
Woordenlijst NJBB 

Samengesteld door de reglementencommissie. 

De hier aangegeven spelling is de spelling die de reglementencommissie vanaf augustus 2011 hanteert bij het 

schrijven van reglementen en in officiële mededelingen. Zij adviseert alle andere organen van de bond om 

eveneens in al hun stukken de hier aangegeven spelling te hanteren, om zo te komen tot een grotere 

eenduidigheid in de publicaties van de bond. 

Bij het tot stand komen van deze lijst is op enkele punten advies gevraagd aan het Genootschap Onze Taal. 

De lijst wordt gevolgd door een toelichting, waarbij ook wordt ingegaan op de enkele keuzes. 

ad–hoccommissie V Aaneengeschreven, met één koppelteken 

afdeling 06 V Met nul, zonder koppelteken 

afdeling–06–vergadering V Aaneengeschreven, met twee koppeltekens 

bond M Mannelijk 

bondsbestuur O Aaneengeschreven; geen hoofdletter 

boule M Mannelijk 

boule–evenement O Met koppelteken, vanwege de botsende e’s 

boulen, boulde, heeft gebould  Dus hij boult (de stam is boul, niet boule) 

boulesport V Zonder tussen–s, maar jeu–de–boulessport met dubbele s 

bouleterrein O Zonder tussen–s, maar jeu–de–boulesterrein met dubbele s 

boulodrome O Dus niet boulodrôme 

but O Dus niet de but 

C-licentie V Met hoofdletter en koppelteken 

categorie, categorieën V Dus niet categoriën 

categorie–1–toernooi O Maar gebruik liever toernooi van categorie 1 

CEP V Confédération Européenne de Pétanque 

clublicentie V Indien uitgeschreven:  zonder koppelteken 

CMSB V Confédération Mondiale des Sports de Boules 

Comité Exécutif O Het dagelijks bestuur van de FIPJP 

Congrès O Het jaarlijkse congres van de FIPJP 

dame V Gebruik in plaats hiervan vrouw (in combinaties) 

donnee V Zonder accent 

doublet, doubletten O Liever niet doublette, doublettes 

doublettentoernooi O Liever niet doublettetoernooi 

EK O Enkelvoud, dus het EK; als afkorting twee hoofdletters 

equipe V Dus niet het equipe; zonder accent 

Europees kampioenschap O Dus niet de Europese kampioenschappen, één hoofdletter 

financiële commissie V Twee woorden, niet financieële 

Fédération Internationale de 

Pétanque et Jeu Provençale 

V Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal 

Heer M Gebruik in plaats hiervan man (in combinaties) 

ISP O Het internationaal spelreglement petanque (dus niet ISR) 

Jeugdlicentie V Niet afkorten tot J–licentie 

jeu–de–boules O Met koppeltekens, met –s 

jeu–de–boulesdag M Aaneengeschreven, met tussen–s en twee koppeltekens 

jeu–de–boulessport V Aaneengeschreven, met tussen–s en twee koppeltekens 

jeu–de–boulesvereniging V Aaneengeschreven, met tussen–s en twee koppeltekens 

mannen M Dus niet heren (in combinaties) 

mène V Dus niet mêne (maar gebruik liever werpronde) 

nationaal tireerkampioenschap O Dus niet het nationale  tireerkampioenschap 

Nederlands kampioenschap O Dus niet de Nederlandse kampioenschappen, één hoofdletter 

NJBB M Nederlandse Jeu de Boules Bond (dus niet NJJB) 

NK O Enkelvoud, dus het NK, als afkorting twee hoofdletters 
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petanque O Dus niet pétanque; onzijdig; heeft geen meervoud 

petanquen, petanquete, heeft 

gepetanquet 

 Dus ik petanque, hij petanquet (de stam is petanque) 

portee V Dus niet portée 

raad M Mannelijk 

redactie V Dus niet redaktie 

redactiecommissie V Aaneengeschreven 

reglementencommissie V Aaneengeschreven 

scheidsrechter M/V Geen hoofdletter 

sextet, sextetten O Dus niet sextette, sextettes 

sextettencompetitie O Dus niet sextettecompetitie 

technische commissie V Twee woorden 

tête–à–tête, tête–à–têtes V Aaneengeschreven met twee koppeltekens, één accent aigue (à), en 

twee accents circonflexes (dus niet tète); bij het NK gebruiken we 

enkelspel 

tête–à–têtetoernooi O Aaneengeschreven, geen koppelteken voor toernooi 

toernooi O Niet tournooi of tornooi (als in Vlaanderen) 

toernooicommissie V Aaneengeschreven 

toernooi van categorie 1 O Eventueel kan ook categorie–1–toernooi, met twee koppeltekens 

triplet, tripletten O Liever niet triplette, triplettes 

triplettenkampioenschap O Liever niet triplettekampioenschap 

tuchtcollege O Aaneengeschreven: het betreft hier het instituut 

tuchtcommissie V Aaneengeschreven: het betreft hier een deel van het tuchtcollege, dat 

in zitting is of uitspraak doet 

voorgeloot  Maar voorgelote partijen (met één o en één t) 

voorronde V Meervoud: voorronden of voorrondes 

vrouwen V Dus niet dames (in combinaties) 

W–licentie V Met hoofdletter en koppelteken 

wedstrijd M Mannelijk 

wedstrijdcommissie V Aaneengeschreven 

wedstrijdcoördinator M/V Dus niet wedstrijdcoördinatrice voor vrouwen 

wereldkampioenschap O Dus niet de wereldkampioenschappen; geen hoofdletter 

wedstrijdleider M/V Met een kleine letter; geen wedstrijdleidster voor vrouwen 

wedstrijdlicentie V Indien uitgeschreven:  zonder koppelteken 

WK O Enkelvoud, dus het WK; als afkorting twee hoofdletters 

zone V Dus niet zône 

zone B V Maar zone–B–vergadering (met koppeltekens) 

zonecoördinator M/V Dus niet zonecoördinatrice voor vrouwen 

Hoofdlettergebruik 

Indien in de lijst hierboven een woord met een kleine letter is geschreven, krijgt het slechts een hoofdletter aan 

het begin van een zin. 

Woordgeslacht 

Een O wil zeggen dat een woord onzijdig is, en dus het krijgt. Een V of een M geeft vrouwelijk of mannelijk aan, 

en krijgt dus de. Het verschil tussen V en M blijkt uit het volgende voorbeeld: „De wedstrijd, hij is al begonnen, 

maar de equipe, zij is nog niet op het veld”. 

Categorieën 

Over de keus tussen categorie–1–toernooien en categorie 1–toernooien is advies gevraagd aan de 

Taaladviesdienst van Onze Taal. Deze geeft de voorkeur aan de schrijfwijze met twee koppeltekens: dat 

bevordert de leesbaarheid. Gebruik echter liever overal toernooi van categorie 1. Dit maakt het bovendien 

gemakkelijker wanneer het gaat over bijvoorbeeld toernooien van categorieën 1, 2 en 3. 
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De spelling van doublet(te)(n)(s)(toernooi) 

De spelling van doublet en triplet varieert nogal eens, met name in samenstellingen. De reglementencommissie 

gebruikt sinds augustus 2011, op advies van de Taaladviesdienst van Onze Taal: 

Enkelvoud Meervoud Samenstellingen 

doublet doubletten doublettentoernooi 

triplet tripletten triplettentoernooi 

sextet sextetten sextettentoernooi 

Merk op dat de grote Nederlandse woordenboeken zich bij deze spellingswijze aansluiten. Ook de 

spellingscontrole van de grote tekstverwerkers hanteert deze spelling. 

Alternatieve spelling 

De volgende spelling is mogelijk, maar wordt afgeraden door de reglementencommissie. De spellingscontrole 

van de grote tekstverwerkers keuren deze spelling af. 

Enkelvoud Meervoud Samenstellingen 

doublette doubletten of doublettes doublettetoernooi 

triplette tripletten of triplettes triplettetoernooi 

Het woord sextette bestaat niet, en is gewoon fout, net als sextettes en sextettetoernooi. 

De woorden doublette en triplette zijn ooit uit het Frans overgenomen, maar in het Nederlands inmiddels 

ouderwets. Ze raken steeds meer in onbruik, hoewel nog niet iedereen ze echt als fout bestempelt. De 

reglementencommissie raadt het gebruik van deze woorden af. Gebruik liever de Nederlandse spelling: 

doublet, triplet en sextet. 

Gebruikt u als enkelvoud doublette of triplette, dan kunt u als meervoud naast doubletten of tripletten ook 

doublettes of triplettes gebruiken (het zijn woorden van Franse oorsprong). Kies  ook hier liever voor de 

Nederlandse spelling: doubletten, tripletten en sextetten. 

Omdat er bij doublette en triplette twee meervouden mogelijk zijn, komt er volgens de regels van de spelling in 

samenstellingen géén tussen–n: doublettetoernooi. Doublet, triplet en sextet hebben alleen een meervoud op 

–n, dus er komt volgens de spellingsregels in samenstellingen een tussen–n. In de correcte Nederlandse 

spelling schrijven we dan ook doublettentoernooi, triplettentoernooi en sextettentoernooi.  
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