
 

KDV NIEUWS 21 januari 2018 

HET WEL EN WEE BIJ DE KDV 

Het is een beetje een cliché aan het worden, maar het was wederom een 
gezellige dart avond. Wel jammer dat de niet darters onder ons op een 
uitzondering na niet naar deze avonden komen. Dus bij deze kom eens een 
keertje kijken of lekker buurten over van alles en nog wat, dan doe je de vrouw   
ook een groot plezier, denk ik zo……..  

Het verloop van de dart avond 

 Wat mij op viel deze avond  was dat de neven in ‘t Groen in grootste vorm 
waren en dat Jan in ‘t Groen tot besef is gekomen dat laatste worden geen 
optie is om voor de poedelprijs in aanmerking te komen. Goed gedaan Jan. Zo 
ook Johan in ’t Groen. Hij won 3 partijen achter elkaar en stapte erg ingenomen 
op me af. “He Wellens, wil jij ook nog een nederlaag incasseren?” Tja, dat had 
je niet moeten zeggen Johan. Prompt verloor hij de wedstrijd (hoogmoed komt 
voor de val manneke). 

 Mark van Diessen was deze avond ook niet zo blij. Hij werd meerdere keren 
2e deze avond en was aan het mopperen dat Jan in ‘t Groen zoveel aan de ocky 
stond deze avond. “Hoezo Mark? Hij moet nog veel inhalen”, zei ik. “Het 
scheelt nogal wat omzet”, zei hij gniffelend. Het is ook nooit goed Jan!!!! 

De top drie  

 Langzaam maar zeker komen nu toch wel de betere darters naar boven:  
1e plaats Ton van de Sanden. Hij is het wel aan zijn stand verplicht natuurlijk, 
maar je moet het nog wel eventjes doen natuurlijk. Ga zo door Ton. 

 



 Op een mooie 2e plaats niemand anders dan Twan van Dongen. Sinds we 
een vrouwelijke burgemeester hebben en er een dart bord hangt bij de 
gemeente gaat het bijzonder goed  met Twan van Dongen. Dit kan volgens mij 
niet toevallig zijn, denk dat hij regelmatig een pijltje prikt onze Twan, haha. 

 Dan de 3e plaats, Henk. Onze Henk vergeet nog weleens een avondje. Hij 
kijkt nooit op zijn telefoon en kijkt ook niet naar zijn email. Tja, dan kan hij 
weleens een avondje missen. Maar Henk staat altijd wel zijn mannetje en draait 
al enkele seizoenen mee aan de top. Als Henk zijn inhaal wedstrijden wint kan 
hij een punt boven Ton komen. Zet hem op jonguh. 

Wat verder ter tafel komt  

De volgende darters liggen wat achter op het wedstrijd schema: 

M. Lensvelt   16 gespeeld  
J. van der Ven  17 gespeeld  
Tinie de Jong  17 gespeeld  
Henk Meijers 18 gespeeld 
Jan in ’t Groen 18 gespeeld 
Mark van Diessen  18 gespeeld 

Probeer bij te blijven mannen. 
 
Tot slot wens ik jullie vrijdag avond  26 januari veel dart plezier toe!!!! 
Tot dan. 
 
Met vriendelijke groet, 
De dart commissie  
Marno, Theo, Marc en Edwin 
 

 


