NIEUWSBRIEF
Mei 2018

TC@Midi-Petanque.NL

Een nieuw begrip binnen MIDI.
Op 28 maart 2018 is de nieuwe Technische
Commissie (TC) van start gegaan met zijn
eerste officiële vergadering.
De TC bestaat uit:
Fred Lagerwaard
Joop Pols
Frank Versluis (voorzitter)

De TC gaat daarna aan het werk om de
NPC voor het komend competitiejaar
beter te organiseren.
Het komend seizoen worden in 1e
instantie drie teams ingeschreven.
Voor de inzet van deze 3 teams zijn wel
nog een aantal spelers nodig. Iedereen die
wil mee doen aan de NPC 2018/2019 kan
dit kenbaar maken bij Frank, Fred of Joop.
Liever nog zien wij dat er meer teams
kunnen worden ingeschreven. Spelers en
speelsters die geïnteresseerd zijn in de
NPC, kunnen voor informatie terecht bij
de TC.

De TC is een uitvoerende commissie van
het bestuur, en vooral verantwoordelijk
voor:
• de invulling binnen MIDI van de door
de NJBB georganiseerde competities,
zoals NPC, WDC, ZCT, ZaMi;
• het organiseren van trainingen voor
alle leden van MIDI.

Zomercompetities
Momenteel zijn er 2 competities gaande
die die door District west zijn
georganiseerd.

Momenteel werkt de TC aan een (concept)
jaarplan dat uiteindelijk aan het bestuur
zal worden aangeboden.

De Zomer Competitie Tripletten (ZCT) is de
opvolger van de vroegere
AfdelingsCompetitie. Hier doen 9 MIDIteams aan mee. Het verloop van deze
competitie is te volgen op de ZCT-pagina
van de website van District West. De
laatste speeldag is op 10 juni.

First things first: NPC
Omdat de nieuwe NPC-teams op 6 mei
van dit jaar bij de NJBB ingeschreven
moeten zijn, is de TC direct na afloop van
het seizoen 2017-18 begonnen met een
drietal evaluatie-bijeenkomsten: elk team
haar eigen evaluatie-avond.
Allereerst werden daarvoor evaluatieformulieren ontworpen en zijn de drie
teams na invulling van deze formulieren
uitgenodigd een avond samen terug te
kijken naar het afgelopen seizoen. Alle
teams hebben uitgebreid kunnen vertellen
over de ervaringen van het afgelopen jaar
zoals de doelstellingen en verwachtingen
en het uiteindelijke het resultaat van de
competitie. Ook werden daar de
trainingen bij betrokken die het afgelopen
jaar werden georganiseerd voor de NPCteams.
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De ZaterdagMiddag competitie (ZaMi) is
nieuw voor de leden van MIDI. Het is een
competitie van viertallen die in de
voormalig Afdeling 9 was opgezet, en dit
jaar voor het eerst ook is opengesteld is
voor teams van andere verenigingen van
District West. Aan de ZaMi doen 2 MIDIteams mee. Het verloop van deze
competitie is te volgen op de ZaMi-pagina
van de website van District West. De
laatste speeldag is op 16 juni.
Tot slot gaat op 8 mei de bekende
AvondDoublettenCompetitie (ADC) van
start. Hier doen 12 doubletten met MIDspelers aan mee.
Volg deze competitie op de ADC-pagina
van de website van District West.
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opvangen en ze gek maken van het
spelletje en de club.
Trainingen
Komend seizoen zullen er weer een aantal
trainingen gegeven worden. In de eerste
plaats voor de NPC-teams, maar daarnaast
zal er ook aandacht worden besteed aan
andere doelgroepen. Deze trainingen
worden opgenomen in het
jaarprogramma.
Ook aan spelregelkennis zal de nodige
aandacht worden besteed.

Reglementen
Nu het district West op gang is gekomen
ontstaan er nieuwe competities. Dit jaar
zijn nieuwe competities van District West
van start gegaan (ZCT en ZaMi). Voor deze
competities zullen interne reglementen
moeten worden gemaakt op basis
waarvan individuele spelers in teams
worden ingedeeld.
Voor de WCD (WinterCompetitie
Doubletten) moet ook al een nieuw intern
reglement worden opgesteld en zal veel
gelijkenis hebben met dat van de ZCT.
Het afronden van het intern NPCreglement heeft nu de hoogste prioriteit,
gevolgd door het ZCT-reglement.

Opleidingen
In de opleidingskalender van de NJBB is te
zien dat er in District West dit jaar twee
opleidingen zullen worden georganiseerd.
Een voor scheidsrechter en een voor
wedstrijdleider. Er is bij MIDI een
dringende behoefte aan dit soort
functionarissen. Er zijn te weinig
scheidsrechters en wedstrijdleiders. Deze
taken worden nu door steeds dezelfde
leden vervuld en zij komen zelden aan het
spelen van wedstrijden toe. Daarom doen
we een dringende oproep aan onze leden
om een van bovengenoemde opleidingen
te volgen.
In het tweede kwartaal begint de
opleiding voor Regionaal Scheidsrechter.
Deze cursus zal bij DGW in Den Haag
worden gegeven.
In het derde kwartaal is er een opleiding
voor Regionaal Wedstrijdleider gepland en
deze cursus wordt bij LBF in Lisse gegeven.
Deze opleidingen zijn de laatste jaren in
een nieuw jasje gestoken en zijn heel
interessant om te volgen. Iedereen die
interesse heeft en MIDI van harte een
grote dienst wil bewijzen, kan zich
opgegeven bij een van de leden van de TC.
Binnenkort zal de opleiding tot BIP (basis
instructeur petanque) bij MIDI plaats
vinden. De BIP zal nieuwe leden gaan
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Andere commissies
De TC heeft regelmatig overleg met
andere commissies zoals de WC en de
MOP.
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen naar
aanleiding van deze nieuwsbrief, of wilt u
deelnemen aan een competitie: u kunt de
leden van TC bereiken via het e-mailadres
TC@Midi-Petanque.NL.
De TC heeft op 4 mei vergaderd, de
volgende bespreking is juni.
Wij hopen de volgende nieuwsbrief in juli
te publiceren / versturen.
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