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Nieuwsbrief 

     Juli 2014 
 

 
 

 
Beste leden van D.V.W. 
 

 
Hierbij verstrekken wij jullie inmiddels voor de zesde keer een (oranje) 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 hebben we Dartseizoen 2013-2014 afgesloten.  

DVW 1 (team Brian) is kampioen geworden in divisie 2A. Volgend seizoen 
promoveren ze naar de eerste divisie. Tevens hebben ze de eerste periode op hun 

naam gezet. Wesley Hendrick is eerste in de singlelijst geworden en heeft daarmee  
de titel van beste heer divisie 3A op zijn naam gezet. Kevin Somers is op de 9e plaats, 
Twan Konings op de 27e plaats, Ronald van Oers 33e plaats en Brian Dignum op de 

40e plaats geëindigd in de singlelijst. Met de hoogste uitworp scoorde Kevin de 6e 
plaats met een uitgooi van 120, Twan Konings de 9e plaats met 112 en Pascal 

Boogaard de 10e plaats met een uitgooi van 110. Met 180-scores behaalde Twan de 
6e plaats, Wesley de 7e  plaats, Pascal Bogaard de 11e plaats, en Ronald van Oers de 
19e plaats met elk 1x 180 score.  
De stand van de singlelijst is niet 100% zeker. Laatste lijst staat waarschijnlijk niet op de site van de RDF. 

 

DVW 2 (team Fabiënne) is geëindigd op de 7e plaatst in divisie 3A. Armand Cieters 

heeft de tweede plaats gehaald in de Singlelijst, Fabiënne de 25e plaats, Yvonne 
van Kaam de 42e plaats en Frans Geerts de 45e plaats. De hoogste uitgooi werd door 
Robbert Verhagen weggezet op 150. Erik van Tilburg haalde een 4e plaats met een 

uitworp van 103. Yvonne van Kaam haalde de eerste plaats met 1x 180 score bij de 
dames. 
 

DVW 3 (team Frank) is geëindigd op de 9e plaats in 
divisie 2C. In de single lijst vinden we Jos Mous op de 29e 

plaats, Erwin Tummers op de 30e plaats, Walter Beek op 
de 39e plaats en Hans Verdult op de 43e plaats. Helaas 
geen scores bij de lijsten hoogste uitworp en 180-scores.  
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Competitie (vervolg) 

(!) Graag ontvangen wij van ieder team na afloop 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 bij het ophalen van de 

mappen. 

 

 

Teamindeling seizoen 2014-2015 

Seizoen 2014-2015 zal DVW met 5 teams in de competitie spelen. De teamvoorstellen 

zijn per mail verspreid en hierop zijn geen opmerkingen gekomen. Volgend jaar 

spelen er twee teams in de eerste divisie, DVW 1 (team Brian) en DVW 5 (team 

Alfred). Er speelt 1 team in de tweede divisie, DVW 3 (team Frank). En er spelen twee 

teams in de derde divisie, DVW 2 (team John) en DVW 4 (team Erwin). 

 

Clubkampioenschappen 2014:  

De clubkampioenschappen zijn inmiddels alweer achter de rug. 

Op 18 mei 2014 wist Robbert Verhagen in een spannende strijd 

uiteindelijk toch Erwin Tummers te verslaan en daarmee de 

gloednieuwe wisselbeker van DVW mee naar huis te nemen. 

De wisselbeker is voorzien van een jaartal met de naam van 

Robbert erbij. 

 

(Nieuw) leden:  

Met ingang van het einde van het dartseizoen is team Go4it van 

de Kannebuis in Halsteren overgestapt naar DVW. Met 6 man 

komen ze bij DVW spelen; Alfred Fix, John de Nijs, Pascal Verlinden, Dave Goderie, 

Matthieu de Graauw en Ad van Treijen. Ze krijgen de naam DVW 5 en hebben als 

thuisspeeldag de vrijdagavond bij De Boulevard. 

Inmiddels heeft zich nog een lid aangemeld; Jack Ketelaars, hij zal team DVW 4 in 

de derde divisie versterken. We zoeken nog leden om het team van Alfred Fix (eerste 

divisie) en het team van Erwin van Ginniken (derde divisie) te versterken, in verband 

met ploegendiensten van de leden in deze teams. Helaas hebben we nog twee 

afvallers; Armand Cieters en Suzanne de Ron. Armand krijgt 1 juli de sleutel van zijn 

nieuwe huis in Limburg en zal daarom DVW niet langer versterken. Armand heeft 

jarenlang het voorzitterschap van DVW gedragen en is tevens ook enkele jaren 

captain geweest. Wij bedanken Armand voor al zijn inzet en wensen hem veel geluk 

samen met Ricky in Limburg toe! 

 

 

Zomertoernooi 2014 

Inmiddels zijn we van start gegaan met ons zomertoernooi 

van 2014. We hebben drie speelavonden achter de rug, 

inmiddels met 15 deelnemers. De eerste speelavond (Tac-

Tics) wist Kevin Somers van Erwin Tummers te winnen. Op de 

tweede speelavond (501) stond Erwin wederom in de finale 

tegen Wesley Hendrick, maar wist helaas weer de 1e plek 

niet te behalen. Op de derde speelavond won Kevin met 2-1 

van John de Nijs met Tac-Tics.  
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Zomertoernooi 2014 (vervolg) 

De stand in de zomercompetitie na 3 speelavonden: 
 

1e :  Kevin Somers   105 punten 
2e :  John de Nijs   99 punten 9e :  John v/d Eijnden 51 punten 

3e : Erwin Tummers 75 punten 10e : Jack Ketelaars 43 punten 
4e : Wesley Hendrick 74 punten 11e : Yvonne van Kaam 36 punten 
5e : Armand Cieters 64 punten 12e : Pascal Verlinden 30 punten 

6e : Erik van Tilburg 56 punten 13e : Ronald van Oers 22 punten 
7e : Brian Dignum  54 punten 14e : Carny Schaaf 16 punten 
8e : Fabiënne De Windt 52 punten 15e: Alfred Fix  15 punten  

 
Let op: de laatste speelavond van 03 september is verzet naar een week eerder, 

woensdag 27 augustus! 
 

 

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 vieren met een reünie en 

andere activiteiten. We zijn met Jacques Nieuwlaat in contact 

gekomen betreffende het laten komen van een bekende darter. De prijzen variëren 

van € 6000,- voor Michel van Gerwen, € 3500,- voor Raymond van Barneveld tot         

€ 1600,- voor Vincent van der Voort, Co Stompé, Jelle Klaassen en Roland Scholten. 

Let op; dit is nog exclusief BTW en reiskosten. Maar wel inclusief Mastercaller en 

sociale verplichtingen. Echter hangen de prijzen wel vast aan de prestaties van de 

darters. Om dit te kunnen bekostigen zijn we dus dringend op zoek naar sponsors of 

acties waarmee mee geld voor de club kunnen verdienen. En graag willen we 

weten wie jullie graag zouden zien in Hoogerheide. Hou dus a.u.b. je ogen en oren 

open! 

 

Verjaardagen 

In Juni, Juli en augustus vier(d)en de volgende leden hun verjaardag:  

03 Juni  Pascal Verlinden  werd  24 jaar 
08 Juli   Matthieu de Graauw wordt 38 jaar 

26 Juli   Dave Goderie  wordt 37 jaar 
30 Juli   Wesley Hendrick  wordt 28 jaar 
05 Augustus  Alfred Fix   wordt 38 jaar 

13 Augustus  Fabiënne De Windt  wordt 34 jaar 
21 Augustus   Pascal Boogaard  wordt 33 jaar 

26 Augustus  Erwin van Ginniken  wordt 54 jaar 
 
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst! 

 
 
Open Boulevard 2014 

Inmiddels hebben we besloten om nog een 2e open toernooi te organiseren dit jaar. 
De datum van zondag 2 november is vastgelegd bij De Boulevard en de 

banenverhuur. We hebben nu 6 enkele banen vastgelegd.  
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Open Boulevard 2014 (vervolg) 

Na overleg met de aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering van 18 

mei ’14 is besloten om dezelfde opzet aan te houden als bij Open Woensdrecht 

2014. Koppeltoernooien worden slecht bezocht en zelf afgelast.  

Dus een Single toernooi, maximaal 64 deelnemers. Het prijzengeld willen we nu 

echter deels gebruiken voor ons jubileumjaar in 2016 dus 50% prijzengeld en 50% voor 

het jubileum. 

 

 

Agenda 

05-07-’14  Voetbal Nederland – Costa Rica   22.00 uur 

09-07-’14 Zomertoernooi 501     19.30 uur 

23-07-’14 Zomertoernooi Tac-Tics    19.30 uur

 06-08-’14 Zomertoernooi 501     19.30 uur 

20-08-’14 Zomertoernooi Tac-Tics    19.30 uur 

27-08-’14 Zomertoernooi 501     19.30 uur

 07-09-’14 Afsluiting Zomertoernooi met BBQ  13.30 uur 

02-11-’14 Open Boulevard 2014    13.00 uur 

 

  

 

Verder staat de zomervakantie voor 

de deur, dus wensen wij iedereen 

natuur een fijne vakantie toe! 
 

 

 

 


