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Inleiding 

2020 is begonnen, een nieuw jaar met voor 
iedereen dezelfde licentie. Er is geen 
onderscheid meer tussen een recreant en 
een wedstrijdspeler. 
De 2e helft van de Nationale Petanque 
Competitie is nog maar net van start 
gegaan en de volgende competities laten al 
van zich horen. Druk, druk, druk.  
Dat kan bijna niet anders vanwege de 
inschrijfdatums. Onderstaand geven wij u 
de datums van de diverse competities 
georganiseerd door District West. Voor alle 
competities hangt op het publicatiebord 
een inschrijflijst. Ook de datums van de 
MIDI-toernooien bieden wij u aan.  
Naast al deze evenementen zijn er ook nog 
de reguliere toernooien georganiseerd 
door diverse verenigingen. Er is dus keus 
ten overvloede. 
De TC wenst u veel plezier in het spelen en 
genieten van het petanquespel. 

WSC 2019-2020 

Ook de Winter Senioren Cyclus is over de 
helft van de ontmoetingen. De 
aankomende speelronden gaan uitwijzen 
wie de finales gaan spelen. MIDI heeft 
twee teams in de race, misschien haalt een 
derde team ook de finale, welke op 25 
maart wordt gespeeld. In de ranglijst staat 
MIDI 3 op de 4e plaats, MIDI 4 9e, MIDI 1 
15e en MIDI 2 16e. MIDI 1 en 2 hebben nog 
kansen om de finale te bereiken. Er zit 
namelijk maar 2 punten tussen de 10e en 
17e plaats. Van alles mogelijk. 

WCD 

De WCD is ten einde en de uitslagen zijn 
opgemaakt. Deze ziet er voor het ene team 
beter uit als voor het andere. 

Midi 1, 7 en 8 hebben zich gehandhaafd.  
Midi 2, en 4 zijn gepromoveerd. De TC 
feliciteert jullie met deze prestatie. 
Midi 3,5 en 6 zijn gedegradeerd. 

ZAMI 2020 

De Zaterdag Middag Competitie wordt 
gespeeld met viertallen in drie 
speelronden. 1e en 3e ronde tête-à-tête en 
triplet. 2e ronde doubletten. De Zami wordt 
op zaterdag gespeeld en start om 12.00 
uur. 

De datums zijn: 18/4, 2/5, 23/5, 6/6 en 
20/6. Reserve dag is 27/6. 

ZCT 2020 

De Zomer Competitie Tripletten wordt 
gespeeld op de volgende 3 zondagen:  

26/4, 24/5 en 28/6. 

ADC 2020 

De Avond Doubletten Competitie wordt op 
de dinsdagavond gespeeld. 3 partijen op 
tijd. Gespeeld wordt op: 12/5, 19/5, 26/5, 
2/6, 9/6 16/6 en de reserve dag is 23/6.  

NK’s 

De nationale kampioenschappen zijn voor 
een aantal spelers van MIDI een moment 
om zich te meten met spelers die zich 
mogelijk onder de beste spelers van 
Nederland begeven. Een NK is een mooie 
uitdaging. De datums voor 2020 zijn: 

 
19 april NK Tête-à-tête 
16 en 17 mei  NK Doubletten 
13 en 14 juni  NK Tripletten 
11 en 12 juli NK Mix 
22 en 23 aug. NK Veteranen Tripletten 
19 december NK Precisie schieten 
 
Voor deelname aan het NK Tête-à-tête 
wordt de voorronde in District West 
gehouden op 29 maart 2020. 
Deze vindt plaats bij MIDI petanque Delft. 
Er zijn zowel bij de vrouwen als mannen 7 
plaatsen beschikbaar Een inschrijflijst 
hangt op het publicatiebord. 
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MIDI-toernooien 2020 

23 februari is het eerstvolgende toernooi 
bij MIDI en wel het kaastoernooi, 
inschrijven kan via on-tip.  

Inschrijven via on-tip geldt voor alle 
toernooien. 

De Generale wordt gespeeld op 4 april en 
is een kwalificatietoernooi voor de NJBB 
masters, uniforme kleding is dan ook 
verplicht. Een mooi evenement om te 
spelen maar ook om te kijken. Er wordt op 
een hoog niveau gespeeld. Voor de nieuwe 
leden het kijken waard.  

Naast het masters kwalificatietoernooi 
wordt er ook een recreanten toernooi 
gehouden, tenminste als je hier nog van 
mag spreken, iedereen heeft tenslotte 
dezelfde licentie. Onderscheid is niet meer 
van deze tijd. 

De Boule d`Orange, een pareltje in het 
centrum van Delft, wordt traditiegetrouw 
gehouden op de 1e zaterdag van 
september. Dit jaar is dat 5 september. De 
opgezette commissie Boule d`O is al bezig 
met de nodige voorbereidingen. In de 
aankomende tijden zullen vrijwilligers 
gevraagd worden dit toernooi te 
ondersteunen. 

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. 

Tripletten: 26 april 2020 

Tête-à-tête en tireren : 29 november 2020 

Doubletten: 13 december 2020. 

NPC 2020-2021 

De datums voor 2020-2021 zijn: 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. 

De spelers die willen, kunnen en er zin in 
hebben kunnen zich t.z.t. inschrijven op het 
publicatie bord, mogelijk ontstaat er een 
MIDI 4. 

 

Informatie 

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

TC@Midi-Petanque.NL. 

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

 

Actuele informatie over de 
districtscompetities vind u op: 

• Winter Competitie Doubletten 2019/20 

• Winter Senioren Cyclus 2019/20 

• Zomer Competitie Tripletten 2020 

• Avond Doubletten Competitie 2020 

• ZaterdagMiddag competitie 2020 
 

 

Sportieve groeten 

De TC van MIDI. 
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