Nieuwsbrief
Februari 2014
Beste leden van D.V.W.

Hierbij verstrekken wij jullie voor de vierde keer een nieuwsbrief. Hierin houden we
jullie op de hoogte van wat er nu zoal speelt bij D.V.W. De nieuwsbrief zal ook als PDF
op de website geplaatst worden waar je deze ten alle tijden terug kunt vinden. Ook
hangt er een exemplaar op het prikbord in de Boulevard.
Mochten jullie tips, ideeën of nieuwtjes hebben dan horen wij dit graag van jullie.
Competitie:
Inmiddels zijn we al weer halverwege het Dartseizoen 2013-2014.
DVW 1 (team Brian) staat op dit moment op de eerste plaatst met 105 punten uit 17
wedstrijden (incl. 1 vrijloting). Zij hebben tevens de eerste periodetitel binnen. Er is op
dit moment geen bijgewerkte singlelijst beschikbaar.
DVW 2 (team Fabiënne) staat op dit moment op de 9e plaatst met 65 punten uit 15
wedstrijden. Helaas 1 strafpunt wegens het verzetten van een wedstrijd naar een
latere speelweek. In de singlelijst staat Armand op de 3e plaatst, Fabiënne op de 16e,
Yvonne op de 44e en Frans op de 55e plaats. Yvonne staat eerste met 1 x 180 score.
Erik staat op de eerste plaats met hoogste uitgooi van 103. Robbert heeft deze
inmiddels al verbeterd met een uitgooi van 150!
DVW 3 (team Frank) staat op dit moment op de 7e plaats met 63 punten uit 16
wedstrijden, inclusief 2 vrijlotingen. In de singlelijst staat Jos op de 19e plaatst, Erwin
op de 18e, en Hans op de 36e plaats. Hoogste uitgooi, Jos staat op een 10e plaats
met een uitgooi van 110. Erwin staat op de 8e plaats met 1 maal 180 score.
Verzet je een wedstrijd of draai je een wedstrijd om geef dit dan ook door aan De
Boulevard!

Blouses
Inmiddels zijn de blouses aan de leden uitgedeeld. De
blouses blijven ten alle tijden eigendom van de
vereniging. Wees er zuinig op! Hou het wasvoorschrift van
de blouse aan (label in de kraag).
Als je de blouse nat op een kapstok hangt, zal je deze nagenoeg niet meer hoeven
strijken. Indien je stopt bij DVW dien je de blouse in goede staat in te leveren.
Doe je dit niet of is de blouse niet meer in goede staat dan worden de kosten op je
verhaalt. De kosten van een blouse met borduring zijn € 55,- per blouse.
Oude blouses kunnen ingeleverd worden bij het bestuur.

Nieuwsbrief Dart Vereniging Woensdrecht

Februari ‘14

1 van 4

Open toernooi
Op zondag 23 maart ’14 houden we ons open toernooi. We zullen starten met een
poule systeem en daarna knock-out met winnaars- en verliezersronde. De knock-out
zal best of 5 zijn, halve finale best of 7 en finale best of 9. Afhankelijk van het aantal
deelnemers zullen we bepalen hoeveel legs er gespeeld worden in het poule
systeem. Inschrijfgeld is prijzengeld. Er kunnen maximaal 64 deelnemers mee doen.
Je kunt van te voren inschrijven door te mailen naar
DartVerenigingWoensdrecht@hotmail.nl Dit geldt ook voor eigen leden, Vol = Vol!.
Op dit moment hebben we 19 officiële aanmeldingen. De banen worden gehuurd
via de RDF, en deze zullen ook het toernooi op de dag begeleiden. Er worden 3
dubbele banen gehuurd (6 borden) en daarom wordt ook gebruik gemaakt van
onze eigen borden.

Nieuwjaarstoernooi:
Het Nieuwjaarstoernooi heeft inmiddels plaatsgevonden. We hadden 14 deelnemers
deze dag. In de halve finale wist Robbert van Twan te winnen en Wesley van Kevin.
In de finale streden Robbert en Wesley om de titel. De heren hadden alle legs nodig
en uiteindelijk wist Wesley met 1 leg verschil te winnen van Robbert.

Clubkampioenschappen:
De clubkampioenschappen zijn ingepland op: zondag 18 mei ’14. Aanvang 13.30
uur. We hebben een gloednieuwe wisselbeker. Weet je de beker 3 keer te winnen
dan blijft de beker definitief in je bezit. Na 10 jaar schaffen we een nieuwe beker
aan. Een uitnodiging volgt ook via www.afspreken.nl vul dit in, ook als je niet komt
a.u.b.

Nieuw leden:
Er hebben zich op dit moment 4 nieuwe leden aangemeld. Carny gaat volgend
seizoen pas mee gooien met de competitie maar is wel lid geworden. Robbert,
Marco en Erwin zijn lid geworden en gooien de rest van de competitie bij DVW 2.
Hieronder stellen zij zichzelf even voor.

Ik ben Carny Schaaf. Ik ben 19 jaar en woon in Hoogerheide. Heb
op het moment geen relatie en werk. Ik dart zowat al heel mijn leven
ben begonnen toen ik 7 á 8 jaar oud was heb het van mijn vader
geleerd die ook 3xnl kampioen is geweest bij de amateur klasse. Dus
ja het is eigenlijk met de paplepel erin gegoten. Hoe ik in aanraking
ben gekomen met DVW?! Ik wou al een lange tijd wat met darten
doen en toen zag ik bij de kleine ah een foldertje hangen dat DVW
nieuwe leden zocht. Toen kon ik het nog niet echt combineren qua
werk en later uit eindelijk toch de stap gezet om een mailtje te sturen. En zo ben ik bij
DVW gekomen.
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Robbert Verhagen, 35 jaren jong en verslaafd aan darten. Na enkele
jaren met Marco in Zeeland te hebben gedart jarenlang gestopt.
Jaarlijks zie ik een oud trainingsmaatje op TV darten en gaat het
weer kriebelen. Ik ben naar Brasschaat verhuisd, Marco woont in
Goes. Hoogerheide lag mooi in het midden tussen Marco en mij.
Zodoende belandde we in de Boulevard..! Met een warm welkom
gestart en wat mij betreft nog jarenlang dartplezier..!
Marco De Jong en Erwin van Ginneken stellen zich voor in de
volgende nieuwsbrief.
Teamindeling seizoen 2014-2015
Op zondag 18 mei ’14 houden we voor aanvang van de Clubkampioenschappen
nog een vergadering over de teamindelingen van volgend seizoen. We starten om
13.00 uur. Wij willen ieder nadrukkelijk vragen om voor 1 mei ’14 door te geven als je
wilt stoppen, wijzigen van team of dat je beschikbaarheid veranderd door
bijvoorbeeld werk.

Zomertoernooi 2014
Dit jaar hanteren wij dezelfde opzet als vorig jaar voor ons
zomertoernooi. We starten na de competitie en gooien om de
week een ranking toernooi. De ene week wordt 501 gespeeld, de
andere week Tac-Tics. We sluiten begin september af met de
finale met BBQ. Datums in de agenda.
Speelschema/ systeem
Singletoernooi. De punten worden individueel bijgehouden. Minimaal 5 avonden
mee gooien om gratis mee te doen aan de afsluiting op zondag 7 september 2014.
Er wordt in poules gespeeld, daarna Knock-Out. Er worden 3 legs gespeeld, alle drie
worden gegooid. Bij inschrijving krijgt men per speelavond 10 ranking punten. Per
gewonnen leg krijgt men 1 ranking punt. Verder worden per avond de volgende
ranking punten verdeeld:
1e plaats:
15 punten
e
2 plaats:
12 punten
3e / 4e plaats:
9 punten
5e / 8e plaats:
6 punten
e
e
9 / 16 plaats:
3 punten
Wie mogen er gooien?
Leden, oud-leden, nieuwe leden en introducés. Let op: het is geen open toernooi.
Kosten
Per avond of zondag kost deelname per persoon € 2,-. Bij de eerste avond betalen
voor het complete toernooi “9-ritten kaart” € 15,- Je bespaart dan 1,5 keer of te wel
€ 3,-. Meedoen aan de afsluiting maar geen 5 avonden gespeeld? Per gemiste
avond geld een eigen bijdrage van € 3,50 pp. Partners kunnen mee-eten met de
afsluiting voor € 17,50 pp. Voor 1 september ’14 opgeven voor de afsluiting met BBQ.
Prijzengeld (finale)
1e plaats € 50,- + beker, 2e plaats € 25,- + beker, 3e plaats € 15,- + beker
Let op: punten worden individueel bijgehouden. Prijzen zijn dus ook individueel.
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Verjaardagen
In Februari en Maart vieren de volgende leden hun verjaardag:
06 Februari
Erik van Tilburg
wordt 41 jaar
23 Februari
Carny Schaaf
wordt 20 jaar
24 Februari
Norman Oudkerkpool
wordt 44 jaar
13 maart
Cor Akkermans
wordt 45 jaar
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Overige, stiften en borden
We ondervinden dat de stiften die beschikbaar zijn ontzettend slecht zijn. De blauwe
stiften zijn als ze het doen slecht leesbaar door de kleur. Daarom heeft DVW besloten
om zelf stiften aan te schaffen. Voor het Open Woensdrecht moeten wij zelf voor
stiften zorgen, dit zit niet bij de baanhuur inbegrepen. We hebben daarom 24 Maxiflo
stiften besteld en 5 houders voor naast het bord. We zullen de Captains tot het open
Woensdrecht voorzien van een stift om te voorkomen dat de nieuwe stiften als
sneeuw voor de zon verdwijnen.
Daarnaast is opgevallen dat de kwaliteit van de borden achteruit gaat, of dat er
misschien oude borden in plaats van wedstrijdborden geplaatst waren. Aan Audrey
is gevraagd om na te gaan hoe het met de borden is en wat er nog op voorraad is.

Agenda
18-05-’14
18-05-’14
28-05-’14
11-06-’14
25-06-’14
09-07-’14
23-07-’14
06-08-’14
20-08-’14
03-09-’14
07-09-’14

Vergadering teamsamenstellingen
Clubkampioenschappen
Zomertoernooi Tac-Tics
Zomertoernooi 501
Zomertoernooi Tac-Tics
Zomertoernooi 501
Zomertoernooi Tac-Tics
Zomertoernooi 501
Zomertoernooi Tac-Tics
Zomertoernooi 501
Afsluiting Zomertoernooi met BBQ
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13.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
13.30 uur
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