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3e klasse C:
Midi 3, John Rieken en Leo Bedaux, op de
14e plaats
Midi 6, Sandra Snoek en Astrid Bedaux, op
de 16e plaats.
3e klasse D:
Midi 4, Ria en Peter van Poelgeest, op de 4e
plaats.
Midi 5, Jose Fros en Nel van Deventer, op
de 14e plaats.

Beste lezers,
Het is een tijdje stil geweest, met
informatie, vanuit de TC. Niet dat we
hebben stilgezeten, want er is veel werk
verricht m.b.t. voorbereidingen van diverse
evenementen die onder de aandacht van
de TC vallen, zoals de competities, de
diverse trainingen en nog een aantal
andere zaken. In deze editie zullen we u op
de hoogte brengen van de diverse
activiteiten.

De laatste speeldag is op 26 januari 2020.

NPC
De eerste helft van de NPC-competitie zit
erop. Voor de Midi teams, terwijl er bijna
elke week wordt getraind, met wisselend
succes. Desondanks staan de drie teams er
redelijk tot goed voor.

WSC
Ook deze ontmoetingen zijn op de helft
aangekomen. Alle vier de teams staan op
de volgende posities in hun groep.
Groep A: Midi 1 staat 2e.

Midi 1, 2e divisie, 2002, staat 2e met 2
punten achter de koploper.

In groep C staat Midi 2, 4e en in de D groep
staat Midi 3, 2e en Midi 4 vinden we op de
5e plaats.

Midi 2, 4e divisie, 4005 staat 4e, gelijk met
nummer 3 en 1 punt voor op de 5e positie.

In de WSC kan er nog van alles gebeuren.

Midi 3, 4e divisie, 4006, staat 3e, 5 punten
achter nummer 2 en gelijk met de 4e
plaats.

Op 8 januari 2020 start het vervolg van
deze cyclus.
Clubkampioenschappen
Er zijn de afgelopen tijd drie
clubkampioenschappen gespeeld, met hier
en daar een verrassende uitslag.

Vanaf 11 januari 2020, gaat het NPC-circus
weer draaien.
WDC
De eerste twee speeldagen van de
doublettencompetitie zit erop.
Onderstaand een voorlopige tussenstand.

Eerst het triplettenkampioenschap. Daar
hebben 13 teams voor ingeschreven.
Kampioen zijn geworden: Frank Versluis,
Arnold Steiger en Niek Tholen.

1e klasse:
Midi 1, Joop Pols en Fred Lagerwaard,
staan op de 2e plaats.
3e klasse B:
Midi 2, Hanny Kramer en Ria Lander, op de
1e plaats
Midi 8, Jan van Driel en Leo Vogelzang, op
de 5e plaats.
Midi 7, Henni Lander Rob van den Boogert,
op de 14e plaats.
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Bij de doubletten waren dat Sandra Snoek
en John Rieken.
Het t.a.t kampioenschap werd gewonnen
door Arnold Steiger.
Het precisieschieten had 4 deelnemers en
werd gewonnen door Dorus van de Kraan.
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Trainingsdatums 2020
In het aankomend jaar gaan we vrolijk
verder met het verzorgen van trainingen.
Onderstaand een overzicht: `

Informatie
Indien u vragen of opmerkingen heeft over
bv. competities of trainingen stuur dan een
bericht naar onderstaand emailadres.

Voor de NPC zijn dat:
Midi 1 traint op de maandagavonden 6/01,
27/01, 10/02, 24/02, 9/03, 23/03.

TC@Midi-Petanque.NL.
Kijk ook eens op de pagina van de TC op de
website van MIDI.

Midi 2 en 3 trainen in 2020 afwisselend op
woensdag en vrijdagavond, op 3/01, 22/01,
7/02, 19/02, 6/03, 18/03.

Actuele informatie over de
districtscompetities vind u op:
• Winter Competitie Doubletten
• Winter Senioren Cyclus
• Zomer Competitie Tripletten
• Avond Doubletten Competitie
• ZaterdagMiddag competitie

Ook is er een trainingsperiode voor nieuwe
leden gestart in 2019 met 3 trainingen en
in 2020 zijn dat 5 trainingen op
woensdagmiddagen t.w.:
15/01, 29/01, 12/02, 26/02 en 11/03. De
trainingen starten om 14.00 uur.
Overige
Voor overige leden die eigenlijk ook wel
eens, een keer een training willen
meemaken krijgen in het voorjaar daar de
kans voor. Welke datums daarvoor
gebruikt gaan worden laat de TC nog
weten.
De TC wenst alle leden een mooi, gezond
en sportief 2020.
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