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Inleiding:  

Beste leden van Midi,  
Na een behoorlijke tijd van stilte verschijnt 
er een nieuwsbrief van de TC. Dat doen we 
niet zomaar, maar we hebben vragen en 
een verzoek gekregen. Voordat wij deze 
kunnen beantwoorden willen wij de 
bespreken met de leden. Uiteindelijk zijn zij 
degene die er gebruik van kunnen maken.  
 
Ondanks dat het coronavirus nog niet is 
verdwenen en er nog geen zicht is op 
verandering, is dat geen reden om niet te 
denken aan betere tijden. Misschien 
kunnen we vast een beetje vooruitdenken, 
plannen en organiseren. Mocht de 
mogelijkheid ontstaat om te gaan spelen, 
dan kunnen we dat weer doen, en dan niet 
alleen op de eigen accommodatie maar 
ook elders. Daarvoor is onderstaande 
informatie noodzakelijk.  
 
District West is in de weer met de 
organisatie van de diverse competities. Zij 
hebben aan de TC van MIDI gevraagd hoe 
wij denken over de deelname van de 
diverse competities. Het antwoord ligt bij 
de deelnemers en mogelijk nieuwe leden. 
Even een stapje terug. In 2019 zijn alle 
competities beëindigd en in 2020 niet van 
start gegaan. Om de competities goed te 
laten starten wil District West weten hoe 
zij ervoor staan en hebben Midi gevraagd 
om te inventariseren of de leden mee 
willen doen aan de competities.  
 
De TC, is daartoe bereid en wil van de Midi 
leden weten hoe de leden denken over 
deelname aan de diverse competities, zoals 
de Zami, ZCT en de ADC. Om een goed 
beeld te krijgen zijn de speeldatums 
bijgevoegd. Ook het aantal teams wat 
heeft deelgenomen en de teamcaptains 
zijn vermeld.  
 

Zomer Competitie Triplet 2021. 
District West wil, indien mogelijk de Zomer 
Competitie voor Tripletten organiseren. In 
2019 stonden de volgende 11 tripletten op 
de deelnemerslijst.  
 
Midi 1, Fred Lagerwaard 
Midi 2, Jan van Dijk 
Midi 3, Peter van Poelgeest 
Midi 4, Sander Beukers 
Midi 5, Hanny Kramer 
Midi 6, Leo Kramer 
Midi 7, Wil Broekhuizen 
Midi 8, Nel van Deventer 
Midi 9, Steef Kraan 
Midi 10, Sandra Snoek, 
Midi 11, Leo Bedaux 
 
De speeldagen zijn, de zondagen: 25 april, 
30 mei en 27 juni. De reserve dag is 22 
augustus.  
 
Graag willen we van deze teamcaptains 
weten of zij wederom willen deelnemen 
aan deze competitie. 
Ook nieuwe teams zijn welkom om zich aan 
te melden voor deelname aan de ZCT. 
 
Zaterdag Middag Competitie 2021 
De ZAMI, zag er voor 2020 als volgt uit. 
Vier teams hadden zich hiervoor 
ingeschreven. De vraag luidt dan ook, zijn 
zij bereid om weer mee te doen? De vier 
teams zijn: 
 
Midi 1, Fred Lagerwaard 
Midi 2, Niek Tholen 
Midi 3, Leo Vogelzang  
Midi 4, Martin Hoeks 
 
Er wordt gespeeld op de volgende datums: 
1 mei, 8 mei en 22 mei 
5 juni, 19 juni en reserve dag 26 juni. 
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Willen de teamcaptains nagaan of zij nog 
bereid zijn om mee te doen. Het resultaat 
graag doorgeven aan de TC. 
 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat nieuwe 
viertallen zich aanmelden, voor deelname. 
 
Avond Doubletten Competitie 2021 
De derde competitie die op de planning 
staat is de ADC. De Avond Doubletten 
Competitie die op de dinsdagavond wordt 
gespeeld. Voor 2020 hadden 8 doubletten 
ingeschreven.  
  
Hoeveel teams er nu willen spelen is 
afhankelijk van uw motivatie. Wilt u 
hieraan deelnemen geef dat dan door aan 
de TC.  
 
De speeldatums zijn: 
11, 18 en 25 mei 
1, 8, en 15 juni. 
De reserve dag is 22 juni. 
 
Toernooien 
ABA heeft het initiatief genomen om te 
onderzoeken of het mogelijk is een aantal 
toernooien te organiseren. Zij hebben een 
vijftal verenigingen, waaronder Midi, 
gevraagd of zij bereid zijn om de 
aankomende zomer een toernooi voor de 
leden van deze vijf verenigingen te 
organiseren. Het is daarbij van belang dat 
de leden elkaars toernooi gaan bezoeken. 
 
Een toernooi organiseren bij MIDI kan 
alleen als de huidige situatie, de 
nieuwbouw dit toestaat. De deelnemers 
kunnen niet binnen schuilen, hooguit in de 
hal. Het aanbieden van versnaperingen is 
ook niet gemakkelijk. Midi wil een goede 
gastheer zijn, maar is dat nu mogelijk?  
 
Alle toernooien vallen en staan met de 
deelname, doorgang en organisatie van 
een toernooi. 

De TC heeft de volgende vragen. 
 Welke teams, spelers zijn bereid om 

de ZCT te spelen. 
 Welke teams, spelers zijn bereid om 

de ZAMI te spelen 
 Wie van de leden, teams wil 

meedoen aan de ADC. 
 Wie van de leden is bereid om op 

een vijftal toernooien te willen 
spelen. De verenigingen naast Midi 
zijn: ABA, Folâtre, DGW en Grand 
Cru 82.  

 
Wat betreft de competities wil de TC graag 
z.s.m. antwoord. Het liefst voor 17 maart. 
 
Wat de toernooien betreft, graag voor 1 
april, dan begint het buitenseizoen 
 
Wij weten dat het kort dag is, maar hopen 
op een positieve deelname. 
 
 
Doorgang, van de competities en 
toernooien is natuurlijk, afhankelijk van 
de ontwikkelingen rond corona, onder 
voorbehoud.  
 
 

Informatie. 

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

TC@Midi-Petanque.NL. 

 

Later in het seizoen zal ook de aandacht 
gevestigd worden op de WSC, de WDC en 
de NPC. 

Laten we hopen dat het spelen met elkaar 
zo spoedig mogelijk gerealiseerd wordt. 

Kijk ook eens op de pagina van de TC op de 
website van MIDI. 
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Meer informatie over de 
districtscompetities vindt u zo spoedig 
mogelijk op de onderstaande websites. 

de website van District West. 

www.allesoverpetanque.nl 

 

Doorgang, van de competities is natuurlijk, 
afhankelijk van de ontwikkelingen rond 
corona, onder voorbehoud.  
 

Blijf gezond en misschien tot snel. 

 

Sportieve groeten 

TC Midi, 

 

 


