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En daar zijn we weer met een nieuwe
uitgave van de nieuwsbrief, waarin tal van
informatie staat over de diverse
competities.

Naast de finale werd een supermêlée
gespeeld. Hier werd Hilly Klopper van
Folâtre nummer 1 en Wim Mossel een
goede 2e.
Hoe de WSC er volgend seizoen uit gaat
zien, is nog niet bekend. Zodra er meer
informatie is, krijgt u dat te lezen.

NPC-verloop
De NPC is beëindigd en de uitslagen geven
toch gemengde gevoelens. MIDI 1 grijpt
naast het kampioenschap. MIDI 2
degradeert en MIDI 3 handhaaft zich op
een mooie 4e positie.
Veel tijd om erbij stil te staan hebben we
echter niet.

Zomercompetities
De ZaMi 2019, (viertal) start op 20 april.
Aan deze competitie wordt deelgenomen
door drie MIDI-teams. De overige
speeldagen zijn: 4 mei, 11 mei, 1 juni en
22 juni.

De andere competities zoals de ZCT, ZaMi
en de ADC komen er al aan.

De ZCT 2019, start met een deelname van
11 MIDI-tripletten, een mooi aantal.
Er wordt gespeeld op de volgende dagen
28 april (Zoetermeer), 26 mei (ABA) en
23 juni (OSB Bodegraven).
Het belooft een spannende competitie te
worden.

Maar eerst de NPC-evaluaties afronden en
ons voor bereiden op het nieuwe seizoen.
De teamevaluaties over de NPC en de
voorafgaande trainingen worden gehouden
op 17 april (MIDI 1), 24 april (MIDI 2) en
1 mei (MIDI 3), net op tijd voor de opgave
van het nieuwe seizoen, dat is nl. 5 mei.

De ADC 2019 gaat ook over een maandje
van start en wel op de volgende avonden:
7 mei (Grand Cru `82), 14 mei (Folâtre),
21 mei (Zoetermeer), 28 mei (MIDI), 4 juni
(ABA) en 11 juni (DGW).
Hiervoor hebben 4 doubletten van MIDI
zich ingeschreven.

Dan komen we gelijk bij een vraag; wie wil
en kan er ook spelen in de NPC?
De TC wil graag en indien mogelijk een
vierde MIDI-team inschrijven voor de NPC.
Nu is het zo dat er 14 zaterdagen gebruikt
worden om te spelen. Dat worden er
minder naarmate de spelersgroep groter
wordt. Met 6 spelers speel je 14 keer. Met
12 spelers speel je mogelijk 7 keer. Dus wie
wil, kan en zin heeft, schrijf jezelf in op de
inschrijflijst.

Actuele informatie over deze competities
vindt u via de website van District West.
Informatie
Indien u vragen of opmerkingen heeft over
bv. competities of trainingen stuur dan een
bericht naar onderstaand emailadres.

Winter Senioren Cyclus
De WSC was tot op het einde toe spannend
in bijna alle poules. MIDI 1, MIDI 4 en
MIDI 5 speelden op 27 maart de grote
finale op de locatie van Folâtre. De winnaar
van het seizoen 2018-2019 werd
‘s-Gravenboules 1, een combinatieteam
van LBC en Markeer legde beslag op de 2e
plaats, en MIDI 1 werd knap 3e.
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Kijk ook eens op de pagina van de TC op de
website van MIDI.
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