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Vooruitzicht naar het winterseizoen 

In de zomermaanden is het altijd rustig, 
maar voor de TC was er een hoop te doen. 
Naast de inzet bij de voorbereidingen voor 
het NK Mix en de Boule d’Orange lag de 
focus vooral op de competities van het 
winterseizoen: NPC, WCD en WSC. 

NPC 

Op 25 juli is de voorbereiding voor de NPC 
bij MIDI gestart met een bijeenkomst voor 
alle spelers in de 3 NPC-teams van MIDI. 
Op die avond is de teamindeling bekend 
gemaakt, en hebben de teams afspraken 
gemaakt voor het komende seizoen. 
Elke teambespreking werd begeleid door 1 lid 
van de TC, en dat lid zal ook gedurende het 
seizoen het aanspreekpunt zijn voor het 
betreffende team. 

De teams zijn als volgt samengesteld: 
• MIDI 1 bestaat uit Monique Bakker, Lotte 

van Bergenhenegouwen, Sander Beukers, 
Steef Kraan, Fred Lagerwaard, Tom van 
Maanen, Joop Pols, Arnold Steiger, Rob 
Torremans en Frank Versluis; 
teamcaptain is Fred Lagerwaard 

• MIDI 2 bestaat uit Bart Beukers, Wil 
Broekhuizen, Hans Dukker, Elly Fransen, 
Dick van Haarst, Dorus van der Kraan, Ton 
Scholtes, Niek Tholen, Ton de Vreede,  
Trudy Torremans en Henri Zeestraten; 
teamcaptains zijn Ton Scholtes en Bart 
Beukers, contactpersoon bij de TC is Frank 
Versluis; 

• MIDI 3 bestaat uit Jan van Driel, Jan van 
Dijk, José Fros, Ria Lander, Wim Mossel, 
Peter van Poelgeest, Theo van der Vlist, Leo 
Vogelzang, Jan Wittenberg en Jan van der 
Zanden; 
teamcaptain is Jan van Driel, 
contactpersoon bij de TC is Fred Lagerwaard 

Op 29 september speelt MIDI 3 de eerste 
wedstrijd thuis, de andere teams beginnen 
hun seizoen met een uitwedstrijd. De 
thuiswedstrijden vinden vrijwel altijd op 
zaterdagen plaats, en wel op: 

• 29 september (MIDI 3) 
• 13 oktober (MIDI 1 & 2) 
• 28 oktober (MIDI 1, dit is een zondag!) 
• 10 november (MIDI 3) 
• 8 december (MIDI 1) 
• 22 december (MIDI 2) 
• 5 januari (MIDI 1 & 2 & 3) 
• 19 januari (MIDI 1 & 2 & 3) 
• 16 februari (MIDI 2 & 3) 
• 23 februari (MIDI 1 & 2) 
• 9 maart (MIDI 3) 
• 23 maart (MIDI 1 & 2) 

(uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen). 

WCD 

Van MIDI zullen 7 doubletten uitkomen in 
de Winter Competitie Doubletten. Deze 
districtscompetitie zal drie zondagen in 
beslag nemen: 21 oktober, 2 december en 
27 januari. Twee doubletten zijn inge-
schreven in de 2e klasse, de overige vijf in 
de 3e klasse. Omdat de spelers die vorig 
jaar de plaatsen in de 2e klasse hebben 
“verdiend” dit jaar niet deelnemen, heeft 
de TC bepaald welke doubletten in de 2e 
klasse zijn ingeschreven. 

Eind september zal de wedstrijdcommissie 
van District West het wedstrijdprogramma 
bekend maken. Kijk hiervoor op de WCD-
pagina van District West. 

Op 2 december is MIDI gastheer voor 2 
poules van 16 equipes. Op die dag zullen 
ongeveer 32 doubletten hun 5 partijen bij 
MIDI spelen. 

WSC 

MIDI heeft net als vorig jaar weer 5 teams 
aangemeld voor deelname aan de Winter 
Senioren Cyclus. Deze 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, met 
de afsluitende finaledag op 27 maart. 

Kijk voor het wedstrijdprogramma (ook 
vanaf eind september) op de WSC-pagina 
van District West. 

https://www.njbb.nl/west/districtscompetitie/WCD
https://www.njbb.nl/west/districtscompetitie/WCD
https://www.njbb.nl/west/districtscompetitie/WSC
https://www.njbb.nl/west/districtscompetitie/WSC
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Trainingen 

De tweewekelijkse trainingen op 
woensdagmiddag waren een groot succes. 
Gemiddeld waren 20 tot 25 enthousiaste 
leden aanwezig om de oefeningen en 
spelvormen van de trainers Fred 
Lagerwaard en Joop Pols uit te voeren. 
Dit zal volgend jaar dan ook zeker een 
vervolg krijgen. 

De komende maanden zal de focus weer 
liggen op de trainingen voor de NPC-teams. 
Deze trainingen zullen worden gegeven op 
woensdagavonden, in de week vóór een 
NPC-speeldag. 

Opleiding BIP 

Binnenkort gaat de opleiding Basis-
Instructeur Petanque van start, bij Les 
Francophiles in Rotterdam. 
In aanloop naar de organisatie van die 
cursus hebben diverse MIDI-leden daar 
belangstelling voor getoond. Vervolgens 
heeft het bondsbureau van de NJBB – om 
zoveel mogelijk verenigingen de 
gelegenheid te geven een BIP op te laten 
leiden – de inschrijving beperkt tot 1 lid per 
vereniging. 

Inmiddels bleek er toch ruimte te zijn voor 
meer inschrijvingen, en daarom zullen de 
volgende MIDI-leden de opleiding volgen: 
• Rob van den Boogert 

• Jan van Driel 

• Han Hendriks 

De opleiding start op 12 september met een 
intake-dag. Verder bestaat de opleiding uit 4 
cursusdagen, te beginnen op 17 oktober, en 
daarna elke 4 weken. De opleiding wordt 
afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid, 
deze staat gepland voor 23 januari. Hopelijk 
kunnen we dan onze deelnemers feliciteren 
met hun BIP-certificaat! 

Terreinen 

Er is de afgelopen maanden nogal wat te 
doen geweest over de speelvelden. Van de 
twee grote speelbakken is de ondergrond 
vernieuwd, en daarop is ook nieuw grind 
gestrooid, en vooral dat laatste heeft nogal 
wat stof doen opwaaien. 

De TC heeft met de MOP afgesproken, dat 
er vooralsnog geen grote wijzigingen meer 
zullen plaatsvinden. De TC zal een 
inrichtingsplan maken voor alle terreinen 
(buiten en binnen), en dat met zoveel 
mogelijk betrokken doelgroepen 
bespreken. Na vaststelling van het plan 
(door het bestuur) zal in overleg met de 
MOP gefaseerd worden gewerkt aan de 
realisatie ervan. 

Het streven is om bij de start van het 
volgende zomerseizoen een compleet en 
gevarieerd speelterrein te hebben 
gerealiseerd. 

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 
november. 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 2 
maanden. 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/

