Nieuwsbrief
November 2015
Beste leden van D.V.W.

Hierbij verstrekken wij jullie inmiddels voor de achtste keer een
nieuwsbrief. De laatste nieuwsbrief dateert inmiddels van maart
2015. In deze nieuwsbrief 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 is de eerste periode al weer achter de rug en zullen binnenkort de nieuwe
singlelijsten weer verschijnen.
DVW 1 (team Ronald) na 7 wedstrijden op de 12e plaats met 17 punten in de Eredivisie.
DVW 2 (team John) na 7 wedstrijden op de 6e plaats met 33 punten inclusief 1
vrijloting in divisie 3C.
DVW 3 (team Frank) na 6 wedstrijden op de 6e plaats met 32 punten in divisie 2C.
DVW 5 (team Alfred) na 7 wedstrijden op de 12e plaats met 14 punten in divisie 1B.

Leden
Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er weer
wat ontwikkelingen geweest
betreffende onze leden.
Een aantal spelers kon het darten niet
meer combineren in verband met werk
of ziekte. Team DVW 4 is daarom opgeheven en de over gebleven spelers van DVW
4 zijn bij DVW 5 geplaatst.
We hebben helaas afscheid genomen van;
DVW 1: Robbert Verhagen en Marco de Jong
DVW 2: Pascal Boogaard
DVW 4: Carny Schaaf en Peter v/d Weiden
DVW 5: Pascal Verlinden, Matthieu de Graauw en Richard de Kort
Verder is Brian Dignum overgestapt van DVW 1 naar DVW 2.
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Gelukkig hebben we ook weer wat versterking gevonden voor de vereniging!
DVW 1 is versterkt met Bas Verhage en DVW 2 met Miranda Nieuwburg. DVW 5 heeft
ook nog een nieuw lid bijgekregen; Sander Duijff. Wij wensen hun veel plezier bij
DVW toe!

Bas Verhage

Miranda Nieuwburg

Sander Duijff

Dart Vereniging Woensdrecht op de radio
Donderdag 12 november '15 is Dart
Vereniging Woensdrecht te gast in het
radioprogramma Club ZuidWest van
ZuidWestFM. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur
presenteren Ronald Becht en Guiseppe
Krijnen een radioprogramma wat speciaal
aandacht geeft aan het verenigingsleven
in de regio. De uitzending is later ook terug te beluisteren via de website van
ZuidWestFM. Fabiënne De Windt, John v/d Eijnden en Brian Dignum gaan naar de
studio van ZuidWestFM om de vereniging en het toernooi van zondag 22 november
te promoten. Luisteren jullie ook live mee?

OPEN BOULEVARD 2015
Nog even en dan is het weer zo ver. Zondag 22
november 2015 is het Open Boulevard 2015.
Open Single toernooi met winnaars- en verliezersronde.
Maximaal 64 deelnemers. Inschrijfgeld € 10,- per
persoon.
Vooraf inschrijven:
DartVerenigingWoensdrecht@hotmail.nl
Zaal open: 11.30 uur
Inschrijven: tot 12.30 uur
Aanvang toernooi: 13.00 uur

NIEUWE OPZET!
We hebben een extra ruimte (duivenhok) tot onze beschikking! Brigitte zorgt ervoor
dat de ruimte weer geschikt wordt om te darten. In lang vervlogen tijden hingen er
altijd 2 rijen met 4 borden en werden hier altijd grote toernooien gehouden.
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In totaal hebben we nu 13 dartborden beschikbaar. Hierdoor is er meer plaats in de
zaal en dit zorgt ervoor dat we geen extra banen hoeven te huren, wat er weer voor
zorgt dat we dus meer prijzengeld over houden!
Via onze website en Facebook informeren wij iedereen over het aantal
inschrijvingen. Enkel de aanmeldingen via ons e-mailadres worden genoteerd als
officiële inschrijving. Aanwezig melden via het Facebook evenement telt niet als
officiële aanmelding. Aan de eigen leden is een uitnodiging gestuurd via
www.afspreken.nl wij verzoeken iedereen om dit in te vullen, ook als je niet komt!
Dankzij Tummers Machinebouw hebben we 8 nieuwe borden
kunnen bestellen voor het toernooi en de competitie. Omdat de
Unicorn borden nogal tegen vielen zijn nu Winmau Blade 4 borden
besteld. Ook hebben we 9 stuks A3 schrijfborden aangeschaft en 20
nieuwe Bulls knijpstiften en 16 whiteboard markers zwart, rood,
blauw en groen.
Wij hopen op Uw komst en een geslaagd toernooi!

Open Toernooien 2016
Op dit moment zijn we bezig om de toernooien in te plannen voor volgend jaar.
Hoe eerder we de toernooien online hebben hoe beter. De datums die geprikt zijn
voor de toernooien zijn 20 maart 2016 voor Open Woensdrecht en 30 oktober 2016
voor Open Boulevard. Het reünie toernooi moeten we nog inplannen, we proberen
oud DVW lid Kim Huybrechts uit te nodigen dus dat zal ook afhankelijk zijn van zijn
toernooiagenda.

Nieuwjaarstoernooi 2016
Het Nieuwjaarstoernooi staat gepland voor
Zondag 10 januari 2015.
We starten om 13.30 uur als eerste met de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Aansluitend gaan we al vast beginnen met
het Nieuwjaarstoernooi.
Rond 17.00 uur wordt een Koud- en Warm
buffet opgediend. Na het eten gaan we
verder met het toernooi. Partners kunnen ook mee doen, of kunnen bij voldoende
partners zelf een wedstrijd onderling spelen.
Kosten; leden gratis, partners/ kinderen € 15,- per persoon, consumpties voor eigen
rekening.
Opgeven bij voorkeur via www.afspreken.nl, een uitnodiging volgt binnenkort via dit
programma. Partners/ kinderen kun je opgeven door dit in te vullen bij berichten.
Of opgeven door een mail te sturen naar: DartVerenigingWoensdrecht@hotmail.nl of
per sms of What’sApp aan Fabiënne (06-10144010).
Punten, vragen en ideeën voor de Algemene Ledenvergadering indienen per mail
voor 3 januari ’16. We rekenen op ieders komst!
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Zomertoernooi 2015
John de Nijs heeft de laatste dag nog
gezorgd van een verschuiving van het
eindklassement; hij speelde zich van de
derde naar de eerste plaats!
Verder heeft Brigitte heerlijk eten gemaakt
en alles was goed verzorgd. De
complimenten aan Brigitte omdat ze maar
zo’n korte voorbereidingstijd had!

Binnenkort gaan we aan tafel om de datums voor 2016 in te plannen. Heb je nog
tips of ideeën laat het ons dan z.s.m. weten.
En hierbij de uitslag van het Zomertoernooi 2015;
1) 301 John de Nijs
2) 297 Wesley Hendrick
3) 289 Brian Dignum
4) 218 Erwin Tummers
5) 210 Ad van Treijen
6) 151 Fabiënne De Windt
7) 139 Ronald van Oers
8) 139 Erwin van Ginniken
9) 127 John v/d Eijnden
10) 105 Yvonne a/d Wiel
11) 89 Frank Tummers
12) 84 Alfred Fix
13) 55 Hans Verdult
14) 41 Kevin Somers
15) 24 Twan Konings
16) 13 Peter v/d Weiden
17) 13 Erik van Tilburg
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Clubkampioenschappen 2015
De clubkampioenschappen zijn dit jaar op naam
geschreven van Jos Mous. In een spannende finale tegen
Richard de Kort wist Jos de beslissende laatste leg binnen te
halen. De wisselbeker wordt voorzien van "Jos Mous" voor
het jaar 2015 en dan mag deze beker een jaar bij jou thuis
vertoeven tot de volgende clubkampioenschappen!
Gefeliciteerd Jos!
Een datum voor de clubkampioenschappen 2016 volgt
z.s.m.

Verjaardagen
In Oktober, November, December en Januari vier(d)en de volgende leden hun
verjaardag:
01 oktober
11 oktober
19 oktober
27 Oktober
31 oktober
12 November
08 Januari
20 januari

Miranda Nieuwburg
Jos Mous
John v/d Eijnden
Yvonne a/d Wiel
Frank Kok
Sander Duijff
Brian Dignum
Walter Beek

werd 42 jaar
werd 44 jaar
werd 50 jaar
werd 50 jaar
werd 47 jaar
wordt 42 jaar
wordt 37 jaar
wordt 56 jaar

(Als nog) van harte gefeliciteerd!

Overige
Teamfoto’s; we hebben nog niet van alle teams een nieuwe teamfoto. Ook al is je
team niet compleet neem toch even een foto en stuur deze door!
Borden; er zijn nu 8 stuks nieuwe Winmau Blade 4 borden aangeschaft. De oude
competitieborden zullen nu als trainingsborden gebruikt gaan worden. We willen
jullie weer vragen om de borden enkel alleen tijdens de competitie te gebruiken en
regelmatig te draaien. De nieuwe borden worden 22 november in gebruik
genomen. Ook dienen de stiften, net als de borden opgeruimd en op zolder
opgeslagen te worden.
Blouses; we zien regelmatig dat de blouses niet gedragen worden met de
competitie. Het was een dure aanschaf dus we vragen jullie deze te dragen en de
vereniging te promoten door middel van je blouse!

Agenda
22-11-’15
10-01-’16
20-03-‘16
30-10-’16

Open Boulevard 2015
Nieuwjaarstoernooi
Open Woensdrecht 2016
Open Boulevard 2016
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