DART NIEUWS NOVEMBER 2018
We zijn al weer een maandje bezig met darten. En ik moet zeggen het is weer
als vanouds met regelmaat goed dart spel, veel humor en er wordt een stevig
glaasje gedronken op deze dart avonden. Er zijn ook wat voetballers van
Berkdijk die regelmatig een partijtje komen biljarten. Top mannen, ga zo door.
Erg gezellig, hoe meer zielen hoe meer vreugd!
DITJES EN DATJES:
 Zoals gezegd het darten is weer begonnen en er zijn weer spannende
wedstrijden met opmerkelijke resultaten. Allereerst Henk Broeks geen
duivenliefhebber, maar staat altijd klaar voor de vereniging om hand- en
span diensten te verrichten, bedankt Henk. Dat Henk ook goed kan darten, laat
hij wekelijks zien. Knap hoor, 10 gespeeld en 8 punten. Na doen mannen……….
Ga zo door Henk.
 Op een mooie 2e de plaats staat onze timmerman Johan in ’t Groen. Als hij
het op zijn heupen heeft, is er niet van hem te winnen. En hij zegt altijd tegen
me: “ niet denken, maar verstand op nul en gewoon gooien”. Tja, moet je maar
kunnen. Johan, gefeliciteerd.
 Op een mooie gedeelde 3e plaats onze nieuwkomer Yoeri Janssen, lijkt het
qua uiterlijk meest op een echte darter, maar laat zien dat hij uit het goede
hout is gesneden. Wat goed is, komt snel! Gefeliciteerd jonguh en ga zo door.
→ Maar eerlijk is eerlijk er is een darter die het meest opvalt de afgelopen
weken en dat is Marc van Diessen, alias de speerwerper of reuzendoder
genoemd. Vorig jaar flikte hij het al een keer om van een top 3 kandidaat te
winnen (wie? dat weet ik niet meer precies). Dit jaar doet hij het nog eens
dunnetjes over. Hij won van Tini de Jong en van onze kampioen Henk Meijers.
Is het geluk of onderschatting, ik weet het niet!!!!! Ga zo door Marc. De rest is
gewaarschuwd.
Z.O.Z.

Als ik verder kijk naar de ranglijst staat het allemaal dichtbij elkaar. Wel is de
ranglijst vertekend, gezien de aantal wedstrijden die gegooid zijn. Probeer 3
dart partijen te gooien op een avond, dan heb je 10 weken nodig om klaar te
zijn met je partijen. Houd dit zelf een beetje in de gaten, alvast bedankt.

Bedankt!!!!!
Ik wil verder Tini de Jong, Johan in ‘t Groen en Marno Lensvelt bedanken voor
het sponseren van de dart borden. Ook Henk Broeks bedankt voor het
monteren van de dart borden, ook al zit er een paar millimeter verschil in
(stelletje muggenzifters, haha).
14 december is komen te vervallen. Er wordt dus niet gedart die avond!!!
Iedereen is natuurlijk gewoon welkom deze avond.
Kom op tijd:
Regelmatig gebeurt het dat mensen pas om 21.30 uur of nog later binnen
komen, dit is niet bedoeling er zijn ook mensen die op tijd naar huis willen,
denk daar ook aan heren!
Tot slot, bij voldoende belangstelling is er weer een loterij op 16 november.
Tot dan!!!
Groet de dart commissie Theo, Marno en Edwin

