Deventer, 21 oktober 2017 uit-locatie @ Wijk en speeltuinvereniging ‘’de Ijssel’’ DVS.
Goeiendag luisteraars en dartliefhebbers,
Daar zijn we weer kort na elkaar ineens 2 verslagen op de site. Ook met een druk
programma laat het ‘’papierwerk’’ soms even op zich wachten.
Na de forse nederlaag in leiden was het vandaag tijd voor deventer. Gas erop en vol gas er
tegen aan. De heenreis verliep alweer heerlijk want de stemming zat er al weer aardig in met
snollebollekes door de speakers dus dat betekende trillende achterbankenJ
Eenmaal in deventer aangekomen was het toch even raar kijken.. wat gaan we doen tess in
een zandbak gooien?? Je staat toch even raar te kijken als je bij een buurthuis aankomt met
een grote kinderspeeltuin ernaast.. in ieder geval dat dacht de captain.
Onder begeleiding van mijzelf en mijn lieftallige vrouwtje betraden de toppers van de SDC
het buurthuis.
Na een beetje chaos waren we dan ook gesetteld aan het randje van de baan.
De wedstrijd kon beginnen. Hatsee frisse moed en vol gas ertegen aan!
Een beetje anders als anders zal ik jullie even de opstelling bekendmaken plus de hoogte
puntjes tijdens de single’s.
1. Lukas
3-0
BAS
2. Gideon
3-0
THOM
3. Raphael
1-3
NIKAI
4. Daan
3-0
GIOVANNI
5. Dimitri
3-0
ROY
Res : Niels
HIDDE
Res: Alex
We hadden vandaag een oppermachtige Nikai in ons midden. Onverslaanbaar en nog balen
ook dat je 3e leg wat ‘’minder’’ gaat (volgens hemzelf) oo oo kerel wat stond jij te flammen
aan het bord.
Raphael – Nikai zo stond deze partij op papier. Na een vrij vlotte 2 -0 voorsprong in de
wedstrijd voor DVS vond nikai het wel even welletjus..
Na een paar pijltjes ingooien kwam even dat ‘boxje’ van de team maatjes en daar gingen we.
Hop hop hop 140 -140 -100 een monster start en toch 1-0 achter komen echt jammer deze
leg had meer verdient maarja DUBBBELS…
2e leg niks geen gas terug direct weer van strart met 140-140 en Bam op tops 1-1 maken.
3e leg met weer 100-125 in de eerste 3 beurten en volgen een strakke 55 finish, 1-2.

De 4e leg leek zowat naar dvs te gaan maar door een knappe 125 score op een perfect
moment zette nikai zichzelf op 48 en de druk stond er vol op. Raphael wist niet te finishen en
wij mochten terug komen voor 48. Bam! 1-3J
Terug in de wedstrijd met DVS op 2 en SDC op 1.
Helaas waren Dimitri en Daan wat scherper in hun single partijen en wisten eerder te
checken als Gio&Roy. Deze beide single’s gingen met 3-0 verloren.
Zo gingen we met een 4-1 richting de koppels.
In de koppels mochten aantreden:
1e THOM & NIKAI
2e BAS & GIO
3e HIDDE & NIKAI
4e BAS & GIO
Het eerste duo ging voortvarend van start en we mochten openen met 0-1 voorsprong.
Dvs had vond het wel tijd om de schroefjes was aan te draaien en voor we het door hadden
ging ons eerste koppel zo naar de andere kant. Helaas 5-1 achter.
Bas en Gio gingen net als Thom en Nikai ten onder met 3-1 tegen een sterk spelend koppel
aan de kant van deventer.
6-1. de pauze in dus eerst weer tijd voor een happie en een drankie!.
Tijdens de pauze hadden we een flink stukkie rubber te verwerken dus het was gauw tijd om
weer een spelletje in de groep te gooien. Eff een potje bullen met zijn allen.
Vlak voor we verder gingen met de 2e helft van de wedstrijd eerst even de koppies bij elkaar
om even onze morele spirit op scherp te zetten.
Tijdens onze wedstrijd kregen we nog even onverwachts bezoek en support van een
dartvriend en groot fan van ons. Alfredo Brouwer. Onze voorzitter was ook van de partij net
als een aantal ouders van de boys.
Aan onze zijde was het tijd voor een wissel.Het eerste jaar is om te leren dus we zullen van
alles gaan proberen. Zo mocht Hidde een sterk spelende thom vervangen en mocht als
eerste starten na de pauze met Nikai.
Ook Hidde en Nikai kwamen op een 0-1 voorsprong doormiddel van een 16 check maar
konden helaas niet door stoten tot een overwinning. Ze kregen nog een paar goeie scores
om de oren en ook een 180 te verwerken. Ook deze partij werd een 3-1 in het voordeel van
deventer..
Toen bleven Gio& Bas nog over voor het laatste koppel van de dag.
Inmiddels stonden we alweer tegen een 7-1 achterstand aan te kijken dus het was zaak om
eens even goed van ons af te bijten.
Aan de team spirit lag het in ieder geval niet.. (tot WEER grote ergernis van onze
tegenstander) J ik zeg GOED bezig boys!!
We begonnen super sterk en kwamen al gauw op een 0-2 voorsproong… dit bood kansen
voor een aansluitend 2e punt. Na een wat mindere leg werd de achterstand weggepoetst en

zo stond het weer 2-2. Ondanks een 180’er aan beide zijden in deze partij wisten bas en gio
deze partij niet over de streep te trekken helaas.. alsnog 3-2. Jammer maar gewoon blijven
knokken.
Alleen en teamronde en de solo wachhte ons nog.
De teamrond was een mooi punt onder luid gejoel en dikke skik. Wat een mooi gezicht is dat
toch als je ziet dat de jongens elkaar steeds beter leren kennen en voor elkaar gaan vechten.
Als team een mooi punt binnen gesleept! 8-2 was de tussenstand en Roy mocht de dag
afsluiten met de laatste partij.
Roy stond een heerlijk strak potje te smijten mnaar de dubbel lieten toch echt op zich
wachten.. na een stuiver gewisseld te hebben van meerde kanten was het toch raak met een
D-5 check;). Nadat de tegenstander toch de 1-1 wist te maken was Roy er klaar mee.
Hij liet zijn tegenstander nog even terugkomen in de 3e leg maar hij was ervan overtuigd dat
onze MADHOUSE redding bracht. Plop 1-2. De overwinning volgde in de 4e leg er direct
achteraan en onder luid gejuich werd het 3e punt van deze dag groots gevierd.
Een 8-3 nederlaag was het vandaag maar met weer een aantal leer momenten en advies
gaan we de thuis wedstrijd gewoon deventer een volle lading geven.
De team spirit is ongekend en daar steken wij als team met kop en schouders boven de rest
uit.
De 1e overwinning zal niet lang meer op zich laten wachten daar zijn we van overtuigd.
Binnenkort zullen we gauw een training in gaan lassen want 2 december zal onze laatste
wedstrijd van dit jaar alweer zijn. Een tijdje rust om vol gas het jaar uit te knallen..
We willen al onze support van vandaag hartstikke bedanken! Het doet ons goed om te zien
dat we op jullie kunnen rekenen!
Tot gauw en graag zien we jullie 2 december Thuis tegen DOT – Zwartemeer.
Kalle man en onze boys groeten jullie!

