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NPC 

Na 4 speelronden in de Nationale Petanque 
Competitie kan een tussenbalans worden 
opgemaakt. 

MIDI 1 staat samen met Elza Boules op een 
gedeelde 1e plaats met 3 winst en 1 
gelijkspel. Een beter saldo zorgt voor de 
koppositie. 

MIDI 2 staat laatste (0 uit 4) en heeft in de 
aankomende wedstrijden heel wat goed te 
maken. Maar: in het petanque is niets 
onmogelijk. Een klein beetje meer geluk 
kan al een hele grote verandering 
teweegbrengen. 

MIDI 3 staat op een keurige 5e positie (3 
gelijk, 1 verlies), weliswaar in 
wedstrijdpunten gelijk met Folâtre (4e) 
maar met een iets minder saldo; de 
voorsprong op Zoetermeer bedraagt 
1 wedstrijdpunt. 

Overigens is aan het verzoek van de TC om 
de vereniging deelgenoot te maken van 
hun wederwaardigheden door het 
schrijven van wedstrijdverslagen, gevolg 
gegeven: zie het Bouletin van december. 

Op 8 december is de volgende speelronde: 
MIDI 1 speelt thuis tegen PUK 2, MIDI 2 uit 
bij DGW en MIDI 3 uit bij Grand Cru. De TC 
wenst alle teams veel plezier; maak er 
mooie wedstrijden van! 

Trainingen 

De NPC-trainingen staan gepland op de 
volgende datums: 

5 en 19 december 2018 (woensdagen) 
28 december 2018 (vrijdag) 
11 en 25 januari 2019 (vrijdagen) 
13 en 20 februari 2019 (woensdagen) 
1 (vrij) en 20 (woe) maart 2019 

De laatste training is op vrijdag 29 maart 
2019. 

Oefenwedstrijden 

Na de eerste oefenavond tegen Gouda, 
waarbij alleen MIDI 1 een tegenstander 
had, werd er op 21 november door alle 
MIDI-teams in en tegen Gouda gespeeld. 

Het zijn zinvolle avonden gebleken, waarin 
de teams in diverse samenstellingen getest 
konden worden. 

Er werd gespeeld in drie ronden van 45 
minuten zodat (a) er doorgespeeld moest 
worden (want tijd is kostbaar), en (b) 
beslissingen snel genomen en goed 
uitgevoerd moesten worden. 

In het Bouletin van december zijn 
wedstrijdverslagen van die avond 
opgenomen van Steef Kraan (MIDI 1) en 
door Jan van Driel (MIDI 3). 

WCD 

Aan de WCD wordt door zeven teams 
deelgenomen. Dit zijn er vijf meer dan 
vorig seizoen. Door de teams wordt 
deelgenomen in diverse klassen. Inmiddels 
zijn 2 van de 3 wedstrijddagen gespeeld. 

In de 2e klasse: Hanny Kramer en Ria 
Lander staan na 2 speeldagen op de 12e 
plaats in poule A, Joop Pols en Fred 
Lagerwaard bezetten de 1e plaats in 
poule B. 
In de 3e klasse zijn de MIDI-teams ook 
verdeeld over 2 poules. In poule C staan 
Peter en Ria van Poelgeest op de 2e plaats, 
en José Fros en Nel van Deventer op de 
12e plaats. 
In de 3e klasse D spelen John Rieken en Leo 
Bedaux (4e plaats) en Sandra Snoek met 
Astrid Bedaux (11e). 
Tot slot wordt MIDI ook in de 4e klasse 
vertegenwoordigd, nl. door Frans van den 
Bos en Marion Bandel; zij bezetten na 
2 speeldagen de 2e plaats. 
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De volledige stand is te vinden op de WCD-
pagina van District West. 

De volgende (en laatste) speeldag van de 
WCD is op 27 januari 2019. 

WSC 

In de Winter Senioren Cyclus zijn de MIDI-
teams in de diverse poules als volgt: 

Poule A, Midi 1 staat gelijk met Folâtre op 
de 2e plaats. 
MIDI 2 in de B-poule, staat op de laatste 
plaats. 
In de C-poule staat MIDI 3 op de 3e plaats. 
En in zowel de D als de E-poule staan de 
MIDI-teams (4 en 5) op de 1e plaats. 

Het zou mooi zijn als aan het einde van de 
rit meerdere MIDI teams gaan strijden in 
de finale ronde. 

Meer informatie over de WSC is te vinden 
op de WSC-pagina van District West. 

Evaluatie 

Om een beter inzicht te krijgen in de 
manier waarop de woensdagmiddag-
trainingen zijn ervaren, is aan alle 
deelnemers een evaluatieformulier 
verstuurd. Als u dit nog niet heeft 
ingeleverd, wilt u dit dan alsnog doen? Wij 
stellen prijs op uw mening, daarmee 
kunnen we proberen de trainingen (nog) 
beter te maken. 

Heeft u wel deelgenomen aan de 
trainingen maar het formulier niet 
ontvangen? Stuurt u dan een e-mail aan de 
TC, dan sturen we het u alsnog toe. 

Opleidingen 

De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde 
opleiding BasisInstructeur Petanque is 
inmiddels in volle gang. Helaas heeft Jan 
van Driel i.v.m. een vakantie af moeten 
zeggen, maar Rob van den Boogert en Han 
Hendriks zijn enthousiast bezig. 

In de speelhal wordt gedurende 5 weken 
op donderdagmiddagen vanaf 
22 november een vak afgebakend (bij 
scoreborden 15 en 16) waar zij hun 
praktijkopdrachten kunnen uitvoeren. 

Dit is ook kenbaar gemaakt in het 
clubgebouw.  

Overigens heeft Jan van Driel het er niet bij 
laten zitten: hij is aangemeld voor de 
opleiding Regionaal Wedstrijdleider, in het 
eerste kwartaal van 2019. 

Informatie 

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

Meer informatie met betrekking tot de 
districtscompetities vindt u via de 
hoofdpagina van de districtscompetities 
van de NJBB. 

De TC wenst u veel leesplezier. De 
volgende nieuwsbrief verschijnt eind 
januari. 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 
2 maanden. Actueel nieuws kunt u vinden 
op de pagina van de TC op de website van 
MIDI. 
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