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          Het wel en wee van de KDV 

Naar ongeveer 6 maanden wachten begon het dart seizoen alweer aan haar 3e 
editie. En de eerste 180 was al een feit. Niet zo zeer dat een darter dit had gegooid, 
maar om het feit dat alle darters deze avond aanwezig waren. Een beter begin kan 
men zich niet wensen. Bedankt heren darters. 

Nadat we een bakkie koffie hadden genuttigd en de voorzitter van de KDV zijn 
speech had verkondigd, was de 3e editie een feit. We mogen weer 2 nieuwe darters 
verwelkomen. Dit zijn Dick Lissenburg en ons bestuurslid Berry Hamers. Heren veel 
succes toegewenst. En laat ze een poepie ruiken mannen. Op deze avond ging het 
dart spel 501 van start en het nieuwe programmaatje van Jan van Riel in première. 
En ik moet zeggen het is een schot in de roos. Je kan je nu echt op het darten 
toeleggen en het rekenen is hier door een stuk eenvoudiger. Dank je wel Jan van 
Riel. 

 Nieuwe rubriek opvallende zaken 

Mocht je op de dart avonden leuke uitspraken horen of heeft iemand een 
bijzondere prestatie geleverd, dan vermeld ik dit in het KDV nieuws. Dus houdt je 
oren en ogen open!!!! 

 Opvallende zaken 

 We weten allemaal dat de gebroeders Lensvelt marathon vluchten spelen, maar 
dat ze dit ook met het darten doen, dat weten weinigen onder ons. Ze presteerden 
het om over een partijtje 501 ik denk een klein uurtje te gooien. Mocht dit de trend 
worden bij deze twee heren, dan zijn ze volgend jaar rond deze tijd klaar, denk ik zo.  



Maar ik moet zeggen, ze streden tot de laatste snik en dun Toon trok aan het langste 
eind, gefeliciteerd Toon. Wat volgde was een innige omhelzing. Ik wordt er nu nog 
emotioneel van,  haha.  

 Dat Twan van Dongen een slimmerik is, weten de meesten wel. Hier een 
voorbeeld: zijn arm voelde goed aan zei hij en wilde natuurlijk zoveel mogelijk 
partijen gooien. 5 partijen gegooid en 5 gewonnen, gefeliciteerd Twan.  

 Wat verder ter spraken kwam  

 Ik mag weer een nieuw dart lid verwelkomen bij de KDV en dat is Marc Dekkers, 
niet als darter maar als scheidsrechter. Hij gaat ons ondersteunen bij het spel 501 en 
hij gaat onze computer bedienen. Maar let op!!! hij gaat dit parttime doen. Mocht 
hij een keer geen zin hebben of niet kunnen, dan is het ook goed. Welkom Marc!!! 

 Dart leider bij de duivinnen Jan van Riel. 

 Dart leider bij de doffers Henk Broeks. 

 Belangrijk bericht! 

 Het is de bedoeling dat we 3 wedstrijden darten per avond. Als we dit 
gemiddelde aanhouden, zijn we eind maart of wel na 12 weken klaar. Mocht je 
dus een keer niet kunnen, dan moet je die ergens op een andere avond  inhalen, 
anders loopt men te ver achter. Goed voorbeeld is Ton van de Sanden. Hij kan 27 
oktober niet en heeft hier al rekening mee gehouden. Hij heeft nu dus al 6 
wedstrijden gegooid. 

Verder wil ik iedereen bedanken voor de inzet op deze avond. Speciaal Marno, Theo 
en Marc Dekkers. 

Afwezig 27 oktober Ton, Theo, Mark van Diessen en Toon. 

Tot 27 oktober! 

Met vriendelijke dart groeten, 

 Edwin, Marno, Theo en Marc Dekkers 

 


