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Inleiding 

Daar komt er weer één. Een nieuwsbrief 
met diverse informatie, weetjes en 
uitslagen. Wie weet waar de teams zijn 
geëindigd in de afgelopen competities. Wie 
zijn er goed op weg in de startende 
competities. Al met al veel te lezen in deze 
nieuwsbrief. De TC is benieuwd, wat de 
lezers, eigenlijk vinden van de nieuwsbrief. 
Reacties kunnen worden gezonden aan de 
TC. 

Met bovenstaande tekst was ik al 
begonnen voordat het Coronavirus zijn 
intrede in Nederland deed. 

De TC wilde in deze nieuwsbrief de 
eindrangschikking van de NPC-teams en de 
WSC-teams bekend maken. Ook de 
indeling van alle team in de diverse 
competities zoals de ZAMI, ADC en de ZCT. 

MIDI en de competities staan er nu heel 
anders voor.  

MIDI is tot nader order gesloten. De NPC 
en WSC zijn niet uitgespeeld. De ZAMI, ADC 
en ZCT zijn komen te vervallen tot 2021. 
Ook de reguliere toernooien in de 
komende periode zijn geschrapt. 

Ook De Generale, het eerste van een reeks 
master kwalificatietoernooien, is vervallen. 

Trainingen 

De laatste 2 trainingen van de NPC-teams 
zijn niet meer gegeven.  
Net voor het sluiten van de markt is de 
reeks trainingen voor de nieuwe leden wel 
positief beëindigd. 

Joop, Paul en ik zijn enorm enthousiast 
geraakt van de deelnemers. In het begin 
was het een divers geheel. Iedere deel-
nemer had een andere motivatie: de één 
wilde lekker leren spelen, de ander wilde 
alles leren om een goede speler te worden. 

Han Hendrix, de bipper van MIDI heeft met 
zijn team zeer goed voorbereidend werk 
verricht. 

Zij hebben de deelnemers de eerste 7 
basisbegrippen van het petanque 
bijgebracht. Vanuit deze basis konden wij 
verder met het aanleren van tips en tricks, 
om zuiverder te gaan plaatsen en schieten. 
Wij hebben uitgebreid gesproken over de 
gedragsregels op de baan. Eén van de 
belangrijkste punten vinden wij de 
verantwoordelijkheid van elke speler voor 
het spel, het team en zijn of haar eigen 
presteren. 
Welke boule wil je spelen, waarom wil je 
die spelen en hoe ga je dat dan doen. Drie 
begrippen die je als speler continu kan 
gebruiken om bewust een goede boule te 
spelen.  

De trainingen zijn nu dus achter de rug. 
Voor mij en Joop was het een volle winter. 
28 trainingen voor de NPC verdeeld over 
team 1, 2 en 3. Voor de nieuwe leden 8 
trainingen.  
Wij hebben bij iedere speler geprobeerd de 
technische en tactische kwaliteiten te 
verhogen. Bij de ene speler gaat dat 
makkelijker of moet ik zeggen sneller dan 
bij de ander.  

Het moeilijkst is, en dan heb ik het over 
spelers die langer meelopen, hen te 
overtuigen dat het gooien van boules soms 
veel simpeler kan.  

Dat geldt trouwens ook voor de tactiek. Er 
wordt soms te snel gedacht aan schieten, 
terwijl de ander niet aan schieten durft te 
denken. Belangrijk is dat je het spel zo 
speelt dat je voordeel krijgt en de 
tegenstander zoveel mogelijk boules moet 
spelen. Kortom, het is niet zomaar boules 
gooien.  

Maak een plan, wat wil je bereiken, 
waarom wil je dat maar vooral hoe ga ik 
dat dan doen. Je zult merken dat het 
spelletje een stuk boeiender wordt. 
Winnen doe je niet zomaar, daar is iets 
voor nodig. 
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We moeten een keer vooruit. 

Maar hoe gaan we nu verder. De TC gaat 
verder met de voorbereidingen voor de 
tweede helft van 2020. We zullen op tijd 
klaar moeten zijn voor de aankomende 
competities. En dan hebben we het over de 
NPC en de WCD. En laten we de Boule 
d’Orange niet vergeten. Alles valt en staat 
met de keuze van de overheid. Hoe staan 
wij ervoor als er langzaamaan de 
maatregelen worden opgeheven? 
Wanneer zijn wij aan de beurt en zitten we 
dan ook nog vast aan maatregelen? Hoe 
speel je een triplet op 1.5 meter uit elkaar? 
Hoeveel ruimte heb je daar dan voor 
nodig? 
Alle geplande datums zijn onder 
voorbehoud.  

NPC 2020-2021 

Deze nationale competitie is “gewoon” in 
voorbereiding. De TC heeft 4 teams op het 
oog om in te schrijven. MIDI 1, 2 en 3 zijn 
bekend. MIDI 4 komt waarschijnlijk uit een 
aantal nieuwe leden. Voor deze leden is 
het een mooie leerperiode om te zien wat 
de mogelijkheden van het petanquespel 
zijn. 

De datums voor 2020-2021 zijn 
(vooralsnog): 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 
14/11, 28/11, 12/12, 9/01, 23/01, 6/02, 
20/02, 6/03, 20/03 en 10/04. 

NK’s 2020 

Het NK tête-à-tête is komen te vervallen, 
net als de daaraan voorafgaande 
DistrictsKampioenschappen. Ook de NK’s 
Mix, Veteranen en Precisieschieten zijn 
geannuleerd. De enige kampioenschappen 
die (vooralsnog) doorgaan, zijn verplaatst 
naar later in het jaar: 
11 en 12 juli   NK Doubletten 
14 en 15 november NK Tripletten 

De Boule d’Orange 

Dit prachtige markttoernooi staat nog 
steeds op de planning. De commissie wacht 
op het moment, dat zij weer bij elkaar 
kunnen komen om de plannen verder uit te 
breiden. Ook de Boule d`Orange zal pas 
groen licht krijgen als de situatie daar de 
gelegenheid voor geeft.  

Het Wijntoernooi: staat in de kalender op 
1 november 2020. 

Clubkampioenschappen 

Deze drie voorname onderlinge 
ontmoetingen geven vaak een verrassing. 
Outsiders die één van de clubtitels in 
ontvangst nemen en voor eeuwig op het 
plateau worden gegraveerd. De eerste van 
9 mei, tripletten wordt geannuleerd, 
wellicht is er in de tweede helft van het 
jaar alsnog een mogelijkheid dat CK te 
organiseren. De andere zitten later in het 
seizoen (wat ook geen garantie is): 

Tête-à-tête en tireren; 29 november 2020 

Doubletten; 13 december 2020. 

Informatie. 

De TC hoopt dat alle maatregelen niet te 
lang duren, zodat we allen weer kunnen 
gaan genieten van het petanquespel. We 
zullen geduldig moeten zijn en afwachten.  

De TC wenst u allen een veel gezondheid 
en hoopt u snel te zien. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben 
over bv. Competities of trainingen stuur 
dan een bericht naar onderstaand 
e-mailadres. 

TC@Midi-Petanque.NL. 

Kijk ook eens op de pagina van de TC op de 
website van MIDI. 

 

mailto:TC@Midi-Petanque.NL
https://midi-petanque.nl/algemeen/technische-commissie/
https://midi-petanque.nl/algemeen/technische-commissie/
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Actuele informatie over de 
districtscompetities vindt u op. 

• Winter Competitie Doubletten 2019/20 

• Winter Senioren Cyclus 2019/20 

• Zomer Competitie Tripletten 2020 

• Avond Doubletten Competitie 2020 

• ZaterdagMiddag Competitie 2020 

de website van District West. 

www.allesoverpetanque.nl 

 

Sportieve groeten 

TC Midi 

Fred Lagerwaard 
Joop Pols 
Frank Versluis 

https://www.njbb.nl/west
http://www.allesoverpetanque.nl/

