
 

  

NIEUWSBRIEF  
NEDERLANDSE DARTS BOND - EDITIE JUNI 2016 
VAN DE BESTUURSTAFEL:   
 
Afscheid Sijmon Timmers: 
Afgelopen zaterdag heeft Sijmon Timmers afscheid genomen als voorzitter van de NDB. Dit gebeurde 
tijdens de ALV, waarbij de leden Sijmon benoemd hebben tot erelid van de NDB. Sijmon Timmers was 
bijna 10 jaar lang voorzitter van de NDB. De NDB feliciteert Sijmon nogmaals met zijn predicaat ‘erelid’ en 
bedankt hem voor al zijn inzet en passie in de afgelopen jaren. Klik hier voor het volledige website artikel.  
 
Voorjaars ALV NDB 2016 
Op zaterdag 28 mei jl. heeft de voorjaars ALV van de NDB plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn 
de notulen van 21 november 2015 vastgesteld. Verschillende punten zoals het jaarverslag, de 
bestuurlijke veranderingen  en aanpassingen van het Algemeen Reglement zijn besproken. Ook heeft de 
NDB meer verteld over het onderwerp alternatieve inkomsten en de plannen hiervoor. Klik hier voor een 
uitgebreidere terugkoppeling op onze website van de voorjaars ALV. 
 
Bestuurlijke veranderingen 
Er zijn een aantal bestuurlijke veranderingen. Zoals hierboven beschreven is Sijmon Timmers benoemd 
tot erelid en heeft hij afscheid genomen als voorzitter van de NDB. Johan Bovenschen, bestuurslid 
Breedtesport, is herbenoemd voor zijn tweede termijn als bestuurslid. Daarnaast is Johan Sepers gestopt 
als bestuurslid. De NDB is nog altijd op zoek naar bestuurlijke versterking! Klik hier om de verschillende 
bestuurlijke vacatures te bekijken!  
 
BAUHAUS nieuwe hoofdsponsor Dutch Open Darts 2017 
Fantastisch nieuws voor de Dutch Open Darts 2017. Bouwmarkt BAUHAUS heeft zich officieel als 
hoofdsponsor verbonden aan dit schitterende evenement. De internationale winkelketen gaat een 
verbintenis aan voor één jaar met een intentie om zich langdurig als hoofdsponsor aan de Dutch Open 
Darts te verbinden. Met deze nieuwe hoofdsponsor wordt ook de naam van het evenement aangepast en 
heet de komende editie de ‘BAUHAUS Dutch Open Darts 2017’. Klik hier voor het volledige website 
artikel. 
 
 
 
 

http://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/2271-sijmon-timmers-erelid-ndb
http://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/2275-voorjaars-alv-ndb-2016
http://www.ndbdarts.nl/over-ndb/vacatures
http://www.ndbdarts.nl/nieuws/dutch-open-darts/item/2266-nieuwe-hoofdsponsor-dutch-open-darts


 
 

1 
LAATSTE NIEUWS 
EN BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:  
 

DATA 
04 Juni 
LaCo Playoffs 
 
04 t/m 05 Juni 
Open Zwitserland 
 
5 Juni 
NJTK 

11 Juni 
LaCo Senioren Finaledag 

12 Juni 
Landelijke 
bekerkampioenschappen 
 
18 Juni 
LaCo Jeugd Finaledag 

18 t/m 19 Juni 
Open Engeland 

24 t/m 26 Juni 
Six Nations Cup  
 
25 Juni 
Landelijke 
Divisiekampioenschappen 
2de,3de en 4de divisie  

2 Juli 
Selectie kwalificatietoernooi 
 
2 Juli 
LaCo/ SLN Playoffs voor 
selectie 

3 Juli 
Landelijke 
Divisiekampioenschappen 
1ste en eredivisie 

 

 

Juni finalemaand 
In juni is sporthal de 'Corlaer' in Nijkerk wederom het decor voor de 
finaledagen van het competitieseizoen 2015-2016. De beste teams van de 
verschillende lidorganisaties gaan de strijd met elkaar aan! We mogen dus 
weer spanning, strijd en emotie verwachten, maar ook prachtige 
dartspartijen van Nederlands beste darters! Iedereen die zijn of haar 
favoriete team wil aanmoedigen of wil genieten van hoogstaande 
dartswedstrijden is welkom in Nijkerk. Klik hier voor het volledige website 
artikel. 
 
Fitton en Ashton winnen BDO World Trophy 
We kunnen terug kijken op een mooie editie van de BDO World Trophy met 
twee fantastische winnaars: Darryl Fitton en Lisa Ashton! In de heren finale 
was Fitton met 13-9 te sterk voor Peter Machin. Ashton versloeg Deta 
Hedman met 7-4. Beste Nederlanders waren Danny Noppert bij de heren 
en Aileen de Graaf bij de dames.  
 
Van Malsen en Hamelink winnen in Polen 
Tijdens de Open Polen won de Fries Gijsbert van Malsen het jongens-
toernooi. In de finale versloeg hij landgenoot Jaimy van Bavel met 4-2. Ook 
bij de meisjes was er Nederlands succes. Veerle Hamelink uit Delft won in 
de finale van de Deense Mia Ebenau met 4-2.  
 
Teams Six Nations Cup 2016 
Van 24 tot en met 26 juni zal de Six Nations Cup 2016 in Ierland 
plaatsvinden. Naast Nederland zullen ook Engeland, Schotland, Wales, 
Ierland en Noord-Ierland deelnemen. 

Aileen de Graaf, Anca Zijlstra, Sharon Prins, Wesley Harms, Danny 
Noppert, Richard Veenstra, Jeffrey Sparidaans, Gino Vos zullen namens 
Nederland aan de oche verschijnen. Klik hier voor het volledige website 
artikel. 
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WDF EUROPE CUP DARTS 2016 

 

8 Juni:  Opgave voor de bekerkampioenschappen 
20 Juni:  Aanmelden spelers kwalificatietoernooi 
22 Juni:  Opgave teams voor de divisiekampioenschappen 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Darts Bond en is bedoeld om de besturen van onze 
lidorganisaties en de NDB vrijwilligers zo goed mogelijk te informeren over het belangrijkste nieuws en om 
een terugkoppeling te geven over de laatste ontwikkelingen en eventuele genomen beslissingen. De 
nieuwsbrief verschijnt maandelijks en deze krijgt u per mail in de eerste week van de maand toegezonden. 
Deze nieuwsbrief is niet voor publicatie.  

DEADLINES LIDORGANISATIES 

 

De kaartverkoop voor de WDF Europe Cup Darts 2016 in Hotel Zuiderduin is open 
en ook is het mogelijk om verschillende arrangementen te boeken. Wil jij er ook bij 
zijn? Koop dan alvast je entreeticket! Alle informatie is te vinden op de website van 
het EK. Klik hier om direct naar deze website te gaan.  

http://www.ndbdarts.nl/nieuws/ndb-nieuws/item/2258-de-finalemaand-komt-er-weer-aan
http://www.ndbdarts.nl/nieuws/nl-selectie/item/2262-teams-six-nations-cup-2016
mailto:info@ndbdarts.nl
http://www.ndbdarts.nl/nieuws/nieuwsbrief
http://www.europecupdarts2016.com/
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