
 

DART NIEUWS DECEMBER 2019 

 
De 7e dart avond zit er alweer op. Wat gaat het hard mannen. Ook het jaar 2019 is alweer 

bijna ten einde. De meeste mensen gaan terug kijken wat het jaar 2019 heeft gebracht. Voor 

sommigen een prima jaar en voor anderen een iets wat teleurstellend jaar. Dan doel ik meer 

op het sportieve aspect (duiven, darten etc.) Maar het belangrijkste is toch wel je 

gezondheid, daar staat of valt alles mee,  kijk maar in je omgeving. Dus een beetje 

relativeren is wel op zijn plaats, denk ik zo!!!!!! Mijn wensen zijn dat ik gezond blijf en lol kan 

blijven houden bij de KPV, want samen staan we sterk mannen! 

TERUG BLIK OP HET 1ste DART TOERNOOI KPV 

Wij als activiteiten commissie besloten enkele maanden geleden om een koppel dart 

toernooi te gaan organiseren. Dit met de bedoeling om mensen kennis te laten maken met 

deze sport. Want ik vind het topsport en ik denk dat velen het hier wel met me eens zijn!!!! 

Dus wij aan slag. Mensen benadert en enthousiast gemaakt. René kwam op het idee dat 

darten op een lege maag niet kan en hij voor een kaasplankje zou gaan zorgen. Snel een 

datum geprikt en aan de slag ermee. De laatste week nog een keer vergadert en de puntjes 

op de i gezet. Dus het kon bijna niet meer mis gaan, zou je zeggen! Maar niets is minder 

waar, zal later blijken. Donderdag kon ik de wisselbeker ophalen. Gelukkig ook weer een zorg 

minder. De hele week bezig geweest met het dart schema, want dat bracht me wel 

kopzorgen moet ik zeggen. Maar zoals je weet samen staan we sterk!!!! Dus dat werd ook 

weer opgelost. Alles geregeld. Dus het toernooi kon beginnen wat mij betreft. 

Vrijdagmorgen een appje van René: “lig met de griep op bed”. Even flink gevloekt kutzooi 

(piep)…..…………….. etc.! Toen die grijze massa in mijn bovenkamer aan het werk gezet. Want 

een darter moest de plaats gaan innemen van René. Gelukkig de vrijdag ervoor met Theo 

van de Velden afgesproken, mocht er iemand ziek worden hij diens plaats kon innemen. Ik 

Theo gebeld en hij zou er zijn zei hij, dus dat was geregeld. Maar het volgend probleem 

diende zich aan. Er moesten nog prijzen worden gehaald en er moesten nog boodschappen 

worden gedaan. Ik met Joery geappt en gebeld hoe nu verder???? Nou zei hij Rachel heeft 

vakantie dus die gaat  de prijzen halen en regelt de boodschappen. Dat was gelukkig een 

zorg minder. 



DEEL 2 DE DART AVOND 

Aangekomen bij de KPV stonden er al 3 man met smacht te wachten om binnen te mogen. 

Binnen een half uur was iedereen aanwezig en konden 9 dart koppels zijn opwachting maken 

voor het 1e officiële KPV koppel dart toernooi. Voor ons als organisatie was het niet 

makkelijk  inschatten hoe zo’n avond zou verlopen. Iedereen tegen elkaar laten spelen was 

geen optie. Dus besloten we met 3 poules te gaan starten met 3 koppels. Maar wat bleek 

het ging veel sneller dan we dachten en de partijen waren binnen no time uit. Wat waren ze 

fanatiek zeg en wat werd er gestreden. Echt leuk om te zien. Er kwamen 3 winnaars uit en 1 

beste nummer 2. Deze 4 gingen naar de halve finale en gingen voor de podium plaatsen. 

Niet alles is me bij gebleven bij de halve finales, maar een ding wist ik nog wel: op een 

gegeven moment in de partij van Dick en Theo tegen Ton en Robbert stond Ton op een hoge 

finish en hij gooide zijn 3 pijlen. Niemand in de zaal had het voor mogelijk gehouden dat Ton 

uit zou gooien. Op het moment dat Ton zijn pijlen uit het bord wilde halen en zei hij het is uit 

Dick, leek het als of Dick water zag branden, vol bewondering en ongeloof in zijn ogen. 

Klasse Ton en Robbert. Uiteindelijk waren dit ook de uiteindelijke winnaars. Proficiat heren, 

klasse!!! 

EINDSTAND KPV KOPPEL DART TOERNOOI 

1e plaats: Ton van de Sande / Robbert ten Berghe 

2e plaats: Jan in ’t Groen / Herman van Son 

3e Plaats: Theo van de Velden / Dick Lissenburg 

Wil de heren proficiat wensen met de behaalde prijzen en natuurlijk het fantastische koppel 

Ton en Robbert, die tevens beslag legden op de wisselbeker. 

Tot slot wil ik  iedereen bedanken die op welke wijze dan ook zijn steentje heeft bij gedragen 

om deze avond tot een succes te brengen!!! 

Maar een iemand heeft een extra pluim verdiend vind ik en dat is natuurlijk Rachel Janssen. 

In een korte tijd moest ze boodschappen doen, prijzen halen etc. Klasse Rachel en de hapjes 

waren overheerlijk. Hopelijk zien we jullie volgend jaar allemaal weer terug op het KPV 

koppel dart toernooi!!! 

Met vriendelijke groet,    PROOST ………. OP EEN GEZOND 2020! 

De activiteiten commissie     

                                                    

 


