pétanque MIDI Delft
Aan: NJBB
t.a.v.: Bondsbestuur, CWN
Kelvinbaan 48
3439 MT Nieuwegein
Delft, 11 maart 2019
Geacht bondsbestuur,
Recent is er (telefonisch en via e-mail) contact geweest tussen MIDI en de CWN met betrekking tot het door de
NJBB voorgeschreven wedstrijdsysteem van NJBB Masters Kwalificatietoernooien in 2019.
Daarin is door de CWN benadrukt dat het MIDI-toernooi “de Generale” gespeeld moet worden met 2 voorgelote
voorronden, gevolgd door directe eliminatie met eventueel troosttoernooien.
Naar aanleiding daarvan ziet MIDI zich genoodzaakt het aan “de Generale” toegekende predicaat “NJBB
Master Kwalificatietoernooi” terug te geven.
Wij hechten er belang aan dit besluit uitvoerig toe te lichten.
Het toernooi “de Generale” wordt al sinds jaar en dag gespeeld met een wedstrijdsysteem met directe eliminatie,
de laatste jaren volgens het “Marokkaanse systeem”. MIDI is een fel tegenstander van voorgelote voorronden
bij belangrijke toernooien. De NJBB Master Kwalificatietoernooien mogen naar onze mening zeker als
belangrijk worden aangemerkt, aangezien zij de opmaat zijn voor uiteindelijke uitzending van een equipe dat
Nederland vertegenwoordigt op een internationaal kampioenschap.
Bij voorronden met voorgelote partijen is het weliswaar mogelijk dat een (sterk) equipe door verlies van de
eerste partij niet direct is uitgeschakeld voor het hoofdtoernooi, omdat het de kans heeft zich in de tweede partij
te herstellen. Uiteindelijk bepaalt de rangschikking op basis van gewonnen partijen en saldo wie er voor het
hoofdtoernooi worden geplaatst, en wie niet. Er bestaat dan immers een kans dat na 2 partijen een equipe met 1
winst en 1 verlies alsnog “in de bovenste helft” van de rangschikking staat.
Dit heeft echter alleen nut, als de deelnemende equipes na 2 partijen worden ingedeeld in hoofd- en
troosttoernooi, waarna in de 3 ronde cadrages plaatsvinden. Als na 2 partijen al een indeling wordt gemaakt naar
A,B,C en D-toernooi, is dat niet aan de orde, omdat dan alleen “het bovenste kwart” van de ranglijst voor het Atoernooi geplaatst is.
Het nadeel van de eerste optie (t.o.v. direct beginnen met directe eliminatie) is, dat er 2 in plaats van 1
speelronde nodig is om het deelnemersveld in tweeën te delen. Dat kost extra tijd.
Bij toepassing van de tweede optie wordt de kans voor een equipe om zich met 1 verliespartij toch voor het
hoofdtoernooi te plaatsen aanzienlijk kleiner. Sterker nog: de kans bestaat dat er meer dan een kwart van de
equipes 2 partijen gewonnen heeft. In dat geval worden er dus equipes niet voor het hoofdtoernooi geplaatst,
zonder dat ze een partij verloren hebben. Naar de overtuiging van MIDI is dat voor een toernooi van enige
importantie onverteerbaar.
Verder wijzen we nog op het aspect van de doorlooptijd van het toernooi. Bij toepassing van een
wedstrijdsysteem met voorgelote partijen, kan de indeling voor de rest van het toernooi pas plaatsvinden nadat
alle partijen van de voorronden gespeeld zijn. Dan kan immers pas de ranglijst worden opgemaakt.
Tot slot is er ook nog de kwestie dat in alle publicaties met betrekking tot “de Generale” als wedstrijdsysteem
“directe eliminatie” is aangegeven. Die publicaties zijn gebaseerd op de oorspronkelijke (goedgekeurde)
aanvraag van het toernooi. Het ligt voor de hand dat equipes die zich al hebben ingeschreven dat ook bij hun
aanmelding mee hebben genomen. De CWN vraagt MIDI dus ook nog eens om het reeds aangekondigde (en in
eerste instantie goedgekeurde) wedstrijdsysteem te wijzigen.
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pétanque MIDI Delft
Alles in ogenschouw nemend, houdt MIDI voor “De Generale” vast aan het wedstrijdsysteem dat MIDI gewoon
is toe te passen: directe eliminatie, gebruik makend van het “Marokkaanse systeem”.
Als dat in strijd is met de voorwaarden voor de cyclus van NJBB Masters Kwalificatietoernooien 2019, rest
MIDI niet anders dan alsnog aan te geven, dat MIDI niet aan die voorwaarden kan voldoen.
Spijtig is het wel, dat de voorwaarden waarop MIDI in eerste instantie positief heeft gereageerd, niet duidelijk
genoeg zijn voor wat betreft het te gebruiken wedstrijdsysteem. De toevoeging “(kan ook met het Marokkaanse
systeem)” heeft MIDI geïnterpreteerd als het vanaf het begin kunnen toepassen van het Marokkaanse systeem.
MIDI zal deze brief integraal op haar website plaatsen, en doorsturen aan de equipes die reeds voor “De
Generale” hebben ingeschreven.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van MIDI,
Frank Versluis
Bestuurslid wedstrijdzaken.
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