het 

toernooireglement petanque houdt de wedstrijdleider een volledige administratie 

bij van de uitslag van de gespeelde partijen.  

7.3. De wedstrijdleider draagt er zorg voor dat een volledig afschrift van de in artikel 

7.2 bedoelde administratie binnen twee werkdagen bij de CWN aanwezig is.   

Artikel 8  Prijzen  

De winnende equipe van de NJBB Masters kwalificeert zich voor deelname aan het 

eerstvolgende WK mannen dan wel EK mannen. Er zal in overleg met het bondsbestuur een 

voorbereidingsprogramma naar het betreffende kampioenschap worden vastgesteld.  

Artikel 9  Afwijkende spelregels  

In verband met het op tijd spelen zijn de volgende aangepaste spelregels van kracht:  

9.1.  De equipe die het but uit moet werpen heeft één poging om dit reglementair te 

doen.  

9.2.  Als het but na het uitwerpen niet op een reglementaire plaats ligt, moet de 

tegenstander het but op een reglementaire plaats naar keuze neerleggen.  

9.3.  Elke baan is begrensd door verlieslijnen.  

9.4.  In het kader van de tijd is een nieuwe werpronde begonnen op het moment dat de 

laatste boule tot stilstand is gekomen. Voor het uitwerpen van het but geldt dat dit 

binnen een minuut na het vaststellen van de punten moet plaatsvinden.  

9.5.  Het verlaten van de partij voor toiletbezoek door een speler is toegestaan vanaf het 

moment dat deze al zijn boules heeft gespeeld in de werpronde en er toestemming 

van de scheidsrechter is verkregen om het terrein te mogen verlaten. De partij gaat 

gewoon door, ook wanneer de toiletganger te laat terugkomt. De toegestane 

speeltijd van één minuut conform artikel 20 van het spelreglement blijft van 

toepassing.  

9.6  Bij het te laat komen van een equipe wordt voor elke 5 minuten na het startsignaal 

een punt aan de tegenstander toegekend.  

9.7.  De in artikel 21 van het Reglement voor de Petanquesport genoemde speeltijd van 

1 minuut is voor de NJBB Masters teruggebracht naar 45 seconden.  

9.8.  Voor teams die bestaan uit vier spelers geldt dat tijdens een partij één speler 

eenmaal mag worden gewisseld tussen twee werpronden. Deze wissel dient te 

worden aangegeven op het wedstrijdformulier.  

 

Artikel 10 De vierde speler in het WK/EK  

10.1.  Indien de winnende equipe van de NJBB Masters met vier spelers aan de NJBB 

Masters heeft deelgenomen, dan zijn dat de vier spelers die deel uitmaken van de 

equipe tijdens het voorbereidingsprogramma voor en het WK- dan wel EK-mannen.  

10.2.  Indien de winnende equipe van de NJBB Masters met drie spelers aan de NJBB 

Masters heeft deelgenomen, kiest deze een vierde speler om deel uit te maken van 

de equipe tijdens het voorbereidingsprogramma voor en het WK- dan wel EK 

mannen. Deze vierde speler heeft ten minste twee partijen van de NJBB Masters 

gespeeld.  

Artikel 11 De coach tijdens het WK/EK  

De equipe zal tijdens de voorbereiding en het kampioenschap worden begeleid door een 

door het bondsbestuur aan te wijzen coach.  
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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  

1  25 ptn 

2  20 ptn  

3 en 4  15 ptn  

5 t/m 8  10 ptn  
 

 

Hoofdtoernooi  

1  30 ptn  

2  25 ptn  

3 en 4  20 ptn  

5 t/m 8  15 ptn  

9 t/m 16  10 ptn  
 

 

Hoofdtoernooi  

1  35 ptn  

2  30 ptn  

3 en 4  25 ptn  

5 t/m 8  20 ptn  

9 t/m 16  15 ptn  

17 t/m 32  10 ptn  
 

  

 

Complementaire A  

1  12 ptn  

2    9 ptn  

3 en 4    6 ptn  

5 t/m 8    3 ptn  
 

 

Complementaire A  

1  17 ptn  

2  14 ptn  

3 en 4  11 ptn  

5 t/m 8    8 ptn  

9 t/m 16    5 ptn  
 

 

Complementaire A  

1  20 ptn  

2  17 ptn  

3 en 4  14 ptn  

5 t/m 8  11 ptn  

9 t/m 16    8 ptn  

17 t/m 32    5 ptn  
 

  

 

Troosttoernooi  

1    8 ptn  

2    6 ptn  

3 en 4    4 ptn  

5 t/m 8    2 ptn  
 

 

Troosttoernooi  

1  10 ptn  

2    8 ptn  

3 en 4    6 ptn  

5 t/m 8    4 ptn  

9 t/m 16    2 ptn  
 

 

Troosttoernooi  

1  12 ptn  

2  10 ptn  

3 en 4    8 ptn  

5 t/m 8    6 ptn  

9 t/m 16    4 ptn  

17 t/m 32    2 ptn  
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Complementaire B  

Geen punten  
 

 

Complementaire B  

1    4 ptn  

2    3 ptn  

3 en 4    2 ptn  

5 t/m 8    1 ptn  

9 t/m 16    0 ptn  
 

 

Complementaire B  

1    5 ptn  

2    4 ptn  

3 en 4    3 ptn  

5 t/m 8    2 ptn  

9 t/m 16    1 ptn  

17 t/m 32    0 ptn  
 

 

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 complementaires 

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  

1  35 ptn  1  15 ptn  1    4 ptn  

2  30 ptn  2  12 ptn  2    3 ptn  

3 en 4  20 ptn  3 en 4    9 ptn  3 en 4    2 ptn  

5 t/m 8  15 ptn  5 t/m 8    6 ptn  5 t/m 8    1 ptn  

9 t/m 16  10 ptn  9 t/m 16    3 ptn  9 t/m 16    0 ptn  

              

Complementaire A  Complementaire B  Complementaire C 

1 15 ptn  1 4 ptn  Geen punten 

2 13 ptn  2 3 ptn    
3 en 4 11 ptn  3 en 4 2 ptn    
5 t/m 8 9 ptn  5 t/m 8 1 ptn    
9 t/m 16 7 ptn  9 t/m 16 0 ptn    
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Indien na de voorronde in een poule verder gespeeld wordt met voorgelote partijen worden 

aan deze poule geen ptn toegekend.  

  

NK tripletten mannen  

De twee finalisten krijgen geen punten daar zij zich rechtstreeks plaatsen voor de NJBB 

Masters.  

 

16-32 deelnemers  33-64 deelnemers  >64 deelnemers 

1 Kwalificatie  1 Kwalificatie  1 Kwalificatie 

2 30  2 35  2 40 

3 en 4 20  3 en 4 30  3 en 4 35 

5 t/m 8 15  5 t/m 8 20  5 t/m 8 30 

9 t/m 16 10  9 t/m 16 15  9 t/m 16 20 

      17 t/m 32 15 

 

AANHANGSEL B: AANVULLENDE EISEN VOOR UITZENDING  

  

Inschrijving voor de NJBB Masters houdt tevens in dat de spelers van de equipes verklaren 

dat men de aanvullende eisen accepteert en zal naleven.  

  

1. Tijdens de NJBB-Masters en in de periode na selectie voor uitzending tot na het WK of EK 

zullen geen middelen gebruikt worden die op de lijst van verboden middelen staan.  

2. Medicatie die op de lijst van verboden middelen staat en noodzakelijk is voor de 

gezondheid van de betreffende speler zal vooraf gemeld worden bij de sectie topsport.  

3. Tijdens de speeldagen zal geen alcohol genuttigd worden tot na beëindiging van de 

laatste partij van de dag.  

4. De spelers gedragen zich te allen tijde tijdens de NJBB Masters, de daarop volgende 

voorbereiding en het WK/EK als echte ambassadeurs van Nederland en de Nederlandse 

Jeu de Boules Bond en houden zich aan de gedragsregels van de NJBB.  

5. Het niet voldoen door een lid van de equipe aan deze aanvullende eisen kan leiden tot 

diskwalificatie van de complete equipe of uitsluiting van de individuele equipeleden van 

deelname aan de NJBB Masters in de volgende drie jaar, zulks ter beoordeling door het 

tuchtcollege.  

6. Als de diskwalificatie de winnende equipe van de NJBB Masters betreft, zal de plaats 

worden ingenomen door de nummer twee van de NJBB Masters.  

  

  

  

  


