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Voorwoord door de voorzitter 
 

Beste leden, 

Bij deze bieden wij u het jaarverslag aan van de Dartsbond Almere en omgeving (DBA e.o.) over het 

seizoen 2016-2017. 

Het seizoen kenmerkte zich door een stroeve start, waarin zowel de competitieleiding alsmede de 

selectie niet direct goed op gang kwamen. Door de inzet van, en bereidheid om mee te denken door 

onze vrijwilligers, zijn de problemen goed opgelost, met als voornaamste doel het beoefenen van ons 

geliefde dartsport. 

Bij onze jeugd worden de inloop trainingsavonden redelijk bezocht en is het team van vrijwilligers op 

wekelijkse basis bezig met begeleiding van de jeugd en ook met de organisatie van toernooitjes en 

andere evenementen. 

Het aantal teams in de competitie en het aantal leden zorgen ieder jaar voor een uitdaging voor onze 

competitieleiding, die gedurende de zomerperiode hun uiterste best doen om voor ieder een leuke 

en uitdagende competitie te organiseren, waarbij de samenstelling van een divisie dan ook niet altijd 

hetzelfde is. We kijken terug op een mooie competitie en in sommige gevallen spannende eindfases, 

waarbij bijna tot de laatste speelweek de uiteindelijke kampioenen onbekend waren. 

De rankings hebben een aangepaste structuur gekregen met als mogelijk gevolg dat het aantal 

deelnemers structureel verhoogd is. Hierdoor is de uitdaging en spanning toegenomen in positieve 

zin. Ook voor het nieuwe jaar hopen we op een verdere uitbreiding van het aantal deelnemers. 

Zowel de dames- als heren LaCo-selectie wisten zich na een spannend seizoen te plaatsen voor de 

play-offs. De heren wisten zelfs door sterk spel de finaledag te bereiken en de 3e plaats te 

bemachtigen, voor de laatste keer onder leiding van Kees van Ravenhorst. Voor de dames waren de 

play-offs het eindstation van dit seizoen, maar het was wel de 3e keer op rij dat zij zich geplaatst 

hebben voor deze dag. 

Voorts zijn door individuele prestaties en selectietoernooien twee van onze DBA-leden opgenomen 

in de Nederlandse selectie. Bij de jeugd is dit Layla Brussel en bij de dames wist Femke Herms zich 

knap te kwalificeren via een selectietoernooi. 

Wij streven er als bestuur en commissies naar om al het mogelijke te doen om onze leden een 

plezierige beleving van onze dartsport te geven. Wij hopen dan ook dat de waardering naar onze 

vrijwilligers uitgaat om dit voor u allen mogelijk te maken. 

 

Arend Freeth  

Voorzitter Dartsbond Almere e.o. 

 

  



 

4 
 

Organisatie 

Samenstelling bestuur 
Arend Freeth    Voorzitter     lid dagelijks bestuur 

Ronald van der Maten   Penningmeester    lid dagelijks bestuur  

Arnold Bervoets   Secretaris    lid dagelijks bestuur 

Patrick Wilms    Competitieleiding  

Saskia Kop                Toernooien & PR 

Richard Saris   Jeugdzaken 

Vacant     Selectie en Topsport  

 

Samenstelling commissies 
Secretariaat 

Jeugdcommissie (Arnold Bervoets) 

Hans Stoekenbroek (manager/trainer LaCo Jeugd) 

Remon Peters (rankings) 

Deborah Doorenspleet (Jeugdhonk Trefpunt) 

Dion van Everdingen 

Competitieleiding (Patrick Wilms) 

Patrick Wilms (Ere divisie/bekercompetitie) 

Fenna Griffioen ( 1e/2e divisie) 

Ard Maasakker (3e/4e divisie ) 

Selectiecommissie (bestuurslid vacant) 

Kees van Ravenhorst (LaCo Heren) 

Dennis van Maanen (LaCo Dames) 

Hans Stoekenbroek  (LaCo Jeugd) 

Ledenadministratie 

Okke Dijkstra 

Toernooicommissie (Saskia Kop) 

DBA Jeugdhonk Trefpunt 

Deborah Doorenspleet (bar/jeugdcommissie) 

Hans Stoekenbroek (LaCo trainer) 

Marco Terstal (activiteiten) 

Gino Terstal (activiteiten) 

Jeroen Doorenspleet (activiteiten) 
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Webmasters 

Eef Schellevis 

Daan van Beusekom 

Frans Verdiesen 

Kascontrolecommissie 

Hilbert de Wit 

Daan van Beusekom 

Vacant  

Beroepscommissie 

Marianne van Loenen 

Leon Tamminga 

Marco Vrakking 

Alex Bastiaans 

Chris Janson 

Ton van Loenen 

Baancontrolecommissie  

Sander Woud 

Gaby Post 

Marco Vrakking 

Dennis Krijnen 

Public Relations 

Saskia Kop 

Secretaris 
Gezien het feit dat na het vertrek van de vorige secretaris er geen andere kandidaat gevonden werd, 

heeft Arnold Bervoets deze zaken waargenomen. Aangezien er geen zicht is op een nieuw bestuurslid 

heeft Arnold het waarnemen nu omgezet in het permanent uitoefenen van de functie als secretaris. 
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Competitiezaken 

Dartseizoen 2016-2017 
 

• Online inschrijving is voor het begin van de inschrijving getest door diverse leden van de DBA. 

Na het constateren en oplossen van enkele fouten zijn we live gegaan, een fantastisch 

moment in de digitale wereld van de DBA. Tijdens de livegang zijn we nog een aantal kleine 

bugs tegengekomen, welke direct opgelost werden: een mooie stap; 

• Inschrijvingen zijn t.o.v. het seizoen 2015-2016 gelijk gebleven, namelijk 87 teams; 

• Het is een goed seizoen geweest; weinig tuchtzaken en hier en daar wat kleine incidenten die 

snel werden opgelost. Het respect voor elkaar en de dartssport is zeker aanwezig; 

• Helaas hebben we een aantal teams strafpunten moeten geven waardoor zij degradeerden. 

Dit omdat het aantal claims niet binnen de reglementen waren gebleven. Het kan zo zijn dat 

een claim de competitie nadelig kan beïnvloeden. Er zijn voldoende mogelijkheden om 

wedstrijden te spelen op andere momenten. 

Woord van dank 
Hierbij wil ik alle competitieleiders, baancontroleurs, ledenadministrateurs en webmasters danken 
voor hun inzet en input gedurende het seizoen. Het succes van een seizoen wordt mede tot een 
succes gemaakt door alle werkzaamheden die door deze vrijwilligers verricht moeten worden. 

Competitie 2016-2017 
Ledenaantallen 

Afgelopen seizoen is het ledenaantal stabiel gebleven rond 600 leden en 87 teams.  

Kampioenen 

Hieronder een overzicht van de kampioenen en hoogste finishes per divisie. 

Competitie  Finish   
Eredivisie Team  Eredivisie Naam Team 

1 NO MERCY  164 Nick Stoekenbroek No Mercy 

2 VLOETTAX     
3 BOTTOM OF THE HOUSE     
 
1e divisie   1e divisie   

1 UNTOUCHA BULLS  164 Brian Roets 
Untoucha 
Bulls 

2 DE BRINKIES     
3 OUT OF SPACE     

 
 

 
 

Divisie 2A  Divisie 2A  
1 EL TORO  154 Kees Brouwer FT top team 

2 FACE 2 FACE      
3 NR 14 FLYING TROMPETS      
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Divisie 2B  Divisie 2B  

1 
DE KEMPHANEN (tevens 
divisiekampioen)  155 

Jeroen van der 
Veer FF checken 

2 DEVILS BACK      

3 TEAM BALMERE      

  
 

 
 

 

Divisie 3A  Divisie 3A  

1 
GAME SHOT(tevens 
divisiekampioen)  170 

Dennis van 
Riet Game Shot 

2 BE FAMED      

3 T PLEIN 19      
 
Divisie 3B  Divisie 3B  
1 TOETERS & BELLEN 5  158 Wilma Verweij Lucky Darts 1 

2 DE KOERIER 14      
3 LUCKY DARTS 1      
 
4e divisie   4e divisie   

1 DE BLIJK MASTERS  137 
Jasper van der 
Burg 

De Blijk 
Masters 

2 FIRESTARTERS      
3 MAJESTIC FLIGHTS      

 

• Bij een aantal divisies is het tot op de laatste dag spannend gebleven en in een divisie is zelfs 

de kampioen bepaald na het toekennen van punten door claims. 

• De afgevaardigde teams hebben zich op de nationale beker en divisiekampioenschappen 

kranig verweerd. Helaas zat een finale er niet in maar de DBA is trots op de behaalde 

resultaten! 

Bekercompetitie  
Ere/1e Divisie : 

Geplaatst voor de finaledag: No Mercy, 100% Proof, ‘t Geheime Wapen en H.e.i.n.e.k.e.n. 

In een ware thriller waarin de spanning zeer hoog was wist H.e.i.n.e.k.e.n. de finale te winnen en 

mogen zich voor een jaar lang bekerkampioen noemen. 

2e 3e 4e Divisie :  

Twee rondes, een winnaars- en een verliezersronde: 

Voor de VR wisten Een Team Sport 2, Face 2 Face, Z.O. zegt hoiiiii ! en Monsterdarts zich te plaatsen, 

waar uiteindelijk Een Team Sport 2 met de winst aan de haal ging. 

Voor de WR wisten Team Balmere, ‘t Amsterdammertje, Lucky Red en Devils Back zich te plaatsen. In 

Hier werd de bekerkampioen Devils Back. Al met al een geslaagd seizoen!!!! 
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Jeugdzaken 

 
Het seizoen is gestart met 31 jeugdleden, waarvan er twaalf deelnamen aan de seniorencompetitie.                                                                                                

Ook in het seizoen 2016 – 2017 heeft onze jeugd zich laten zien op de diverse toernooien en NDB-

rankings. Voor onze junioren en aspiranten is het meedoen en ervaring opdoen dit moment 

belangrijker dan winnen. De aandacht gaat vooral uit naar de breedtesport. 

In de LaCo werd de finaleronde niet gehaald, maar werd er een gezellig toernooi gespeeld in de 

verliezersronde. 

De animo onder onze senioren om eens een training voor de jeugd te verzorgen blijft helaas achter 

bij onze verwachtingen. 

De doelstellingen die de jeugdcommissie zich gesteld heeft, blijven van kracht voor de nabije 

toekomst. Ter bevordering van de breedtesport blijft de jeugdcommissie meewerken met scholen, de 

buurtsportcoaches en SuperCool voor het verzorgen van clinics. Zo heeft Dartsbond Almere e.o. 

meegedaan aan de Special Olympics en zijn we actief in het programma van Sportief Almere. 

Het DBA Jeugdhonk Trefpunt is gevestigd in Sporthal Waterwijk, IJsselmeerweg 48 te Almere. 

Champions League of Darts (CLoD) 2016 tickets 
Jeugdleden die het CLoD-ticket gewonnen hebben: 

Junioren: Yassine Elmouamin (winnaar Gesloten DBA) en Arcangelo Tardio (winnaar DBA-ranking) 

Meisjes: Layla Brussel 

Aspiranten: Darryl Jesse Prins (winnaar Gesloten DBA) en Damian Doorenspleet (winnaar DBA-

ranking)  

Op de Champions League of Darts 2016 reikte Layla  tot de halve finale, waar ze uitgeschakeld werd 

door Lerena Rietbergen, die uiteindelijk ook de finale wist te winnen. 

Next Talent of Darts (NTOD) 
 Ook de vierde editie van het samenwerkingstoernooi tussen de DBA, DBMN en RDB heeft weer 

plaatsgevonden in het laatste weekend in oktober 2016, in sporthal De Spil te Lent. 

Winnares van het meisjestoernooi : Layla Brussel, die met deze overwinning direct een Winmau 

World Masters 2017 ticket wist veilig te stellen. Naast deze prestatie pakte zij de titel op de NDB 

Ranking Open Midden Nederland en verzekerde zij zich wederom van een plek in de Nederlandse 

Jeugdselectie. 

Nationale Sportweek 
De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang ‘sporten’ in de etalage 

zet. De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale 

Sportweek werd in 2016 gehouden van zaterdag 17 tot en met zaterdag 24 september. 

De hele week zetten honderden sportverenigingen, sportclubs, sportbonden, bedrijven, het 

onderwijs en andere sportaanbieders hun deuren open. Zij organiseren clinics, toernooien en 

demonstraties. Iedereen, jong en oud, kan deze week kennis maken met (nieuwe) sporten.  

Dartsbond Almere e.o. heeft hieraan deelgenomen door het geven van enkele clinics.  
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Toernooien 
De Rankings kennen een constant deelnemersveld door het seizoen heen waarbij we nog steeds 

streven om de toernooien voor meerdere darters aantrekkelijker te maken. Een concreet idee 

hiervoor is nog niet gevonden maar het bestuur staat wel open voor suggesties en andere vormen 

waarop we de rankings vorm kunnen geven. 

 

Er waren in het seizoen 2016-2017 11 normale rankings, waarvan een 301- en een tacticstoernooi. 

Op 13 mei vond de Gesloten DBA plaats in Burnet. Overige speelgelegenheden dit seizoen waren De 

Basis, Balmere, Lucky, ’t Snookertje en Het Wapen van Almere. In totaal hebben 87 individuele 

spelers meegedaan, waarvan 19 dames. Het hoogste aantal deelnemers op een ranking was 39 en 

het laagste aantal 16. De ranking is uiteindelijk gewonnen door Frans Verdiesen (CLoD-ticket), 2e is 

geworden Martin Vrielink en er was een gedeelde derde plaats voor Marcel Steenhorst en  

Pattrick van Laarhoven. Bij de dames ging het CLoD-ticket naar Aletta Wajer, 2e is geworden  

Saskia Kop en 3e Vanessa Steenhorst. De Gesloten DBA is gewonnen door Leroy Nieuwenhuis en 

Miranda Bakker. Ook zij hebben hiermee een CLoD-ticket verdiend. Leroy Nieuwenhuis heeft 

uiteindelijk afgezegd, waardoor runner-up Nick Kuijpers naar de CLoD 2017 is gegaan. Op de 

Gesloten DBA waren 24 heren actief en 8 dames.  

De inkomsten uit afdrachten van de speelgelegenheden voor de DBA waren dit seizoen € 670,-. 

 

 

CLoD 2016 
Bij de senioren zijn vier leden afgevaardigd naar de CLoD. Bij de heren waren dat Kevin Dijkstra en 

Martin Vrielink en bij de dames Vanessa Steenhorst en Saskia Kop. Helaas wist geen van hen 

uiteindelijk het podium te bereiken, maar voor een ieder was het een mooie ervaring.  

  

Ranking Rondje DBA 
Dames 

Ranking Rondje DBA Heren Gesloten DBA 501 
Dames 

Gesloten DBA 501 
Heren 

1. Aletta Wajer 1. Frans Verdiesen Miranda Bakker Leroy Nieuwenhuis 

2. Saskia Kop 2. Martin Vrielink Aletta Wajer Nick Kuijpers 

3. Vanessa Steenhorst 3. Marcel Steenhorst/ 
Pattrick van Laarhoven 

Saskia Kop  
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Topsport en Selectie 
Bij de dames is manager Dennis van Maanen er wederom in geslaagd om de playoffs te bereiken na 

een spannend seizoen.  De playoffs boden nog perspectief voor de finaledag echter kwamen de 

dames net wat punten te kort maar hebben wel 2 jaar op rij de playoffs behaald wat een uitstekende 

prestatie is. 

Bij de heren was het voor Kees van Ravenhorst echt zijn laatst keer om het team te begeleiden en 

wist na behoorlijk uitdagende wedstrijden de playoffs door te komen en te plaatsen voor de 

finaledag waarbij de halve finale het eindstation was en de dag werd afgesloten met een  3e plaats. 

Website 
 

Op 29 juli is de nieuwe website van de DBA live gegaan. De grootste merkbare verandering en ook 

verbetering, is dat deze site zich qua formaat automatisch aanpast aan het toestel wat je gebruikt. 

Ook nieuw is het menu waar de captains digitaal de uitslagen van wedstrijden kunnen doorgeven en 

eventuele wijzigingen van telefoonnummers en adressen. Verder is er een duidelijke agenda aan de 

site toegevoegd waar geplande toernooien en andere evenementen gepubliceerd worden.  

Wat minder zichtbaar is, maar minstens zo belangrijk is de veiligheid van deze nieuwe website. 

Voorheen was dit wel eens een zwak punt, maar door diverse aanpassingen en updates functioneert 

de site nu ook op dit punt naar behoren.  

 
 


