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Inleiding

Haaglanden Petanque Alliantie

Het is nog niet zo gek lang gelden dat u een
nieuwsbrief heeft ontvangen. Als er snel
daarna weer een nieuwsbrief komt dan zal er
wel wat te melden zijn.Dat klopt dan ook.
Het gaat om de volgende punten
1. NJBB Opleidingen
2. Haaglanden Petanque Alliantie
3. MIDI toernooien
4. Trainingen

Zoals de status rond corona er nu uitziet gaan
we snel weer met meerdere spelers tegelijk
het strijdperk in om elkaar proberen de loef
af te steken en wedstrijden om te zetten in
winst.
Een aantal verenigingen (ABA, Grand Cru `82,
CdP Folâtre en MIDI)heeft de handen
ineengeslagen om een zestal evenementen
te organiseren. Dit in het kader van
hernieuwde kennismaking.
Niet alleen binnen maar ook buiten de
vereniging hebben spelers elkaar gemist.

NJBB Opleidingen
De NJBB en verenigingen zijn altijd op zoek
naar functionarissen voor het begeleiden van
evenementen georganiseerd bij de
vereniging.
Komend najaar worden in District West de
volgende opleidingen georganiseerd:
• Regionaal scheidsrechter (RSR).
Deze wordt gehouden op maandagavond bij
Les Pointeurs te Alphen aan de Rijn op de
volgende datums.
Intake 30/8. Bijeenkomsten (3) op 27/9,
25/10 en 22/11. Proef van Bekwaamheid op
26/01/22.

Er worden vier woensdagmiddagen en twee
zaterdagen georganiseerd om elkaar te zien
en weer in een wedstrijdritme te komen. Er is
een affiche gemaakt dat u snel zult zien. MIDI
hoopt op een mooie deelname aan deze
toernooien. Uiteraard kunnen deze alleen
doorgaan als de omstandigheden dat
toestaan.
MIDI-toernooien 2021
In de Nieuwsbrief van mei stonden de MIDI
toernooien vermeld.

• Regionaal wedstrijdleider (RWL).
Deze wordt gehouden op woensdagavond bij
Grand Cru `82 te Leidschendam op de
volgende datums:
Intake 15/9. Bijeenkomsten (3) op 13/10,
10/11 en 15/12. Proef van Bekwaamheid op
26/01/22.
• Basis instructeur Petanque (BIP).
Deze wordt gehouden op zaterdag bij ABA te
Rijswijk op de volgende datums:
Intake 4/9. Bijeenkomsten (4) op13/11, 4/12,
29/1 en 26/2. Proef van Bekwaamheid op
26/03/22

Het clubkampioenschap voor doubletten van
26 juni gaat voorlopig door. Het zou mooi zijn
als er vele leden zich hiervoor opgeven en er
gezamenlijk een mooie dag van gaan maken.
De tête-à-tête van september heeft zelfs een
nog grotere kans om door te gaan. Ook voor
dit evenement hoopt het bestuur, de
WedCom en de TC op een grote deelname.
Het wijntoernooi wordt gespeeld op zondag
10 oktober.

Bent u geïnteresseerd tot het volgen van één
der cursussen of wilt u meer informatie dan
kunt u een reactie sturen aan de MIDI TC.
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Ook in 2021 geen Boule d’Orange

Informatie.

Helaas heeft het bestuur zich genoodzaakt
gezien ook de Boule d’Orange van 2021 te
annuleren. Er zijn nog te veel onzekerheden
om te kunnen garanderen dat het goed kan
worden georganiseerd.
Hopelijk is de situatie volgend jaar wel
zodanig verbeterd dat dit mooie toernooi
opnieuw kan worden gespeeld.

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

De toernooien van 2022
Vleestoernooi: zondag 16 januari

Actuele informatie over de
districtscompetities vindt u op.

Kaastoernooi: zondag 13 februari

• Winter Competitie Doubletten 2021/2022

De Generale: zaterdag 2 april.

• Winter Senioren Cyclus 2021/2022

De Boule d’Orange: zaterdag 3 september.

• Zomer Competitie Tripletten 2022

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

• Avond Doubletten Competitie 2022
• Zaterdag Middag Competitie 2022

Trainingen
De TC heeft besloten om weer diverse
trainingen voor verschillende doelgroepen te
organiseren. Het gaat om trainingen voor de
NPC-teams, leden die hun techniek en
tactiekkennis willen bijschaven.
Maar ook een vervolgcursus en een training
voor nieuwe leden die de al een eerste cursus
hebben gevolgd. De datums van de
trainingen voor de diverse doelgroepen
worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
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de website van District West.
www.allesoverpetanque.nl
Sportieve groeten
TC MIDI,
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