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Nieuwsbrief 

     December 2013 
 

 

 

 

Beste leden van D.V.W. 

 

 

Hierbij verstrekken wij jullie voor de derde 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 weer gestart met het Dartseizoen 2013-2014. De eerste periode is 

achter de rug en de tweede zit er al bijna weer op.  

DVW 1 (team Brian) staat op dit moment op de eerste plaatst met 76 punten uit 10 

wedstrijden (incl. 1 vrijloting). Zij hebben tevens de eerste periodetitel binnen. In de 

singlelijst staat Pascal op de 2e plaatst, Wesley op de 3e, Kevin op de 10e, Ronald op 

de 15e en Twan op de 16e plaats. 

DVW 2 (team Fabiënne) staat op dit moment op de 8e plaatst met 44 punten uit 10 

wedstrijden. In de singlelijst staat Armand op de 2e plaatst, Fabiënne op de 20e, 

Yvonne op de 47e en Frans op de 55e plaats. 

DVW 3 (team Frank) staat op dit moment op de 6e plaats met 48 punten uit 10 

wedstrijden. In de singlelijst staat Jos op de 30e plaatst, Erwin op de 33e en Walter op 

de 59e plaats. 
Verzet je een wedstrijd of draai je een wedstrijd om geef dit dan ook door aan De 

Boulevard!  

 

 

Blouses & Logo 

Er is met een ruime meerderheid gekozen voor de grijs/ 

zwarte shirts. De keuze van het logo ging echter gelijk op. 

Uiteindelijk hebben jullie het nieuwe logo al boven aan 

onze nieuwsbrief zien staan. Het logo is inmiddels digitaal 

uitgewerkt. Inmiddels heeft iedereen de blouses gepast. Op dit moment ligt het logo 

bij het borduuratelier en zijn de definitieve aantallen blouses besteld. We hopen de 

derde periode te kunnen starten in de nieuwe blouses. 

 

Feestavond: 

We hebben een laatste poging gedaan om iets te organiseren voor de leden. 

Omdat de opkomst minimaal was hebben we besloten om dit af te lassen en op 

een andere manier iets voor alle leden te betekenen. Dit hebben de in de vorm van 

een soort kerstpakketje gedaan.  
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Met deze nieuwsbrief ontvangt iedereen een kleine attentie vanuit het bestuur van 

DVW. We zetten tevens Erik en Audrey in het zonnetje omdat zij ontzettend veel 

betekenen voor onze vereniging. Bij deze nogmaals bedankt Erik en Audrey! 

 

 

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!. 

Alle info wordt op de website geplaatst. Het toernooi is inmiddels ook al vermeld op 

de site van de RDF. Ronald is bezig met het ontwerp van de flyers die we begin 2014 

zullen verspreiden. We hebben toch enkele sponsoren bereid gevonden om te 

helpen dit toernooi te financieren. Dit zijn echter wel allemaal ondernemers uit de 

eigen vereniging. Wij bedanken Wesley met Hondensteps, Yvonne met Kadobier, 

Erwin met Tummers en Fabiënne met SoapEmotions voor hun bijdrage! 

 

 

Nieuwjaarstoernooi: 

Het Nieuwjaarstoernooi staat gepland op: zondag 19 januari ’14. Aanvang 13.30 uur. 

Voor de winnaar van het Nieuwjaarstoernooi hebben we ook een leuke beker! 

Wij hopen dat iedereen aanwezig zal zijn. Een uitnodiging volgt ook via 

www.afspreken.nl vul dit in, ook als je niet komt a.u.b. 

 

 

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. 

 

 

Algemene leden vergadering 

Op zondag 19 januari ’14 houden we voor aanvang van het Nieuwjaarstoernooi de 

jaarlijkse Algemene Leden vergadering. We starten om 13.00 uur. Punten kunnen per 

mail ingediend worden bij de voorzitter voor 12 januari ’14. 

 

 

Zomertoernooi 2013 

  

Inmiddels is het zomertoernooi al ruim ten einde. Hierbij nog de 

definitieve stand. Als eerste is geëindigd Wesley Hendrick. Wesley 

heeft een beker en € 50,- ontvangen. Als tweede is Ronald van 

Oers geëindigd. Ronald heeft een beker en € 25,- ontvangen. 

Brian Dignum is derde geworden en heeft een beker en € 15,- 

prijzengeld ontvangen. Totaal hadden we 12 deelnemers,  gemiddeld ongeveer 7 

deelnemers per keer. We hebben het zomertoernooi financieel met een klein plusje 

van € 13,- af kunnen sluiten.   
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De eindstand van het zomertoernooi 2013: 

 
 Achternaam Voornaam 29 

mei 
12 
juni 

26 
juni 

10 juli 24 juli 7 
aug. 

21 
aug. 

4 
sept. 

15 
sept. 

Tot.  

1e Hendrick Wesley 30 23 28 37 35 37 43 32 31 296 
2e Oers, van Ronald 31 29 33 - 23 25 28 44 39 252 
3e Dignum Brian 31 22 31 25 37 23 19 22 27 237 
4e Cieters Armand 39 13 38 31 17 20 35 38 - 231 
5e Somers Kevin - - - 23 30 30 30 29 26 168 
6e Windt, De Fabiënne 22 19 18 18 - - 17 20 18 132 
7e Verdult Hans 16 31 - 20 - 19 19 22 - 127 
8e Geers Frans 20 17 19 - 16 - - 14 - 86 
9e Eijnden, v/d John - 36 - - 21 - - 22 - 79 
10e Kaam, van Yvonne - - 22 - - - 16 15 16 69 
11e Palinckx Johan - 29 - - - - - - - 29 
12e Boogaard Pascal - - - - 27 - - - - 27 

 

 

Verjaardagen 

In oktober en november vierden de volgende leden hun verjaardag: 

11 oktober  Jos Mous  is 42 jaar geworden  

19 oktober  John v/d Eijnden is 48 jaar geworden 

27 oktober  yvonne van Kaam is 48 jaar geworden 

31 oktober   Frank Kok  is 45 jaar geworden 

26 november  Armand Cieters is 66 jaar geworden 

 

In Januari 2014 vieren de volgende leden hun verjaardag: 

 

8 januari  Brian Dignum  wordt 35 jaar 

20 januari  Walter Beek  wordt 54 jaar 

27 januari  Frans Geers  wordt 53 jaar. 

 

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst! 

 

 

Agenda 

 

19-01-’14 Algemene Ledenvergadering    13.00 uur 

19-01-’14 Nieuwjaarstoernooi     13.30 uur 

23-03-’14 Open toernooi     13.00 uur 

18-05-’14 Clubkampioenschappen    13.30 uur 

 

Verder rest nog te zeggen: 

 

 
 


