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2019 wordt dat een mooi, prachtig,
teleurstellend of een, we wachten maar af
en zien wel wat er gebeurt jaar.

De nog resterende trainingen van 2019 zijn
op 20 februari (wo), 1 maart (vr), 20 maart
(wo) en 29 maart (vr).

De TC hoopt dat iedereen 2019 in goede
gezondheid en met veel plezier mag
beleven.

De trainers zien graag velen verschijnen.
Door training ga je beter spelen.
Winter Senioren Cyclus

In deze nieuwsbrief weer de nodige
informatie omtrent de activiteiten van de
TC.

De WSC draait op volle toeren en we zitten
inmiddels in het 2e deel van de cyclus.
De resultaten van de MIDI-teams zijn
wisselend. In groep A staat MIDI 3e. In
groep B helaas laatste. In groep C bezet
MIDI de 5e plaats, in groep D staat MIDI 2e
en in groep E zelfs 1e. Kortom alle MIDI
teams weten zo`n beetje wat er moet
gebeuren. Aansluiting vinden, 1e worden
en dan de finale dag spelen.
Er is dus nog van alles mogelijk. Veel
plezier en succes.

Veel leesplezier.
NPC-verloop
Zaterdag 19 januari zijn alle NPC-teams
met de 2e seizoenshelft begonnen. MIDI 1
houdt tot nu aan toe de koppositie vast.
MIDI 2 zit in zwaar weer maar heeft de
eerste wedstrijd, thuis, gewonnen van
Va Tout. Een mooie prestatie om mee
verder te kunnen.

District West

MIDI 3 voelt zich na de vorige overwinning
sterker dan daarvoor en speelde met veel
vertrouwen een thuiswedstrijd tegen
ABA 2. Er werd met 5-3 verloren, wat
absoluut geen schande is, gezien het
niveau van de tegenstander.
Het vertrouwen werd in de wedstrijd tegen
Les Boules Fleuris omgezet in een mooie
overwinning: 7-1.

District West, een onderdeel van de NJBB,
is ontstaan uit de afdelingen 9, 10 en 11,
en verzorgt de organisatie van veel
competities, zoals ADC, ZAMI, WCD, ZCT.
Dit jaar komt daar als pilot het Districtskampioenschap Tête-à-tête bij. Dit dient
tevens al voorronde voor het landelijk NK.
De beste 7 van het DK van District West
plaatsen zich voor de landelijke finaledag.

23 februari speelt MIDI 1 thuis tegen Les
Mille Iles 1. MIDI 2 speelt ook thuis, tegen
PV Tilburg terwijl MIDI 3 op bezoek gaat bij
Folâtre.

Het kampioenschap wordt gespeeld op
zondag 31 maart bij DGW. Wil je daaraan
meedoen, dan kun je inschrijven tot 15
maart 2019. Op het publicatiebord hangt
een inschrijflijst.

De TC wenst alle teams succes in de laatste
wedstrijden van het seizoen.

WCD
NPC-trainingen

De Winter Competitie Doubletten is ten
einde. Het ene team is blij verrast terwijl
een ander teleurgesteld is over het
behaalde resultaat. In de aankomende
Bouletin staat de rangschikking van de
MIDI-teams.

Aan de NPC-trainingen wordt door veel
spelers deelgenomen. De trainingen
moeten uiteindelijk leiden tot meer succes
in de NPC-wedstrijden.

Nieuwsbrief TC

–1–

februari 2019

NIEUWSBRIEF

TC

2019 februari

TC@Midi-Petanque.NL

Wie de complete uitslag wil zien, kan de
website van district-West raadplegen. Deze
vindt u via de NJBB of NLpetanque.

Sproeien van de hal
In een onderlinge afspraak tussen de MOP
en de TC is er een afspraak gemaakt m.b.t.
het sproeien van de hal.
De MOP sproeit (indien nodig) op
maandagochtend, maar het is – zeker voor
een NPC-weekend – nuttig om dat op
woensdagavond na het spelen ook te doen.

2019 ZaMi
Aan de ZaMi van 2019 wordt deelgenomen
door twee MIDI teams. Een team bestaat
uit vier spelers die drie speelronden spelen,
die bestaan uit 2 ronden Tête-à-tête en
triplet en 1 ronde van 2 doublettenpartijen. Het is een gevarieerde competitie.

Voor het sproeien van de hal komt een
rooster in de hal te hangen. Degene die
gesproeid heeft kan daar de datum op
zetten, zodat voor iedereen duidelijk is
wanneer er gesproeid is.

De TC van MIDI ziet graag meerdere teams
aan de ZaMi gaan deelnemen.
Op het publicatiebord kun je inschrijven
voor deelname.

Kalender

Ook de teams die in 2018 hebben gespeeld
zullen zich opnieuw moeten inschrijven. De
teams staan in de samenstelling op het
bord. Door te bevestigen weet de TC dat
het team wil spelen. Wacht niet te lang, de
inschrijving dient voor 1 maart ingeleverd
te zijn bij District West.

Voor geïnteresseerden de speeldagen van
de kampioenschappen van 2019:
•
•
•

De speeldatums zijn: 20/4, 4/5, 11/5, 1/6,
22/6 en reserve dag 6/7.

•
•

2019 ZCT
De datums voor de ZCT zijn ook bekend: de
zondagen 28 april, 26 mei en 23 juni.
Er hangt een deelnemerslijst op het
publicatiebord in de kantine.
Ook teams die vorig seizoen hebben
gespeeld en nu weer willen meedoen,
moeten zich opnieuw inschrijven.

Informatie
Indien de lezers van de nieuwsbrief vragen
en of opmerkingen hebben stuur dan een
bericht naar onderstaand emailadres.
TC@MIDI-Petanque.NL.

2019 ADC

Voor meer informatie over de competities,
de TC of andere items, ga je naar
onderstaande websites:
NLpetanque
de website van District West
de pagina van de TC op de website van
MIDI

De ADC wordt al jaren gespeeld op de
dinsdagavond, dit jaar is geen uitzondering.
De speeldatum voor deze competitie zijn 7,
14, 21 en 28 mei, en 4 en 11 juni.
Ook voor de ADC komt een inschrijflijst op
het publicatiebord.
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31 maart DK Tête-à-tête, in Den Haag
(De Goede Worp)
14 april NK Tête-à-tête, in Oisterwijk
18 en 19 mei NK doubletten, in
Bergen op Zoom (Petangeske)
15 en 16 juni NK tripletten, in Zeist
(Les Cailloux)
31 augustus en 1 september NK
Veteranen, in Nieuwerkerk
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