Leiden, 7 oktober 2017 Uitlocatie@ Leidense Dart Vereniging
Jaaaa daar zijn we weeer!!!:)
Na onze ‘’bijna’’ droomstart in de eerste laco wedstrijd tegen RDO was het deze
keer tijd voor onze allereerste UIT-wedstrijd.
DBBR-1 was aan de beurt. Een zware dobber (dat weet de leiding in ieder geval
wel) met die gedachte stapte de captain zijn auto in smorgens.
Eerst even in alle vroegte op de zaterdag morgen het bussie ophalen in Zwolle
en dan hops aan de ophaal ronde beginnen.
Zwolle – s ’Heerenbroek - Kampen( urk was afgezet bij de vd Bergjes –
Nunspeet – Leiden.
Zo iedereen in het busje plus een supporter in ons midden en wel te verstaan
Theo Vierhoudt. Voor sommigen in de dartwereld vast een bekend gezicht.
Onderweg eerst nog even de benzine pomp op de kop zetten en uiteraard even
wat te snoepen scoren. (en een bakkie leut voor onze cafeine verslaafde
‘’ouderen’’).
Na goed 2 uurtjes rijden kwamen we aan achter het Hotel bij de Leidense dart
vereniging. Vandaag werd er een wedstrijd op een andere locatie gespeeld als
normaal omdat de thuis locatie van DBBR-1 verhuurd was.
Na een flink rondje warm gooien waren onze jongens redelijk gewent aan de
banen en mocht er gestart worden aan de wedstrijd.
‘’een dag van de dubbels’’
Bas mocht bij ons het spits afbijten en startte tegen Jessy.
Het was even wennen zo’n eerste wedstrijd op buitenlandse bodem zo bleek
het zou vandaag een strijd om de dubbels gaan worden. Een grote eerste
uitslag voor bas zijn ‘doen’. Voor we het wisten was het na een paar gemiste
dubbels 2-0 voor jessy na een 36 en 16 check. De laatste leg wist bas het nog
even spannend te maken maar hij wou er gewoon niet in. Helaas wist jessy nog
gauw even 5 uit te checken voor bas aansluiting kon vinden.
1-0
voor DBBR-1
Vandaag ook voor Hidde een grote dag want hij mocht zijn 1e wedstrijd spelen
in het shirt van de SDC. De 1e wedstrijd moest hij helaas missen door een
operatie dus vandaag een spannende dag.
Na een sprint van Kenzo wist hij zijn eigen leg te houden en had hij 3 pijlen
nodig voor tops. …. het was alweer 1-0. Hidde wist dat ie aan de bak moest en
na een knappe leg was er een mooi einde van de leg. Plop 86 check!
1-1.direct erna wist hij kenzo te breken en was er een 32 finish voor Hidde.

1-2. zijn eerste voorsrpong. De 4e leg was weer een dubbel leg en pakte kenzo
met een 4-finish.
2-2. de laatste leg was een super spannende. Hidde wist zich zichzelf na een
paar knappe scores op tops te zetten. Terwijl kenzo 1 kans had voor 120.
Bam! Kenzo wist wist een mooie 120 op t velletje te produceren.
3-2 helaas maar wat een mooie pot!
2-0

DBBR-1

Lars – GIO
Nu was het de beurt aan onze beheerste rust. Gio wist in zijn aller eerste single
partij in de laco tegen RDO een 3-1 neer te zetten zou dat deze wedstrijd ook
lukken. Na een fantastische start wist hij als eerste op het score bord te komen
met een prachtige 103 finish.(even op D-16 hoe moet ie anders) hophop. De
dubbels gooiden ook in deze single roet in het eten en zo wist lars door onder
meer 2x tops de overwinning binnen te slepen. 3-1
3-0

DBBR-1

En toen..
was het de beurt aan onze jongste strijder(s) van de dag.
Andy – Roy. Deze jongens zijn elkaar al eens eerder tegen gekomen en andy
werd in de kwart finale van de 1e NDB-ranking in almere al eens aan de kant
gezet. Ook deze partij was van een hoog nagelbijt gehalte.
De boys wisten er een knetter spannende pot van te maken. Roy opende als
eerste met een mooie 86 finish. Direct gevolg door een fraaie Madhouse D-1
Voor de 2-0, toch was het vertrouwen voor de winst niet helemaal zeker en roy
liet andy nog terug komen voor 2-2. Na 2 gemiste pijlen voor tops stond de
druk er vol op. Het moest uit voor winst! Met goede ondersteuning van zijn
team maten moesten alle emoties even uitgeschakeld worden en ging roy
staan. BAM!! Tops uit en met een diepe zucht pakte roy ons 1e punt. 3-2
3-1
Nikai mocht de single’s afsluiten tegen Bas.
Scorend zaten we er goed bij t was alleen net niet genoeg om het verschil te
maken. Na de 2-0 kon nikai nog enig aansluiting vinden met een 14 finish. Nikai
misste nog een 140 finish maar kwam net te kort om hem erin te prikken.
Helaas was het net niet genoeg om het nog om te draaien en al snel viel de 3-1.
4-1 was de stand na de single’s. een redelijke achterstand stonden we voor het
eerst in onze prille carriere tegenaan te kijken. Dat valt even tegen..
Na een korte onderbreking was het tijd om gauw de 1e 2 koppels te gooien
voordat we aan de patat zouden gaan.

De 1e 2 koppels gingen heel zakelijk naar de kant van leiden.heel veel hoeven
we daar niet over te zeggen. Of wel boys;) even niks te vertellen. Behalve die
machtige strakke pijlen op de dubbels.
Jessy/Bas – Thom & Nikai 3-0
Kenzo/Lars – Bas & Gio. 3-0
Met 6-1 achter gingen we de pauze in. Het moreel was toe aan een opkikker..
Voor het eerst stonden we dik achter en tja daar moet je eerst mee om leren
gaan voordat we verder kunnen. Als je leert verliezen kun je winnen!
Het eten liet nog heel even op zich wachten dus tijd voor een spelletje met de
Captain. Negatieve energie omtoveren in positiviteit.
Eerst een potje Bulle op 3 borden.
Iedereen op rij en wie het eerst 5 dubbele bulls gooit is winnaar. 10 beurten.
Bas nikai en hidde waren wakker en moesten het uitvechten in een knock-out.
Voor nog een First to 3 bulls. Bas had het eerste balletje te pakken!
Toen was het tijd voor een captains partij. Het hele team tegen de capitano.
Leg voor leg 501. Tot 2-2 kwamen we want de patat was er.. dit spelletje hoort
u meer over in de volgende wedstrijd tegen DVS. Word vervolgd…..
Na het eten zat de sfeer er weer volop in. Even ouwehoeren tijdens het eten en
hop weer aan het bord staan. Gas erop!
Wij hadden besloten om te blijven staan dus leiden moest gaan wisselen.
Even warm worden en erover heen. Scorend ging het hard tegen hard. Leiden
wist als eerst te profiteren en maakte al snel de 1-0 en 2-0.
Toen was het tijd om te knokken. Iedereen erachter en onder veel plezier en
aanmoediging vochten de de boys zich terug tot 2-2. Superknap en de ergernis
begon al te spelen bij de ervaren jongens van DBBR.
Ze stonden 6-1`voor de winst was binnen en toch vol ergernis want ja.. hoe
moet je nou gooien tegen een tegenstander die 6-1 achterstaat en skik hebben
en een team moreel alsof ze 10-0 voor staan..
Allebei op een dubbel en weer mocht het niet.. allemaal zo strak zo strak..
helaas hebben we daar niks aan want je zal hem toch eerst moeten gooien.
3-2 voor leiden.
7-1 DBBR
In het laatste koppel (Kenzo/Moreno – Nikai &Thom) moesten we toch ons
meerde erkennen tegen een oppermachtig koppel aan de kant van leiden.
Met een 180 score en een 105 finish van Moreno was het gauw bekeken een
heel constant sterk koppel.
Maar dat mag de pret niet drukken.
Gewoon door!!!

8-1 DBBR
Tijd voor de teamronde.
Wat machine van beide kanten..
De tonnetjes vlogen letterlijk van links naar rechts.
Van beide kanten zaten er klasse rondjes bij. Een super team ronde goed voor
de spirit van de boys!! Wel verloren maar zeker belangrijk.
9-1 DBBR
Hidde had de eer om deze keer bij de solo aan te treden.
Iedereen moet de solo kunnen gooien dus elke week een ander aan de beurt.
Hidde zat er echt dichtbij maar ook deze partij was net niet genoeg.. geen
dubbel viel in het hartje.. helaas en 3-0 eraf maar wel een ervaring rijker. De
eerste wedstrijd is altijd spannend Hidde! We hebben het allemaal deze hebben
we gehad dus nu kan het gas erop!.
Een dikke nederlaag hebben we geleden.
10-1 wel te verstaan. De uitslag zegt meer dan het had kunnen/moeten zijn.
Een ding is zeker.. we kunnen dan wel ten onder gaan verliezen doen we nooit!
Een goeie leerschool is ook belangrijk! Een boel dingen opgestoken die we
tegen DVS gaan gebruiken voor een 1e overwinning.
Het verslag was uiteraard weer wat langer dan de bedoeling was, we hopen niet
te lang en anders adviseren we jullie om even op facebook te kijken.
@JeugdlacoSDC. Check onze terugreis voor gezelligheid.
Owhja. En een geintje uithalen hoort erbij.
De MAC-DRIVE bij Nijkerk hoeven wij niet meer te komen denk ik haha
Check ons filmpje voor de nieuwsgierigen
Weer bedankt voor het lezen & een sportieve dartgroet,
Kallem an en box van de boys

