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Tijdens het opzetten van deze nieuwsbrief
zijn er drie competities afgerond. In deze
nieuwsbrief treft u de resultaten van de
MIDI-deelnemers aan.
Verder besteden wij aandacht aan de
nieuwe opzet van de WSC en aan de
voorbereidingen voor het komende NPCseizoen.

Na de laatste speeldag van 22 juni zag de
rangschikking van de Midi teams er als
volgt uit:
Joop, Frank, Steef en Fred speelden in
klasse 2B en zijn geëindigd op de 1e plaats,
wat promotie naar de 1e Klasse betekent.
Midi 2, bestaand uit Niek Tholen, Dick van
Haarst, Elly Fransen en Ton Scholtes
hebben in klasse 3B de 3e plaats gehaald.
Midi 3 met Leo Vogelzang, Jan van Driel,
Jan van Dijk en John Rieken zijn in Klasse
4A geëindigd op de 1e plaats en hebben
daarmee eveneens promotie
afgedwongen. Zij spelen volgend seizoen in
de 3e klasse.

ADC
De ADC heeft 3 voorrondeavonden en drie
finale avonden. Het zijn mooie wedstrijden
om te spelen. Aan de ADC is door vier
MIDI-teams deelgenomen. Het opvallende
is dat na de drie eerste speeldagen in elke
finalepoule een MIDI-team vertegenwoordigd. In de A- poule is Joop met
diverse invallers geëindigd op een, gezien
de omstandigheden, knappe 7e plaats. In
de B-poule hebben Gerard en Hanny beslag
gelegd op de, helaas voor hun, laatste
positie. Er mag wel vermeld worden dat zij
zich kranig hebben geweerd in een zware
poule. In de C-poule zijn Ria en Henk op
onderling resultaat en saldo 8e geworden,
met evenveel winstpartijen als nummer 4.
Ook Ria en Henk hebben het niet
gemakkelijk gehad. En in de D-poule
hebben Sandra en John beslag weten te
leggen, door onderling resultaat, op de 4e
plaats. Dit is zeker ook een goede prestatie
te noemen.

ZCT
Ook de ZCT is inmiddels afgelopen. Op de
laatste dag (22 juni) werden de prijzen
verdeeld. Aan deze competitie werd door
maar liefst 11 Midi tripletten meegedaan in
drie klassen. De rangschikking in de klassen
ziet er als volgt uit:
1e Klasse
Midi 1, Joop Pols. Een knappe 7e plaats
Midi 2, Jan v Driel, 16e (gedegradeerd)
2e klasse A.
Midi 3. Peter van Poelgeest. Mooi 4e.
Midi 5. Hanny Kramer. Een 7e plaats
Midi 8. Nel van Deventer. 14e plaats op OR,
helaas gedegradeerd

ZAMI

2e klasse B
Midi 6. Sander Beukers. 4e
Midi 4. Leo Kramer. 10e
Midi 9. Wil Broekhuizen. 12e
Midi 7. Sandra Snoek. 15e (gedegradeerd)

Aan de zaterdag middag competitie van
district west is deelgenomen door drie
teams van Midi. In de ZaMi bestaat elke
poule uit 6 teams, zodat er 5 ontmoetingen
zijn, elk op een andere, vastgestelde
locatie. De verenigingen zijn verdeeld over
3 klassen met in totaal 9 poules, met een
promotie en degradatieregeling. In elke
klasse werd er stevig gestreden voor de
winst.
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3e klasse
Midi 11. Steef Kraan. 1e & dus
gepromoveerd
Midi 10. Leo Bedaux. 6e
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WSC

Hoe de trainingen eruit gaan zien is nog
niet bekend. Joop en Fred maken daar een
plan voor.

Aan deze competitie wordt hard
gesleuteld. Wat mag nog wel en wat mag
uiteindelijk niet. Er zijn diverse argumenten
geopperd waarom deze competitie in de
huidige vorm niet mag worden voortgezet
volgens de NJBB. Door het districtsteam is
– uiteindelijk toch nog in overleg met de
verenigingen – bekeken op welke wijze de
WSC behouden kan worden in een vorm
die voor alle partijen acceptabel is. Op 17
juni zijn de WSC-spelers van Midi, op een
informatieavond, ingelicht m.b.t. een
drietal opties. Daags erna, op 19 juni,
hebben de verenigingen die betrokken zijn
bij de WSC unaniem gekozen voor optie
drie. Deze optie zal voor het volgende
seizoen worden gehanteerd, met
goedkeuring van het bestuur van de NJBB.

Clubkampioenschappen
De gebruikelijke clubkampioenschappen
worden mogelijk gehouden op de volgende
datums:
CK-tripletten: zondag 29 september
CK doubletten: zondag 13 oktober
CK tête-à-tête: zondag 17 november
TC en WedstrijdCommissie rekenen op een
grote deelname. Je hoort vaak dat
iedereen van iedereen kan winnen. Het
wordt dan tijd dat iedereen dat laat zien.
Externe toernooien
Wijntoernooi, 27 oktober 2019
Vleestoernooi, 12 januari 2020
Kaastoernooi, 23 februari 2020

De datums van de WSC zijn:
23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12, 8/01,
22/01, 5/02, 19/02, 4/03.

WCD

NPC

De Winter Competitie Doubletten is de
volgende competitie die georganiseerd
wordt door district West. Zodra de
inschrijving mogelijk is wordt er een
deelnemers lijst opgehangen in de kantine.

De NPC is in volle gang, tenminste de
voorbereidingen vanuit de TC. Helaas is het
niet gelukt om een vierde team in de NPC
te krijgen. De TC heeft wederom
gesprekken met de teams gevoerd om
goed voorbereid de NPC te starten.

MIDI-leden die vorig jaar hebben
deelgenomen aan deze competitie worden
per e-mail geïnformeerd.

De TC is ook bezig om trainingen voor de
NPC-spelers te organiseren. Dit wordt een
lastige klus, gezien de wensen na de
evaluatie. De trainers proberen een zo
goed mogelijk programma te maken dat
niet alleen bestaat uit praktijkoefeningen,
maar ook uit tactische lessen en mentale
sessies.
Mentale weerbaarheid is een zeer
belangrijke factor binnen elke sport, dus
ook in het petanque.
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De datums zijn: 27/10, 8/12 en 26/01.
Informatie
Indien u vragen of opmerkingen heeft over
bv. competities of trainingen stuur dan een
bericht naar onderstaand emailadres.
TC@Midi-Petanque.NL.
Meer informatie vindt u op:
de website van District West
de pagina van de TC op de website van
MIDI.
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