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Nieuwsbrief nummer 1!!

Daar is dan Nieuwsbrief nummer 1 van

Dartvereniging Houten. Een nieuw medium om
jullie allemaal te laten weten wat er gaande is

binnen de vereniging. In de nieuwsbrief zullen
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artikelen staan over activiteiten, die we

Special Darts 12 oktober 2019

een bijzondere prestatie verricht hebben en we

Van het bestuur

organiseren, verslagen van toernooien, spelers die

Open Midden Nederland

proberen ook na iedere bestuursvergadering kort
samen te vatten wat er besproken is. Op deze

manier hopen jullie allemaal meer inzicht te geven
in wat er binnen de vereniging speelt. Het is

namelijk niet vanzelfsprekend dat je dit vanzelf te
horen krijgt, doordat we allemaal met ons eigen
team op verschillende avonden spelen en elkaar
dus vaak mislopen. We wensen jullie veel

leesplezier en als je suggesties hebt voor de
nieuwsbrief, laat het dan even weten via
bestuur@dartvereniginghouten.nl

17 november: Eddie’s Double Trouble

Volgende week zondag 17 november organiseert

DV Houten wederom Eddie’s Double Trouble. Ons
jaarlijkse “double in, double out”-toernooi. Ben je

minder op de triple, maar goed op de dubbel, dan
is dit het toernooi voor jou! Inschrijven kan via

http://www.dartvereniginghouten.nl/toernooien/e
ddies-double-trouble

ALV vrijdag 22 november 2019

Zoals ieder jaar in het najaar houden we ook dit

jaar een Algemene Ledenvergadering waar je van
het bestuur hoort wat er in het afgelopen

verenigingsjaar is gebeurd en waar je zelf de kans
hebt om je zegje te doen. Om aan te geven wat

goed ging, maar vooral ook om met suggesties te
komen, hoe dingen beter kunnen. Schrijf dus

vrijdag 22 november 19.30 in je agenda, want dan
zal de ALV gehouden worden bij Eddie’s. Inloop is
vanaf 19.15 uur. Omdat we als bestuur het hele

jaar ons best doen om alles zo goed mogelijk te

regelen voor de leden, gaan we ervan uit dat ieder
team zijn best doet om minimaal 1 persoon af te
vaardigen naar de ALV. We hopen op een grote
opkomst op 22 november.
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Special Darts 12 oktober

Zaterdag12 oktober vond alweer de eerste Special
Darts van dit seizoen plaats. Een activiteit waarbij
Dartvereniging Houten samen met

welzijnsorganisatie Van Houten & Co

trainingsmiddagen organiseert voor mensen met
een beperking. Deze middagen worden steevast
druk bezocht door een flinke club mensen uit

Houten en het zijn altijd middagen waar je een

fantastisch gevoel van krijgt. Zowel bij deelnemers
als bij vrijwilligers spat het plezier ervan af.

Overigens zijn we voor deze activiteit altijd op

zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je leuk om één of

meerdere zaterdagen te helpen bij het organiseren
van zo’n middag, aarzel dan niet en laat het even
weten bij één van de bestuursleden

(telefoonnummers onderaan de nieuwsbrief) of via
bestuur@dartvereniginghouten.nl Je krijgt er

gegarandeerd een geweldige ervaring voor terug!
De data voor dit seizoen zijn:

laatste 32 bij een NDB ranking is een puike

prestatie. Anne had ook een bye in de eerste

ronde en wist haar partij in de tweede ronde te

winnen, waarna zij stuitte op Vanessa Zuidema.

Deze routinier bleek met 3-1 helaas te sterk voor
Anne. Maar al met al een prima prestatie!
Van het bestuur

Ieder nieuwsbrief zullen we kort samenvatten wat
er in de bestuursvergaderingen is besproken. Nu
was dit afgelopen bestuursvergadering vooral de
aankomende ALV, waar je eerder in deze
nieuwsbrief al over hebt kunnen lezen.

Misschien is het allereerst goed om te vermelden
wie er in het bestuur zitten, omdat wij kunnen

voorstellen dat niet alle leden van de vereniging
hier een beeld van hebben. Als je vragen of

16 november 2019

7 maart 2020

8 februari 2020

13 juni 2020

14 december 2019

In deze partij was Peter helaas kansloos, maar de

18 april 2020

Open Midden Nederland

Zondag 3 november vond in Health Center

Hoenderdaal in Driebergen de Open Midden

Nederland plaats. Dit toernooi, meetellend voor de
NDB-ranking werd met ca. 420 deelnemers in

verschillende categorieën druk bezocht. Namens

Dartvereniging Houten kwamen Gertjan van Herk
(Heren A), Peter Bijsterbosch (Heren A) en Anne
Dorrestijn (Dames) in actie. Gertjan verloor zijn

eerste wedstrijd met 4-0 van sterk spelende Erik

van Rijswijk. Peter had meer succes, want na een

bye in de eerste ronde wist hij de tweede en derde
ronde overtuigend door te komen, waarna hij bij

suggesties hebt, schiet dan één van de
bestuursleden aan:
Voorzitter:

Ron van Swol

Secretaris:

Hilco Joling

Alg. Bestuurslid:

Dirk Jan Krämer

Penningmeester:
Alg. Bestuurslid:

Jeroen van Dongen

Kevin van Burken

Je kunt ons via email bereiken op

bestuur@dartvereniginghouten.nl
Wil je liever telefonisch contact, dan kan dat via

Ron (06-12350793) of Hilco (06-52655476). Ook
zijn bestuursleden regelmatig te vinden bij de
dinsdagavondranking, dus daar kun je ons
persoonlijk aanspreken.

de laatste 32 stuitte op Willem Mandigers.
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