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Nieuwsbrief 

     Maart 2015 
 

 

 

 

Beste leden van D.V.W. 

 

 

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

nieuwsbrief dateert inmiddels van November 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 is de derde periode al weer achter de rug en zullen binnenkort de nieuwe 

singlelijsten weer verschijnen. 

DVW 1 (team Ronald) na 18 wedstrijden op de 8e plaats met 82 punten in divisie 1B. 

DVW 2 (team John) na 19 wedstrijden op de 7e plaats met 95 punten inclusief 2 

vrijlotingen in divisie 3A.  

DVW 3 (team Frank) na 19 wedstrijden op de 9e plaats met 86 punten in divisie 2B. 

DVW 4 (team Erwin) na 18 wedstrijden op de 11e plaats met 60 punten en 2 

strafpunten in divisie 3B.  

DVW 5 (team Alfred) na 99 wedstrijden op de 12e plaats met 55 punten in divisie 1A. 

 

 

Leden 

Sinds onze vorige nieuwsbrief zijn er weer wat 

ontwikkelingen geweest betreffende onze leden. In 

team DVW 4 zijn Suzanne en Ferry per direct 

opgestapt, deze twee leden zijn ook niet meer 

welkom bij DVW. Dit team heeft dus problemen om 

dit jaar rond te komen. Ze zijn inmiddels door de 

reserves heen en hebben zelfs al een wedstrijd 

afgezegd. Dit team moet eigenlijk twee vaste 

spelers er bij hebben.  

Bij team DVW 1 hebben Robbert Verhagen en Marco de Jong aangegeven dat zij 

door hun werk te weinig kunnen spelen en daarom volgend seizoen willen stoppen. 

Kevin heeft een mogelijke vervanger voor volgend seizoen; Bas Verhagen. Bas zal 

ook meedoen met Open Woensdrecht op 22 maart as.  

Wil je stoppen, overstappen van team of iets anders? Geef dit dan voor 15 mei 2015 

aan ons door! Heb je een nieuw lid voor DVW? Laat deze zich dan ook voor 15 mei 

’15 aanmelden. Voorafgaand aan de Clubkampioenschappen op 27 mei ’15 zullen 

we definitief overleg hebben omtrent de teamindelingen seizoen 2015-2016. 
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Contributie seizoen 2015 -2016                                

Zonder verhogingen vanuit de RDF, zal het 

contributiegeld voor volgend seizoen € 60,- 

bedragen. Te voldoen voor 1 juni 2015. Gelieve 

deze overmaken op rekening nummer: NL 97 RABO 

0122 9463 91 ter name van D.V.W. te Hoogerheide.  

Pas na ontvangst van de contributie wordt je 

ingeschreven bij de RDF voor volgend seizoen. 

 

 

 

Zomertoernooi 2015 

De datums voor Zomertoernooi 2015 zijn geprikt, we starten 

woensdag 20 mei en spelen 8x op woensdagavond en de 

afsluiting is op zondag 6 september ’15. Je dient minimaal 5 

avonden mee gooien om gratis mee te doen aan de afsluitings 

BBQ, anders geld een bijdrage van € 3,50 per gemiste avond. 

Partners kunnen ook meedoen aan de BBQ voor € 17,50 pp. 

Datums in de agenda, op onze website en op de flyer van het 

Zomertoernooi. 

 

 

Open Woensdrecht 2015 

Op zondag 22 maart 2015 organiseert 

Dart Vereniging Woensdrecht het "Open 

Woensdrecht 2015". Inmiddels hebben 

we (12-03-’15) 49 aanmeldingen binnen 

en dus nog 15 plaatsen beschikbaar. 

Heb je je nog niet opgegeven? Stuur 

dan snel bericht via de mail. 

 

Opzet toernooi: Single toernooi, 501. Er 

wordt gestart met een poule-systeem. 

Hierna gaan we verder met de Knock-Out ronde. We spelen met een winnaars- en 

verliezersronde, dus kansen voor iedereen. Kosten zijn € 10,- per persoon. Inschrijfgeld 

is afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 

 

Clubkampioenschappen 2015 

De clubkampioenschappen hebben we vorig jaar na het einde 

van de competitie gehouden, namelijk zondag 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. Daarom hebben 

we besloten om de clubkampioenschappen op een 

woensdagavond te houden; namelijk woensdag 27 mei 2015. We 

vragen ieder om op tijd (19.30) aanwezig te zijn om tijdig te 

kunnen starten. Een uitnodiging volgt via www.afspreken.nl Vorig jaar ging de beker 

met Robbert Verhagen naar huis. Voorafgaand aan de Clubkampioenschappen 

zullen we definitief overleg hebben omtrent de teamindelingen seizoen 2015-2016. 
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Penningmeester van het jaar 

Vorig jaar deden we voor het eerst mee aan de 

verkiezing Penningmeester van het jaar. Niet om de 
penningmeester op de schouder te kloppen maar 

om € 2500,- te kunnen winnen voor onze clubkas. 
Dus ga a.u.b. naar www.penningmeestervanhetjaar.nl 
en nomineer ons om € 2500,- te winnen. Het kan zijn dat de eerste invuller de 

gegevens van DVW moet invoeren om te nomineren. Penningmeester: Fabiënne De 
Windt, e-mail DartVerenigingWoensdrecht@hotmail.nl Nomineren voor 30 maart ’15, 
stemmen van 30 maart’15 tot 26 april ’15. 

 
 

Rabobank Clubkascampagne  

Vorig jaar deden we voor het eerst mee met de 1e Rabobank 
Clubkas Campagne. Dit leverde ons € 112,- op voor de clubkas. 

Iedereen die lid is van de Rabobank binnen Rabobank 
Roosendaal-Woensdrecht kan stemmen op zijn of haar favoriete 

club. Je brengt 5 stemmen uit, maximaal 2 op dezelfde club. Het 
beschikbare bedrag (€ 50.000,-) wordt gedeeld door het aantal 

uitgebrachte stemmen zodat iedere stem voor een bepaald bedrag waard is. 

Leden van de Rabobank krijgen automatisch bericht om te stemmen. Dus haal 
vrienden, familie en vrienden over om op ons te stemmen! We zullen via Facebook 

ook campagne voeren en tijdens “Open Woensdrecht” zal er info beschikbaar zijn. 
Ons doel is het 20 jarig bestaan in 2016. Meer info kun je op onze website vinden: 
http://www.dart-vereniging-woensdrecht.nl/rabobank-clubkas-campagne-2015/ 

Of op de site van de Rabobank: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/rw/clubkas_campagne/  

Stemmen kan van 2 april tot 14 april 2015. 
 

Overige 

Toernooi De Kruik: Op 23 mei ’15 houd de dartvereniging van Café De Kruik in 
Yerseke een darttoernooi. Inschrijving via huupio@zeelandnet.nl en tot 12.00 uur in 
café de Kruik. Wees op tijd vol=vol. 

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! 

 

 

Verjaardagen 

In Januari en Februari vierden de volgende leden hun verjaardag: 
 

08 Januari  Brian Dignum   werd 36 jaar 
20 Januari  Walter Beek   werd 55 jaar  
02 Februari  John de Nijs   werd 53 jaar 

06 Februari  Erik van Tilburg  werd 42 jaar 
23 Februari  Carny Schaaf  werd 21 jaar 

24 Februari  Norman Oudkerkpool werd 45 jaar 
13 Maart  Cor Akkermans  wordt 46 jaar 
17 Maart  Richard de Kort  wordt 33 jaar 

03 April  Kevin Somers   wordt 29 jaar 
05 April  Erwin Tummers  wordt 45 jaar 
 

(Als nog) van harte gefeliciteerd! 
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Agenda 

20-05-’15  Zomertoernooi Tac-Tics    19.30 uur 
27-05-’15 Clubkampioenschappen 2015   19.30 uur 

03-06-’15 Zomertoernooi 501     19.30 uur 
24-06-‘15 Zomertoernooi Tac-Tics    19.30 uur 
01-07-’15 Zomertoernooi 501     19.30 uur 

15-07-’15 Zomertoernooi Tac-Tics    19.30 uur 
29-07-’15 Zomertoernooi 501     19.30 uur 
12-08-’15 Zomertoernooi Tac-Tics    19.30 uur 

26-08-’15 Zomertoernooi 501     19.30 uur 
06-09-’15 Zomertoernooi Finale + BBQ   13.30 uur 

 
  

 

 
 

 
 


