Darttoernooi 2004
Het darttoernooi gehouden op 11 dec. 2004 in de Koppeling is een succes geweest, een 24 tal
deelnemers maakten er een spannende wedsrijd van. Enkele deelnemers kwamen aardig in de buurt
van de landelijke toppers zodat de ruim aanwezige toeschouwers goede partijen konden volgen.
In de voorrondes werd er 301 gespeeld en de verdere rondes werden met het meer bekende 501
afgewerkt.
Het toernooi begon met het afwerken van de zes poulwedstrijden welke in een vlot tempo gespeeld
werden. Sommige deelnemers begonnen net "warm" te worden of de parij was al afgelopen, enkele
deelnemers waren ook wel erg goed in vorm. Toch bleek dat er een redelijk niveauverschil was onder
de aanwezige deelnemers, het enthousiasme onder de deelnemers was er niet minder om. Onder
het genot van een drankje en een hapje werden ook de kwart en halve finales uitgegooid.
Nu begon het echt spannend te worden en kwamen er felle reacties vanuit de meute toeschouwers,
het leek alsof er fikse prijzen te winnen waren. De finale werd gespeeld tussen Erik Tijhof en
Christiaan van Voorst. Dit werd een echte 5 setter die door Erik werd gewonnen. Verbazing alom bij
de crossende leden, Christiaan gooide steeds beter naar gelang de wedstrijd vorderde. Er werd al
geopperd dat hij beter kon darten dan motorrijden....
Al met al was het een zeer geslaagde en goed bezochte middag die zeker voor herhaling vatbaar is,
dat vond ook de aanwezige voorzitter die de organisatoren hartelijk bedankte.
Voor het volgende darttoernooi, kijk regelmatig op deze site.
Uitslag van het toernooi.
1 Erik Tijhof
-- Co reins
2 Christiaan van Voorst
-- Paul Klein Nulend
3 Kevin Hellewegen
-- Wim Broeke
4 Ronnie Heijink
-- Marcel Hut
5 Ruud de Vries
-- Marcel Tabak
-- Anita Stavenuiter
18 Henny Broeke
7 Harry Heijink
-- Cees-Jan van der Noort
-- Berthold Herkert
-- Bert-Jan Reerink
9 Maryanne de Vries
-- Dinand Klein Wassink
-- Michel Reins
22 Mark Bouwhuis
-- Marcel Willemsen
-- Arnhold Bolte
12 Nick Polsvoort
-- Richard Reins
De hoogste uitgooi was voor Cristiaan van Voorst met 87 punten.

Darttoernooi 2005
Het darttoernooi op 10 december is weer een succes geworden,in de eerste plaats door het aantal
deelnemers maar ook door het feit dat alle deelnemers leden van mac SEV waren. Was het vorig jaar
nog een outsider die het toernooi won, dit jaar zou er sowieso een sev lid kampioen kunnen worden.
De voorrondes werden volgens het 301 systeem gespeeld en de finales volgens de 501 telling. In de
voorronden bleek al snel dat het een latertje zou worden, sommige partijen duurden redelijk lang.
Misschien is het een optie om de volgende keer met voorrondes te werken, dan komen de werpers
in de poules ook vaker aan bod, nu waren enkele mensen na twee potjes al uitgegooid. Niet dat
sommmigen dat erg vonden, hadden ze mooi tijd om bij te praten onder het genot van een hapje en
een drankje.
Nadat de kwartfinalisten bekend waren ging het allemaal iets vlotter, de "echte" darters waren van
de liefhebbers gescheiden, en konden nu om de prijzen gaan gooien. Het was maar goed dat Bennie
en Johan de snitzels en patat warm hadden zodat de inwendige mens tijdens het kijken naar de
finalepartijen versterkt kon worden. De verzorging door de teams van Toon is voortreffelijk geregeld,
niemand hoeft dan ook maar iets te kort te komen op de zaterdagmiddag.
Uiteindelijk, na enkele spannende partijen was de winnaar bekend. Na nog een overwinningborrel
genoten te hebben ging men voldaan naar huis.
Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik Anita, Michel en Harry, hartelijk bedank voor de
organisatie van dit toernooi.
Uitslag darten 10-12-2005
1
Michel Reins
2
Christiaan van Voorst
3
Mark Bouwhuis
4
Rob Hamwijk
5
Cees Jan v. d. Noort
Marcel Tabak
Nick Polsvoort
Harry Heijink
9
Berthold Herkert
Richard Reins
Frank van der Horst
Henny Broeke
Raymond Driessen
Bert Seele

18
22
-

Sander Brunsveld
Rick Seele
Anita Stavenuiter
Co Reins
Lauran Keizer
Patrick Polsvoort
Marcel Willemsen
Paul Klein Nulend
Willy Broeke
Jan Huetink
Dinant Klein Wassink
Wim Broeke
Marcel Hut

Darttoernooi 02/2006
Zaterdag 25 februari is er weer een darttournooi georganiseerd in de Koppeling. Er waren dit keer 17
deelnemers en deze waren over 4 poules verdeeld.
Er waren nu ook 4 dartbanen, voorheen maar 3, waardoor het allemaal iets overzichtelijker verliep.
Nog een verschil met de vorige keer: de deelnemers moesten deze keer zelf tellen en dat heeft
menig zweetdruppeltje gekost. Vroeger moest men nog hoofdrekenen op school, tegenwoordig
heeft iedereen een "platte japanner".
Bij aanvang kregen wij een heuse top-entree van Ruud ‘Lolsmurf’ de Vries compleet met gouden
kettingen en achtergrondmuziek.
Na de voorrondes gingen de beste 2 per poule door naar de kwartfinales. Vlot daarna kwamen de
halve finales, maar voor we met de finale konden beginnen, moest finalist Cees-Jan nog eerst even
boodschappen doen.
Tussentijds werd er om plaats 3 en 4 gestreden en daarna konden we aan de finale beginnen.
We kregen weer een zinderende binnenkomst van Lolsmurf Ruud en hij zette de partij ook volledig
naar zijn hand.
Daarna de prijsuitreiking en nog even gezellig naborrelen.
Wij als organisatie vinden deze middagen een leuke opvulling in het winterseizoen en hopen in het
najaar weer op grote deelname.
Uitslag Darten 25-02-2006
1 Ruud de Vries
2 Ceesjan v.d. Noort
3 Frank v.d. Horst
4 Martijn Herkert
5 Ruben Brinkman
- Christiaan v. Voorst
- Marcel Tabak
- Anita Stavenuiter
- Maryanna de Vries

13
-

Berthold Herkert
Patrick Polsvoort
Michel Reins
Bert-Jan Reerink
Nick Polsvoort
Lauran Keizer
Harry Heijink
Mark Bouwhuis

Darttoernooi 12/2006
Darttoernooi 16 december 2006 voor clubleden mac SEV.
Ook dit jaar hebben weer een aantal leden van macsev hun krachten gemeten bij het darttoernooi
dat wederom in de Koppeling werd gehouden.
Zaterdagmiddag 16 december was het al vroeg gezellig druk in de Koppeling. Vanaf 12 uur kon er
getraind worden voor het darttoernooi van die middag. Om 1 uur waren er 17 deelnemers
ingeschreven en konden de poules ingedeeld worden.
Hoewel er niet veel publiek was, was het toch een erg gezellige middag met af en toe spannende,
zenuwslopende wedstrijden. Jammer dat Frank net voor de halve finale weg moest en Michel dus
zonder te spelen doorstroomde naar de finale. Dat was een best of 9, dus wie het eerst 5 legs won,
was de winnaar. De voorrondes werden gespeeld met 3 legs, de volgende rondes om 5 legs.
De uitslag:
1 Christiaan van Voorst (5-4)
2 Michel Reins
3 Ruben Brinkman
4 Frank van der Horst
5 Anita Stavenuiter, Patrick Polsvoort, Martijn Herkert, Rob Hamwijk
9 Henny Broeke, Marcel Hut, Mirco Hoksbergen, Harry Heijink, Lauran Keizer
14 Patrick Heijink, Nick Polsvoort, Jari Hoksbergen, Bennie Wisselink jr.

Darttoernooi 2007
Darttoernooi 29-12-2007
Om de winterstop te doorbreken is er ook nu weer een darttoernooi georganiseerd door Anita,
Michel en Harry.
Tegen elf uur waren de eerste fanatieke darters, allen leden van sev, al aanwezig om zich warm te
gooien, Benny en Ruud hadden de koffie warm dus niets kon ons tegenhouden om net na 12 uur met
het toernooi te beginnen.
Omdat er dit jaar weer meer aanmeldingen waren dan in 2006, toen 17, nu 24 werd besloten om in
de poules maar 2 legs per wedstrijd te gooien. Dit om wat tijd te kunnen sparen maar het vergde
extra rekenwerk van Anita om de betreffende poulewinnaars te bepalen. Bij 1 poule moest er een
"shoot-off" gehouden worden om te bepalen wie er door mocht naar de kwartfinale-poule.
Zoals gebruikelijk werd er nu weer fanatiek gespeeld door de "profs" en de liefhebbers, soms kwam
hier een verrassende uitslag uit voort. Neem nou Franc Hoksbergen, als leek een paar pijltjes gekocht
voor 3 euro en dan toch maar even 3e worden achter de cracks. Af en toe een beetje geluk erbij,
maar hij deed het toch maar. De finale was weer ouderwets spannend waarbij Rob en Michel elkaar
weinig toegaven. Uiteindelijk was het Michel die won en zo zijn 2e finalepartij in de afgelopen jaren
kon omzetten in een klinkende overwinning.
Tussen de wedstrijden door was er volop gelegenheid om bij te kletsen en een warme hap, schnitzel
met patat en lekker saus, te nuttigen. Daarbij kon men nog wat fris of een biertje drinken zodat het
na verloop van tijd en zeker na de wedstrijd nog best wel gezellig was. Bennie, Ruud en Richard
hadden het weer goed voor elkaar. Bekijk eventueel de foto's van deze middag om van de sfeer te
proeven.....
Zo tegen 7 uur gingen de meeste deelnemers naar huis en konden de organisatoren terugzien op een
geslaagde middag.
Volgend jaar weer.......wij hopen van wel.
Uitslagen
1
Michel Reins
2
Rob Hamwijk
3
Franc Hoksbergen
4
Harry Heijink
5/6
Christaan van Voorst, Martijn Herkert
7/8
Marcel Willemsen, Ruben Brinkman

Darttoernooi 2008
Zaterdag 20 december hebben we een geslaagd darttoernooi gehad in “De Koppeling”,
georganiseerd door Michel, Anita en Harry.
Het hele jaar crossen en dan toch nog even in december samen zijn.
En de één nog fanatieker als de ander!. En nee, niemand heeft geoefend en de dartpijlen gisteren pas
gekocht…..
We moesten ons melden om elf uur voor het inschrijven en ingooien. Twaalf uur begon de wedstrijd.
20 inschrijvingen en vier dartborden, dus begonnen we met 5 mensen aan een bord. Ongeveer 15.00
uur waren alle partijen gegooid.
We hadden vier mensen die door waren naar de halve finale: Raymond Driessen, Frank vd Horst,
Franc Hoksbergen, Harry (organisator!!!) , Michel(organisator!!!!).
Het niveau was erg hoog, oorzaak drank denk ik.
Het waren spannende partijen met in de finale Harry en Michel.
Er werden 5 legs van 501 gespeeld en het werd 3-2 voor Michel.
Harry werd dus tweede en Raymond werd derde.
Christiaan van Voorst kreeg de mooiste prijs voor de hoogste uitgooi (75). Een t-shirt met de tekst "Ik
ben niet arrogant, ben gewoon de beste". (zie de foto’s!)
Het eten en drinken werd geregeld door Benny en Richard, wat weer super geregeld was.
We gaan de punten weer slijpen voor volgend jaar.
Bedankt voor de geweldige middag.
mvg Christiaan van Voorst
UITSLAGEN DARTTOERNOOI 20-12-2008
1
2
3
4
5
6.
7
9

Michel Reins
Harry Heijink
Raymond Driessen
Franc Hoksbergen
Frank v.d. Horst
Rob Hamwijk
Mark Bouwhuis
Wim Broeke
Cees-Jan v.d. Noort

10

13

16

19
Tijdens het toernooi heeft Harry een 180-er gegooid.
De hoogste uitgooi kwam op naam van Christiaan: 75

Henny Broeke
Youri Brinkman
Christiaan v. Voorst
Dinand kl. Wassink
Marcel Tabak
Marcel Willemsen
Yari Hoksbergen
Hans Polsvoort jr.
Paul kl. Nulend
Mirco Hoksbergen

Darttoernooi 2009
Darttoernooi 12-12-2009
Hier komt het stukje van Eddy Stokkink......hopen wij nog steeds.........
De uitslag van het toernooi.
1
2
3
4
5
5
5
5
9
9

Michel Reins
Harry Heijink
Christiaan van Voorst
Hans Polsvoort
Mark Bouwhuis
Bennie Wisselink
Patrick Polsvoort
Berthold Herkert
Eddy Stokkink
Cees Jan vd Noort

Darten 12-12-2009
11
11
11
11
11
11
11
18
19

macsev leden
Joeri Brinkman
Mirco Hoksbergen
Franc Hoksbergen
Marcel vd kolk
Willem Wolferink
Nick Polsvoort
Sander Brunsveld
Raymond Driessen
Dinand Kl Wassink

Darttoernooi 2010
Darttoernooi op 18 dec. weer geslaagd, 27 deelnemers van zeer verschillend niveau hebben zaterdag
de Koppeling onveilig gemaakt met het werpen van de darts. In de verschillende poules zijn de
plekken voor de finales zwaar bevochten met af en toe zeer onverwachte overwinningen, dit is in de
uitslagen terug te vinden.
We kunnen hier precies gaan beschrijven hoe alle wedstrijden verlopen zijn met alle bijzonderheden
maar men kan beter volgend jaar komen kijken om alles van dichtbij mee te maken.
Leuke onderbreking was dat de familie Tabak voorbij kwam over het Kanaal, zij hadden een feestje
op de feestboot van de Nieuwe Aanleg uit Almen.
Bennie had weer de lekkere snitzels met speciale saus in de aanbieding, in het begin van de avond
was hij er schoon doorheen en ging hij verder met z'n hamburgers, ook niet verkeerd.
Willem Wolferink werd verrassend derde waarna de finalepartij gespeeld werd door Harry en
Christiaan. Lange tijd hielden zij elkaar in evenwicht maar in de laatste set had Harry de langste adem
bij het "dubbel 1" uitgooien.
Bijzonder waren de hoofdprijzen voor de dames dit keer; een weekend naar keuze....
De heren moesten het met een helmcamera doen als eerste prijs, deze ging na de uitreiking gelijk in
de verkoop voor de hoogst biedende, Raymond zal volgend jaar met de helmcamera verslag doen
van zijn crossbelevenissen op de Lage Pasbroek.
De hoogste uitgooi van deze dag was van Anita, 90 punten is een respectabele score. De poedelprijs
daarintegen was dit jaar voor Patrick, hij had z'n dag niet en volgens sommigen kan hij beter Yatzeen
dan darten.
Verder hoopt de organisatie volgend jaar op meer deelname van dames zodat er een heuse
damespoule opgezet kan worden.

1
2
3

Harry Heijink
Christiaan van Voorst
Willem Wolferink

4
5
6

Franc Hoksbergen
Anita Stavenuiter
Berthold Herkert
Raymond Driessen
Dinand Klein Wassink
Michel Reins
Youri Brinkman

9
10

14

Bas van Zuilekom
Mark Wassink
Arjan de Jong
Marcel van de Kolk
Dik van de Kolk
Richard Reins

Darten 18-12-2010
17

22
24

27

macsev leden
Nick Polsvoort
Yari Hoksbergen
Hans Polsvoort jr.
Paul Klein Nulend
Mark Bouwhuis
Gusta Bouwhuis
Berjan Haitink
Eddy Stokkink
Henny Broeke
Stefan Harkink
Patrick Polsvoort

