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

Hierbij verstrekken wij jullie inmiddels voor de vijfde 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.
Mochten jullie tips, ideeën of nieuwtjes hebben dan horen wij dit graag van jullie.

Competitie:
Inmiddels zijn we al weer bijna aan het einde van het Dartseizoen 2013-2014.
DVW 1 (team Brian) staat op dit moment op de eerste plaatst met 144 punten uit 24
wedstrijden (incl. 2 vrij lotingen). Het wordt nog even spannend of zij hun eerste
plaats behouden en promoveren naar de eerste divisie. De nummer 2 staat 7 punten
achter.
DVW 2 (team Fabiënne) staat op dit moment op de 7e plaatst met 108 punten uit 23
wedstrijden. Helaas 1 strafpunt wegens het verzetten van een wedstrijd naar een
latere speelweek.
DVW 3 (team Frank) staat op dit moment op de 9e plaats met 95 punten uit 24
wedstrijden, inclusief 2 vrij lotingen.
(!) Graag ontvangen wij van ieder team na afsloop een lijstje van de behaalde
resultaten zoals 180 scores, periode en beste dame/ heer. Vaak zien we dat na de
competitie de resultaten op de site van de RDF niet meer bij gehouden worden. Zo
kunnen we voorkomen dat er prijzen vergeten worden.
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 13 mei ’14 door te geven als je
wilt stoppen, wijzigen van team of dat je beschikbaarheid veranderd door
bijvoorbeeld werk. Er doet zich een mogelijkheid aan om eventueel op vrijdag thuis
te gooien. Indien hier interesse voor is dan horen wij dit graag ook
voor 13 mei ’14.
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 is verstuurd via www.afspreken.nl vul dit in, ook als je
niet komt a.u.b.
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Contributie:
De contributie voor volgend seizoen dient voor 1 juni 2014 betaald te zijn. Inmiddels is
er reeds twee maal een mail voor naar alle leden verzonden. Indien de betaling niet
op tijd is ontvangen wordt U niet ingeschreven voor volgend seizoen. De contributie
bedraagt € 60,- voor het complete seizoen.

(Nieuw) leden:
Inmiddels hebben we 1 afmelding gekregen voor volgend jaar. Frans Geers zal
volgend jaar niet meer mee darten. In de loop van het jaar hebben we diverse
aanmeldingen binnen gekregen. Robbert, Marco en Erwin hebben inmiddels D.V.W.
verstrekt en volgend seizoen zullen ook Carny en Suzanne competitie mee gaan
gooien. Dit brengt ons ledental op 23 leden voor volgend seizoen.
Dit zal ons de gelegenheid bieden om een vierde team te gaan vormen.
“Dag beste team leden;
Ik ben Suzanne de Ron, moeder van drie schattige kindjes 12 ,
10 en 4 jaar, Zelf ben ik geboren 31 jaar terug op 14 mei nadat
ik m’n zus eruit geschopt had. Jullie willen zeker alles van me
weten ...? Nou zal alvast vertellen dat ik uit Bergen op Zoom
kom. Ik woon in een flat op 10 hoog en deel m’n huisje met
Erwin van Ginneken (ook een nieuw teamlid ).
Hoe ik hier bij jullie terecht ben gekomen? Tja simpel met de
auto haha! Nee, verveelde me en Erwinneke moest darten dus
ben ik eens mee gegaan. Em euh ja van het een kwam het
ander dus........
Bij deze HALLOOOOO.......”
Woensdag 23 april zijn we benaderd door Alfred Fix en John de Nijs. Zij hebben ook
meegedaan met ons Open Woensdrecht. Op dit moment gooit hun bij een team bij
De Kannebuis in Halsteren. Ze spelen op dit moment met 7 spelers in de eerste divisie.
Een van hun teamleden gaat verhuizen en gaat ook ergens anders darten. John en
Alfred komen uit Hoogerheide en een ander teamlid uit Essen. De rest komt uit
Bergen op Zoom. Nu hebben zij geïnformeerd bij ons wat de mogelijkheden zijn om
naar ons over te stappen als compleet team. Zij geven de voorkeur om op
vrijdagavond te darten. We hebben overleg gepleegd met Erik om ook op vrijdag te
kunnen darten in De Boulevard. Deze mogelijkheid is er. Alfred en John gaan met
hun team overleggen en met de R.D.F. en dan horen wij z.s.m. van hun.

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. Let op; er is een datum
gewijzigd. We spelen een keer op donderdag in
plaats van woensdag.

Nieuwsbrief Dart Vereniging Woensdrecht

April ‘14

2 van 5

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
9 punten
3e / 4e plaats:
6 punten
5e / 8e plaats:
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.

Reünie
Op 15 augustus 2016 viert DVW haar 20 jarig bestaan. In 1996 is Dart Vereniging
Woensdrecht officieel geregistreerd als vereniging bij de Kamer van Koophandel. Dit
willen we in september 2016 vieren met een reünie.
In deze 20 jaar telde DVW meer dan 100 verschillende leden. In deze jaren zijn er
natuurlijk mensen verhuisd of hebben andere telefoonnummers en mailadressen. Wij
beschikken dus niet over alle actuele gegevens. Ken je nog oude leden van DVW?
Geef dan de actuele gegevens door. Dan kunnen we
een persoonlijke uitnodiging voor de reünie versturen. We
zijn bezig een lijst samen te stellen van oude leden. Mocht
je deze willen ontvangen, stuur dan even een berichtje.
We zijn op zoek naar foto’s, krantenartikelen en gegevens
uit de “oude doos”. We kunnen dan een mooie
presentatie maken van 20 jaar DVW.
Tevens zoeken we sponsors om dit 20-jarig bestaan extra
groot aan te kunnen pakken. We willen een paar leuke
activiteiten organiseren, en misschien lukt het om een
bekende darter naar Hoogerheide te krijgen. Ook kunnen
we natuurlijk hulp gebruiken om dit alles te organiseren.
Heb je ideeën, suggesties of tips laat het ons dan weten!

Nieuwsbrief Dart Vereniging Woensdrecht

April ‘14

3 van 5

Verjaardagen
In April en Mei vier(d)en de volgende leden hun verjaardag:
03 april
Kevin Somers
werd 28 jaar
05 april
Erwin Tummers
werd 44 jaar
10 mei
Marco de Jong
wordt 35 jaar
11 mei
Twan Konings
wordt 37 jaar
14 mei
Suzanne de Ron
wordt 32 jaar
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag
toegewenst!

Verslag Open Woensdrecht 2014
Op zondag 23 maart 2014 organiseerde Dart Vereniging Woensdrecht het "Open
Woensdrecht". Iedereen die een pijltje wou komen gooien en mee wou dingen naar
een prijs was van harte welkom deze zondag.
Opzet toernooi:
Single toernooi, 501. Er is gestart met een poule-systeem. Hierna gingen we verder
met de Knock-Out ronde. We speelden met een winnaars- en verliezersronde, dus
kansen voor iedereen.
Kosten waren € 10,- per persoon. Inschrijfgeld is prijzengeld. Er waren maximaal 64
plaatsen beschikbaar.
Opbouwen
Zondag 23 maart waren we met het bestuur
om 10.30 uur paraat om alles in gereedheid te
brengen voor ons toernooi. De zaal ging om
11.30 uur open voor inschrijvers. We plaatsen 3
dubbele dartbanen en hadden van ons zelf 5
banen beschikbaar. Er kon dus op 11 borden
gedart worden.
Helaas was de opstelling met 3 dubbele banen
niet zo erg handig maar door een foutje ging
het helaas niet anders.

Deelnemers:
Omdat we met dit toernooi 64 plaatsen beschikbaar
hadden konden mensen zich vooraf inschrijven door
een mailtje te sturen naar ons eigen mailadres. Dit
leverde tot en met zaterdag 22 maart al 57
aanmeldingen op. Op Facebook en onze website
informeerden we geïnteresseerden over het aantal
inschrijvingen en dus nog beschikbare plaatsen.
Op de dag zelf hadden we helaas 3 afmeldingen,
maar er diende zich nog 8 spelers ter plaatse aan.
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We starten het toernooi dus uiteindelijk
met 62 personen. Er schreven 13 eigen
leden van DVW zich in voor het toernooi.
Er kwamen ook mensen van ver naar het
toernooi van DVW zoals uit Yerseke en
Schiedam. We kijken terug op een
geslaagd toernooi. Alle info, foto’s en
uitslagen op de website.

Lees meer: http://www.dart-verenigingwoensdrecht.nl/open-woensdrecht-2014/

Agenda
18-05-’14
18-05-’14
28-05-’14
12-06-’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

Nieuwsbrief Dart Vereniging Woensdrecht

April ‘14

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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