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Nieuwsbrief 

     November 2014 
 

 

 

 

Beste leden van D.V.W. 

 

 

Hierbij verstrekken wij jullie inmiddels voor de zevende keer een nieuwsbrief. De 

laatste nieuwsbrief dateert inmiddels van Juli 2014. 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 zijn we weer begonnen in de competitie en hebben we de eerste periode 

al weer achter de rug. 

DVW 1 (team Ronald) na 9 wedstrijden op de 6e plaats met 45 punten in divisie 1B. 

Ronald van Oers staat op de 8e plaats in de singlelijst. Wesley Hendrick op de 18e, 

Brian Dignum op de 47e en Kevin Somers op de 61e plaats in de singlelijst. Kevin staat 

bovenaan (157) met de hoogste uitworp. En Ronald staat op de 6e plaats met 2 keer 

180. 
 

DVW 2 (team John) na 8 wedstrijden op de 5e plaats met 42 punten inclusief 1 

vrijloting in divisie 3A. Twan Konings staat op de 6e plaats in de singlelijst. John v/d 

Einden staat op de 10e, Yvonne van Kaam op de 25e en Fabiënne De Windt op de 

27e plaats in de singlelijst. Twan konings staat op de 6e plaats met een uitgooi van 90 

en Pascal Boogaard staat bovenaan met 2 maal 180 score.  

 

DVW 3 (team Frank) na 8 wedstrijden op de 11e plaats met 33 punten in divisie 2B. 

In de singlelijst staat Erwin Tummers op de 14e plaats, Jos mous op de 22e, Frank kok 

op de 33e en Walter Beek op de 44e plaats. Erwin staat met 1 maal 180 score op de 

derde plaats.  

 

DVW 4 (team Erwin) na 9 wedstrijden op de 11e plaats met 32 punten en 1 strafpunt 

in divisie 3B. Suzanne de Ron staat op de 17e plaats in de Singlelijst, Erwin van 

Ginniken op de 39e plaats en Jack Ketelaars op de 49e plaats. Geen noteringen voor 

hoogste uitworp of 180 scores.  

 

DVW 5 (team Alfred) na 9 wedstrijden op de 13e plaats met 24 punten in divisie 1A. 

In de singlelijst staat Dave Goderie op de 39e plaats, John de Nijs op de 40e plaats, 

Ad van Treijen op de 43e plaats, Pascal Verlinden op de 63e plaats en Alfred Fix op 

de 64e plaats. Geen noteringen voor hoogste uitworp of 180 scores. 
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Teamindeling seizoen 2014-2015 

De volgende wissels hebben plaats gevonden; 

DVW 1; Ronald van Oers is Captain geworden en Brian Dignum Co-Captain. 

DVW2; John v/d Eijnden is Captain geworden, Fabiënne De Windt Co-Captain. 

 

(Nieuw) leden:  

We hebben dit jaar veel nieuwe leden erbij gekregen. Vorige nieuwsbrief 

informeerden wij jullie al over de overstap van een compleet team. Dit seizoen zijn 

we dus van start gegaan met 5 teams in de competitie. Inmiddels hebben zich nog 

nieuwe leden aangemeld. DVW 5 (team Alfred) is verstrekt met Richard de Kort uit 

Ossendrecht, DVW 4 (team Erwin) is versterkt met Ferry Gesell uit Roosendaal, Peter 

van der Weiden uit Oud-Vossemeer en Suzanne de Ron (Bergen op Zoom) heeft zich 

toch weer aangemeld voor de competitie. Op dit moment telt DVW 32 leden. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 
   Richard de kort     Ferry Gesell       Peter v/d Weiden                 Suzanne de Ron 

 

 

Zomertoernooi 2014 

We hebben het zomertoernooi afgesloten op zondag 7 september met een 

gezellige BBQ. De eindstand: 

 1e plaats Kevin Somers            304 pnt 

 2e plaats Wesley Hendick         277 pnt 

 3e plaats John de Nijs               273 pnt 

 4e plaats Erwin Tummers          191 pnt 

 5e plaats Brian Dignum             166 pnt 

 6e plaats Ronald van Oers          151 pnt 

 7e plaats Fabiënne De Windt     145 pnt 

 8e plaats Erik van Tilburg         113 pnt 

     9e plaats Yvonne van Kaam      111 pnt 

     10e plaats John v/d Eijnden            91pnt 

 

 

Open Boulevard 2014 

Op zondag  2 november 2014 organiseerde Dart Vereniging Woensdrecht het "Open 

Boulevard". 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 = prijzengeld tot en met € 450,-. Er waren maximaal 64 plaatsen 

beschikbaar. 
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Open Boulevard 2014 (vervolg) 

Opbouwen: Zondag 2 november 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 plaatsten 6 enkele dartbanen 

en hadden van ons zelf 5 banen beschikbaar. Er kon dus 

op 11 borden gedart worden. Er werden ook bordjes 

geplaatst met de sponsors van ons toernooi en bordjes 

met de vraag naar nieuwe leden. 

 

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 1 november 35 aanmeldingen op. Op de dag zelf 

hadden we helaas 3 afmeldingen, maar er diende zich nog 6 spelers ter plaatse 

aan. We starten het toernooi dus uiteindelijk met 38 personen. Er schreven 11 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. 

  

Poule: Met 38 deelnemers hadden we totaal 9 poules. Er 

waren 2 poules van 5 personen. De overige 7 poules 

hadden 4 personen . We zijn om 13.00 uur gestart en de 

poules waren rond 16.00 uur afgelopen. De nummers 1 

en 2 (met de meest behaalde punten uit de poule) 

gingen door naar de winnaarsronde en de overige 

gingen door naar de verliezersronde. Bij de poules van 5 

gingen de beste 3 door naar de winnaarsronde. Tijdens 

de poule werd de hoogste uitgooi van 157 op naam gezet van Wim Bijl. 

 
Overzicht prijzen: 

 Winnaarsronde:      

 1e plaats: Rudi Minnebach € 100,- 

 2e plaats: Peter van As             €   50,- 

 3e plaats: Peter Jaspers            €   25,- 

 4e plaats: Mats Velthuijs           €   25,- 

 

 Verliezersronde:    

 1e plaats: Orlando Fortuin       €   50,- 

 2e plaats: Ronald van Oers*     €   25,- 

 3e plaats: Ronny Stoerkel        €   15,- 

   4e plaats: Dirk de Bondt           €   15,- 

 

 

Hoogste uitgooi: 

1e plaats: 157 Wim Bijl              € 50,- 

2e plaats: 152 Erwin Tummers* 

3e plaats: 130 Peter van As 

4e plaats: 112 Wesley Hendrick* 

5e plaats: 108 Leroy Verstraten 
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Nieuwjaarstoernooi 2015 

Het Nieuwjaarstoernooi staat gepland 

voor Zaterdag 17 januari 2015.  

We starten om 16.00 uur als eerste met 

de jaarlijkse Algemene Ledenver-

gadering. Aansluitend gaan we al vast 

beginnen met het Nieuwjaarstoernooi. 

Om 18.00 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 € 15,- per persoon, consumpties voor eigen rekening. 
 

Omdat we veel nieuwe leden hebben en verschillende speeldagen zien we elkaar 

niet altijd. Daarom willen we iedereen vragen om proberen aanwezig te zijn, zodat 

we kennis met elkaar kunnen maken of elkaar weer eens kunnen zien. 
 

Opgeven bij voorkeur via www.afspreken.nl, er is al een uitnodiging via dit 

programma verstuurd. Partners 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 indien per mail 

voor 10 januari ’15. We rekenen op ieders komst!  

 

 

Open Woensdrecht 2015 

Het volgende toernooi staat gepland voor zondag 22 

maart 2015. De opzet blijft hetzelfde; single 501 met 

winnaars- en verliezersronde. Inschrijfgeld € 10,- per 

persoon. Er worden weer 6 enkele borden gehuurd. 

Aangezien Open Boulevard 2014 een beetje tegen viel 

qua deelnemers zal na dit toernooi geëvalueerd worden 

wat we met de open toernooien verder gaan doen. Het 

toernooi staat inmiddels op verschillende websites, maar 

de grootste promotie gaat toch via Facebook. Wij willen 

daarom ook jullie hulp inroepen om dit toernooi zo veel 

mogelijk te promoten via Facebook en alle pagina’s waar 

jullie lid van zijn.  De flyer en het evenement staat op onze 

eigen Facebookpagina: 

www.Facebook.com/DartVerenigingWoensdrecht  

 

 

Clubkampioenschappen 2015:  

De clubkampioenschappen hebben we vorig jaar na het einde 

van de competitie gehouden, namelijk 18 mei 2014. Dit jaar 

hebben we rond deze tijd te maken met Moederdag, Hemelvaart 

en Pinksteren. Daarbij komen een aantal evenementen zoals 

Jeugdronde en dergelijke. Een datum is nog niet geprikt. Mogelijk 

worden de clubkampioenschappen verder doorgeschoven naar 

achteren. 
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Overige 

Blouses: Inmiddels hebben 2 leden een ongeluk gehad met het strijken van hun 
blouse. Dit gebeurt als men het strijkijzer aanzet en dan direct de blouse strijkt. Vaak 

zit er nog wat restmateriaal aan je strijkijzer, en plakt je strijkijzer dan vast aan je 
blouse. Met als gevolg een gat in je blouse en de zool van je strijkijzer vol troep. Strijk 

dus eerst een aantal keer over je strijkplank voordat je aan je blouse begint! En zet 
hem niet te heet! Beter nog; hang je blouse nat op na het wassen, dan hoef je hem 
niet te strijken. Een nieuwe blouse kost € 55,- die we genoodzaakt zijn bij je in 

rekening te brengen. Heb je toch een ongelukje gehad? Probeer het dan op te 
geven bij je verzekering, DVW zorgt voor een officiële rekening om in te dienen bij je 
verzekering. 

We hebben na de eerste bestelling van de blouses een tweede bestelling van 8 
blouses gedaan. Inmiddels hebben we alweer blouses te kort. We wachten tot 

januari met het bestellen van nieuwe blouses. In deze periode melden zich vaak 
nieuwe leden aan, omdat de grote toernooien weer op tv komen. Daarom wachten 
we even met bestellen. 

 
Scoreformulieren: Op het moment zijn we bezig met nieuwe scoreformulieren voor 

de schrijfborden. Deze worden voorzien van ons nieuwe logo en het logo van 
sponsor Tummers Methodic.  
 

Toernooi De Kruik: Er is tevens nog de intentie om samen met Café de Kruik een 
toernooi op vrijdagavond te houden. Aangezien DVW 5 op vrijdag thuis speelt zullen 

we nog in overleg met De Kruik een datum hiervoor prikken. 
 

Verjaardagen 

In September en Oktober vierden de volgende leden hun verjaardag: 
 

01 September Robbert Verhagen  werd 36 jaar  
03 September Ronald van Oers  werd 35 jaar 
11 September Hans Verdult   werd 55 jaar 

22 September Jack Ketelaar  werd 56 jaar 
29 September Ferry Gesell   werd 43 jaar 
10 Oktober  Peter v/d Weiden  werd 44 jaar 

11 Oktober  Jos Mous   werd 43 jaar 
19 Oktober  John v/d Eijnden  werd 49 jaar 

27 Oktober  Yvonne van Kaam  werd 49 jaar 
31 Oktober  Frank Kok   werd 46 jaar 
 

In November en December hebben we geen verjaardagen. 
Als nog van harte gefeliciteerd! 

 
 
Agenda 

17-01-’15  Nieuwjaarstoernooi     16.00 uur 
22-03-’15 Open Woensdrecht     12.30 uur 

 
  

 

 
 
 

 


