
 
 

Startbijeenkomst en 1e nationale training 2023 
 

voor pupillen, aspiranten, junioren en beloften 

 
 

Beste spelers, ouders en/of verzorgers, 
 

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) biedt jeugd- en beloftespelers de kans om zich 
te ontwikkelen op het gebied van technische vaardigheden, tactische kennis en het 
opbouwen van ervaring door deelname aan landelijke en internationale toernooien. 

 
Op zondag 26 februari 2023 vindt er een startbijeenkomst plaats. Wij verwelkomen de 
spelers en hun ouders en/of verzorgers graag met een kopje koffie of thee. In de ochtend 
wordt het programma van dit jaar toegelicht. Vervolgens worden de spelers ingedeeld in 
groepen en starten we met de 1e nationale training. 

 
De NJBB kent verschillende categorieën voor spelers onder 23 jaar. De categorie waarin je 
wordt ingedeeld, wordt gebaseerd op je leeftijd. 

 
Van 1-1-2023 t/m 31-12-2023 
Categorie Uitleg Leeftijd 

Pupil Je bent pupil tot en met het jaar waarin je 11 jaar wordt. t/m 11 jaar 

Aspirant Je bent aspirant vanaf het jaar waarin je 12 jaar wordt. 12 t/m 14 jaar 

Junior Je bent junior vanaf het jaar waarin je 15 jaar wordt. 15 t/m 17 jaar 

Beloften Je bent belofte vanaf het jaar waarin je 18 jaar wordt tot en 
met het jaar waarin je 22 jaar wordt. 

18 t/m 22 jaar 

 
  

Programma 
 

09:15 Ontvangst deelnemers en ouders/verzorgers met koffie/thee 
10:00 Informatie programma 2023 
10:30 Start 1e nationale training 
12:15 Lunchpauze (Voor spelers wordt er een lunch verzorgd) 
13:00 Hervatting training 
15:00 Gezamenlijke afsluiting 

 
Locatiegegevens 
JBC Nieuwerkerk 
Sportpark Dorrestein 1, 2912 TL Nieuwerkerk aan den IJssel 

 
Belangrijke informatie 
Vanaf 2023 wordt er niet meer gewerkt met selecties. Iedereen kan deelnemen aan de 
nationale trainingen. Aanwezigheid, inzet en prestaties zullen worden meegenomen in de 
scouting om te mogen deelnemen aan internationale toernooien en/of kampioenschappen. 

 

Aanmelden voor de startbijeenkomst/1e Nationale training 
Wil je deelnemen aan de 1e nationale training? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier. 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj-E1GmJ9FLEnTAtRNsqISvDh0oTEK_Fxcv0DcQXEaye_5Eg/viewform?usp=sf_link

