
 

DART NIEUWS 3 APRIL 2020 
    

Tja, dan is het april 2020 en weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet typen. De wereld staat 
op zijn kop. Wat eerst een ver-van-ons-bed-show was, is nu bittere ernst. Corona beheerst 
momenteel de wereld en veel instanties liggen gedeeltelijk of helemaal plat. Ik ga er niet te 
veel woorden aan spenderen, maar wens wel iedereen veel sterkte en gezondheid toe.  

De 4e editie van het darten is weer achter de rug en het is wederom een succes geworden. 
We zijn begonnen met 15 darters, maar jammer genoeg is Mark van Diessen uitgevallen in 
verband met een blessure aan zijn arm.  

We mochten 3 nieuwe darters verwelkomen, waaronder een oud bekende Ton van der 
Sanden. De andere nieuwe darters zijn Bert Ossenblok en Bas Drinkwaard. En ik moet zeggen 
ze darten zeker niet onverdienstelijk als ik zo naar de ranglijst kijk. Bert Ossenblok een 
verdienstelijke 8e plaats en Bas Drinkwaard een 10e plaats. En dit voor de eerste keer dat zij 
meedoen, klasse heren!!! 

 

OPVALLENDE ZAKEN EN EINDKLASSEMENT   

 Te beginnen bij Twan van Dongen. Twan kan natuurlijk veel beter dan hij laat zien. Ik denk 
dat we dat volgend seizoen te zien gaan krijgen. Zijn wraak zal zoet zijn!!!! 

De poedelprijs gaat naar mezelf. Ik ben constant bezig geweest om mijn afwijking naar 
rechts te corrigeren, helaas zonder resultaat tot nu toe. 

 Onze Jan in ’t Groen al 4 edities bij het select gezelschap. En weet ons altijd wel een keer 
te verrassen tegen een top 3 speler. Fijn Jan dat je er altijd bij bent, bedankt. 



Op de 11e plaats Henk Broeks. Qua klassering valt het een beetje  tegen, maar ik zie wel 
regelmatig een  formidabele uitgooi. Klasse Henk, en er zit meer in het vat, dat weet ik 
zeker! 

Op een mooie 9e plaats de man met het rood/zwart hart, Ruud Verduin. Ruud altijd 
fanatiek en eerlijk in zijn commentaar en nooit opgeven, dat is hoe we Ruud kennen. Laat je 
niet uit je spel lullen, dan komt het zeker goed Ruudje!!! 

Op de 7e plaats Ton van der Sanden. Wat zal ik er van zeggen. Hij hoort natuurlijk in de top 
3 te staan. Maar Ton laat zijn hoofd regelmatig hangen en geeft zo de wedstrijd uit handen. 
Kijk naar Ruudje, nooit opgeven manneke, dan komt het zeker goed! 

Op een 6e plaats onze timmerman Joke in ’t Groen, altijd rustig, verblikt of verbloost niet. 
Daar kan ik een voorbeeld aannemen. Ga zo door Johan! 

Op een mooie 5e plaats Herman van Son. De ene keer super goed en de andere week rien 
du tout (helemaal niks.) Maar Herman………… toch een goed seizoen! 

Op een mooie 4e plaats het manusje van alles Jan van Riel. Als Jan klaagt dan moet je 
opletten mannen, dan is zijn psychologisch spel begonnen. Jan begint dan over zijn arm te 
zeuren, zodat je denkt die pak ik wel even!!!! En dan geeft hij je een pak slaag, ongelooflijk 
zeg. Jan staat bekend om zijn snelle uitgooien. Ga zo door Jan! 

 Dan verder met de 3e plaats Joery Janssen (nick name Bully Boy.) Wat stroef begonnen dit 
seizoen, maar geleidelijk toch weer naar de top 3 gekomen. Joery lijkt ontspannen, maar dit 
is schijn hoor. Hij wil o zo graag winnen en gooit thuis regelmatig een pijltje met zijn vrouw. 
En niet zonder resultaat zoals jullie zien. Proficiat Joery! 

 Dan verder naar plaats 2. Dit is niemand minder dan Henk de Meijer. Net als Joery en Dick 
gooit hij ook regelmatig een pijltje thuis. Kan bijna geen toeval zijn toch dat deze 3 mannen 
in de prijzen zijn gevallen!!!!! Henk is ook zo iemand die wat zeurt over zijn gezondheid en 
klaagt dat het allemaal niks is, maar wel op een keurige 2e plaats staat. Van harte 
gefeliciteerd Henk. 

 Dan op de 1e plaats dit zal niemand verbazen Dick Lissenburg. De duiven staan de laatste 
jaren op een wat lager pitje, maar met darten laat hij er geen gras over groeien. Dick altijd 
rustig en geconcentreerd en meestal scherp. Ik zeg van harte proficiat Dick en ik hoop dat de 
levensmiddelen zullen smaken. Geniet ervan. 

Bert en Bas heb ik al eerder vernoemd in dit verslag. 

 

WAT VERDER TER TAFEL KOMT   

De dart commissie wil het bestuur bedanken voor de nieuwe plaatsen die we hebben 
gekregen bij het darten. Ook Jan van Riel bedankt voor de verlichting. Marno bedankt voor 
de computertafeltjes en Twan voor het schilderen. Klasse heren!!!  

 



DARTBORDEN   

Zoals jullie misschien wel hebben gezien, zijn de dart borden al aardig aan het verslijten. 
Mocht er iemand 2 borden willen sponsoren, dan graag contact opnemen met de dart 
commissie. 

 

TOT SLOT   

De dart commissie wil iedereen bedanken voor de gezellige vrijdag avonden en voor het 
sportieve dart seizoen. Hulde voor iedereen. Hopelijk zien we jullie volgend seizoen weer 
terug. 

Nogmaals de prijswinnaars proficiat en geniet van jullie prijzen! 

Groet de dart commissie, 

Dick en Edwin  

 

 

 

 

 

 

 

 


