
 

                          KAATSHEUVELSE DART VERENIGING 
  5 oktober 2017 

Voor het derde jaar alweer een nieuw dart seizoen. De duifjes zitten alweer in 
de rui en op duiven gebied begint alweer het stille seizoen. Om deze stilte te 
doorbreken gaan we er met zijn allen weer een mooi dart seizoen van maken. 
Gelukkig hebben zich weer een flink aantal mensen opgegeven, 18 man om 
precies te zijn. We gaan dit jaar het spel 501 en Tac-Tics spelen. Dus voor 
iedereen wat wils! Verder wens ik iedereen een sportief en super gezellig dart 
seizoen toe. Let op mee doen is belangrijker dan winnen mannen! 

 Enkelen regels en spelregels. 

Allereerst de data. Pak je agenda en noteer de volgende data: 

Oktober:   vrijdag 13 oktober en vrijdag 27 oktober  

November:   vrijdag 10 november en vrijdag 24 november  

December:    vrijdag 1 december en vrijdag 15 december 

Mocht je verhinderd zijn, wat natuurlijk een keer kan gebeuren, bel of e-mail 
mij dan, 06 – 13960276 / edwin.wellens@home.nl.  Appen mag natuurlijk 
ook. 

- We spelen zoals gezegd het spel 501 en Tac-Tics. Er dient dubbel uit 
gegooid te worden bij 501. Met Tac–Tics is volgens mij iedereen wel 
bekend mee. Zo niet, laat het me dan even weten. Ik leg het graag aan je 
uit. 

- Verder speelt iedereen twee x tegen elkaar: een keer 501 en de andere 
keer Tac-Tics. Bij winst krijg je 1 punt, bij verlies een bedankje haha! 

- Om geen chaos te krijgen heb ik twee groepen gemaakt. Als we klaar zijn 
in deze groepen maken we weer een nieuwe groep. 
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- Er worden 4 prijzen uitgereikt. Dit zijn uiteraard de podium plaatsen 
brons, zilver en goud. En op een na de  laatste prijs, ook wel de 
poedelprijs genoemd. 

Verder heb ik een nieuwe assistent gevonden, namelijk Theo van de Velden. Hij 
gaat voor mij de scores bijhouden en geeft verdere ondersteuning waar het 
nodig mocht zijn. Ook Marno is er bij betrokken. Hij verzorgt de loterij op de 
dart avonden. Heren alvast bedankt. 

Maurice, bij deze wil ik je nog bedanken voor de prettige samenwerking van de  
afgelopen 2 jaar! 

Omdat we niet allemaal rekenwonders zijn, zijn er ter ondersteuning twee 
rekenmachines beschikbaar. Ook kan je de app ’dartcounter’ downloaden. 
Hiermee kan je eenvoudig de scores mee bijhouden. Ook heeft Jan van Riel een 
programmaatje dat er waarschijnlijk gaat komen! 

 Hieronder de namen van de 2 groepen: 
 Groep duivinnen:  
T. van Dongen  (dartleider 13-10-2017) 
A. Lensvelt    
T. van de Velden   
M. Lensvelt  
M. van Diessen  
Jan in ‘t Groen  
B. Hamers   
E. Wellens  
J. van Riel 
 
 Groep doffers:  
T. van der Sanden  (dartleider 13-10-2017) 
H. Meijers   
D. Lissenburg   
J. van der Ven  
H. Broeks 
Johan in ‘t Groen  
H. van Son  
H. Goedhart  
T. de Jong  
 
Nogmaals we spelen allemaal tegen elkaar, dus een uitslag. 
 



Bij elke wedstrijd dient er een scheidsrechter aanwezig te zijn. Laat dit niet 
steeds dezelfde zijn en pak zelf je verantwoordelijkheid hierin. De 
scheidsrechter zorgt uiteraard voor de puntentelling en zorgt ervoor dat de 
score op papier komt. 

Bij gelijke stand volgt er een beslissingswedstrijd. Dit geldt uiteraard alleen 
voor de podium plaatsen en voor de poedelprijs. 

 We beginnen dus op 13 oktober en we eindigen als we klaar zijn uiterlijk 
eind maart. Maar let op: zeg a.u.b niet te veel af, want dan kan je collega 
darter niet darten en dat zou zonde zijn voor je tegenstander!!!!!!! 

 Een tip van mijn kant:  
     Misschien makkelijk voor de kastelein om vooraf munten te kopen en mee    
     af te rekenen!!!!!!!!! 
 
Verder wens ik iedereen een sportief en succesvol dart seizoen. 
 
 
Tot vrijdag 13 oktober!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 Met vriendelijk groet Edwin, Marno en Theo 
 
 

  
 

 


