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De competities van het afgelopen voorjaar 

Het was een boeiend voorjaar, met allerlei 
leuke en uitdagende competities, 
georganiseerd door en gespeeld in District 
West. 

De ZaMi (zaterdagmiddagcompetitie) is 
een verenigingscompetitie, voor teams 
bestaand uit vier spelers van één 
vereniging. In de eerste ronde wordt er een 
individuele partij (tête-à-tête) en een 
tripletten partij gespeeld. Daarna volgen 
twee doublettenpartijen, de laatste ronde 
is weer hetzelfde als de eerste. Iedereen 
speelt dus 3 partijen. 
In 2018 werd deze competitie 
(oorspronkelijk uit Afdeling 11) voor het 
eerst district breed georganiseerd. Namens 
MIDI deden 2 teams mee in de (open) 4e 
klasse). MIDI 1 werd derde in poule 4A, 
MIDI 2 eerste in poule 4D. Beide teams zijn 
gepromoveerd, waarmee deelname van 
MIDI een succes mag worden genoemd. 
Alle uitslagen en de eindstanden vindt u op 
de ZaMi-pagina van District West. 
Er is nog genoeg ruimte voor meer teams; 
misschien iets voor u, volgend jaar? 

De ADC (Avond DoublettenCompetitie) is 
een van de oudste competities van 
Nederland. Het blijkt ook een heel 
aanstekelijke competitie: als je eenmaal 
hebt meegedaan, wil je gewoon de 
volgende keer weer meedoen! 
Veel MIDI-leden kennen de ADC al vanuit 
de voormalige Afdeling 10, en de 
competitie is vrijwel ongewijzigd 
voortgezet. Alleen de prijzen zijn anders… 
Alle uitslagen en de eindstanden vindt u op 
de ADC-pagina van District West. 

De ZCT (ZomerCompetitie voor Tripletten) 
was ook een succes. Ook dit is een 
competitie voor verenigingsteams die 
gespeeld wordt op drie zondagen. Hij is te 
vergelijken met (eigenlijk de opvolger van) 
de oude AfdelingsCompetitie. Zoals 
gebruikelijk was MIDI goed 
vertegenwoordigd, dit jaar met 9 
tripletten. 
Ook deze competitie werd voor het eerst 
georganiseerd voor teams van alle 
verenigingen van District West, en werd 
gespeeld in vier parallelle (gelijkwaardige) 
poules. De eindrangschikking binnen elke 
poule wordt vertaald naar plaatsing in de 
1e, 2e en 3e klasse van volgend jaar. Twee 
MIDI-teams wisten zich in hun poule bij de 
beste 4 te plaatsen, en spelen volgend jaar 
in de 1e klasse. 
Alle uitslagen en de eindstanden vindt u op 
de ZCT-pagina van District West. 

Vooruitblik naar de NPC 2018/2019 

De TC gaat binnenkort beginnen aan de 
voorbereiding van de NPC die komende 
winterperiode gespeeld zal worden. Alle 
leden die interesse hebben getoond (weer) 
deel te willen nemen in één van de 3 NPC-
teams van MIDI hebben inmiddels een 
uitnodiging gekregen voor de eerste 
bijeenkomst, op woensdag 25 juli. Op deze 
avond zullen plannen worden gemaakt 
voor het nieuwe seizoen. In het algemeen 
wil MIDI het er beter vanaf brengen dan 
het afgelopen jaar, toen 2 van de3 teams 
degradatie niet konden voorkomen. 
Allereerst worden in een gezamenlijke 
bijeenkomst zaken besproken die voor 
iedereen relevant zijn, zoals de inhoud van 
trainingen, en voorkeuren voor een de 
vaste trainingsavond. Ook zal de TC haar 
voorstel voor de teamindeling aan de 
betrokkenen bekendmaken. 

https://www.njbb.nl/west/districtscompetitie/ZaMi
https://www.njbb.nl/west/districtscompetitie/ADC
https://www.njbb.nl/west/districtscompetitie/ZCT
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Daarna gaan de teams uit elkaar om met 
een TC-lid zaken te bespreken die specifiek 
betrekking hebben op dat team. 

Ter voorbereiding op het nieuwe NPC-
seizoen staat er o.a. een oefenwedstrijd 
tegen een andere gelijkgestemde 
vereniging uit de buurt op de rol. 
Hiervoor is contact gelegd met JB Gouda, 
waar men enthousiast is over ons initiatief. 
Tot slot zijn we voor ieder team nog op 
zoek naar een niet-spelende coach. 
Belangstellenden kunnen zich daarvoor 
opgeven bij een van de TC-leden.  

De speeldagen voor de NPC zijn:  
2018: 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 8/12, 
22/12, 2019: 5/01, 19/01, 2/02, 16/02, 
23/02, 9/03, 23/03, 6/04. 
De voorlopige indeling van de teams in de 
diverse divisies is al enige tijd bekend, met 
bijbehorend competitie programma. 

Competities voor de komende periode 

Komende winter zal de WCD (Winter-
Competitie Doubletten) weer worden 
gespeeld. Dit is een doublettencompetitie 
die drie zondagen in beslag zal nemen. De 
data voor deze competitie zijn: 21/10, 
2//12 en 27/01 
Binnenkort zal er een inschrijflijst op het 
publicatiebord hangen. 
LET OP: Inschrijven voor 31 augustus! 

Ook de overbekende WSC gaat natuurlijk 
weer van start (in oktober). Deze 
woensdagmiddag competitie, nu 
georganiseerd door District West, heeft 
een lange geschiedenis (in Afdeling 10) en 
is niet meer weg te denken. De WSC wordt 
gespeeld op de volgende 
woensdagmiddagen: 
2018: 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 19/12,  
2019: 2/01, 16/01, 6/02, 27/02, 13/3,  

Trainingen 

In de zomerperiode wordt tweewekelijks 
op woensdagmiddag training gegeven. Met 
een deelname van zo’n 20 tot 25 leden 
mag de opkomst goed en de training 
succesvol genoemd worden. De trainingen 
worden langzaam opgebouwd waarbij 
plaatsen en schieten door een ieder wordt 
beoefend. Elke training eindigt met een 
lekker potje. De spelers leren niet alleen 
van de trainer maar ook van elkaar. 
De datums voor de volgende trainingen 
zijn: 1/08, 15/08, 29/8 (deze datum geeft 
een klein probleempje, en zal mogelijk 
verschoven worden naar 5 september). 
Het is altijd mogelijk om in te stappen. 
Misschien tot de volgende training. 

Informatie 

Wilt u meer informatie met betrekking tot 
bovenvermelde (of andere) onderwerpen, 
dan kunt u een bericht sturen naar 
TC@Midi-Petanque.NL. 

Wilt u meer weten over de competities 
georganiseerd door District West, kijk dan 
op de website van District West. 

De TC wenst u veel leesplezier. De 
volgende nieuwsbrief verschijnt in 
september. 

 

P.S. Actueel nieuws kunt u vinden op de 
pagina van de TC op de website van MIDI. 

mailto:TC@Midi-Petanque.NL
https://www.njbb.nl/west
https://midi-petanque.nl/algemeen/technische-commissie/
https://midi-petanque.nl/algemeen/technische-commissie/

