
 

  

NIEUWSBRIEF  
NEDERLANDSE DARTS BOND - EDITIE AUGUSTUS 2016 

VAN DE BESTUURSTAFEL:   
 
Overlijden Valerie Maytum: 
Op zondag 24 juli 2016 is één van de iconen uit de dartsport overleden: Valerie Maytum (76). Valerie was 
jarenlang één van de boegbeelden voor het dames darten maar ook een ambassadrice voor de dartsport 
in Nederland in het algemeen. Wij verliezen met het overlijden van Valerie Maytum een fantastische vrouw 
en danken haar voor alles wat ze voor onze mooie dartssport betekend heeft. Onze gedachten gaan uit 
naar familie en vrienden. Wij wensen iedereen ontzettend veel sterkte toe. 
 
Voortgang EK Darts 2016 in Hotel Zuiderduin: 
De voorbereidingen voor het EK Darts in eigen land zijn in volle gang en achter de schermen wordt er hard 
gewerkt. Er hebben zich inmiddels 32 landen aangemeld. Ook is de Nederlandse selectie bekend gemaakt. 
Daarnaast willen we benadrukken dat we drie fantastische partners aan het EK hebben verbonden. Dit zijn 
dartsmerk Winmau, Hotel Zuiderduin en bouwmarkt BAUHAUS. De NDB wil alle bestuurders van de 
aangesloten lidorganisaties ook uitnodigen om het EK te bezoeken. De officiële uitnodiging volgt binnenkort 
per mail.   
 
Finder Darts Master Qualifier 
De NDB organiseert aansluitend aan het EK Darts de Finder Darts Masters Qualifier op zondag 25 
september in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee! Doe ook mee en schrijf je in!   
 
Winmau World Masters verplaatst 
De NDB heeft via de wandelgangen het nieuws ontvangen dat de datum van de Winmau World Masters 
verplaatst is. Het evenement zal gaan beginnen op 30 november en de winnaar zal op zondag 4 december 
bekend worden. De locatie is nog onbekend. Zodra er meer nieuws is houden we jullie op de hoogte en 
zullen we dat publiceren op onze site. De NDB betreurt deze gang van zaken en heeft hierover de BDO om 
opheldering gevraagd.    
 
 



 
 

1 
LAATSTE NIEUWS 
EN BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:  

DATA 
 
5 t/m 7 Augustus 
Open België 
 
12 t/m 14 Augustus 
Open Antwerpen 
 
19 t/m 21 Augustus 
Open Zweden 
 
26 t/m 28 Augustus 
Open Frankrijk 
 
03 September 
Champions League of 
Darts 

04 September 
NDB Ranking 1 in 
Leeuwarden 

10 t/m 11 September 
England Open  

17 t/m 18 September 
British Open  

21 t/m 24 September 
WDF Europe Cup Darts 

 

EK Jeugd  
Het was een geweldig Europees Kampioenschap Jeugd voor Nederland. Zij 
waren met afstand het beste team dat aanwezig was in Hongarije.  
 
Kyana Frauenfelder en Layla Brussel bereikten gezamenlijk de halve finale 
van het koppeltoernooi waarvoor ze een mooie bronzen medaille kregen. Ze 
wisten individueel ook brons te pakken in het singles toernooi. Overall wonnen 
zij eveneens de bronzen medaille. Beide gaan dus naar huis met drie bronzen 
medailles! 
 
Maikel Verberk & Justin van Tergouw wisten opnieuw goud te pakken in het 
koppeltoernooi door Levy Frauenfelder & Wesley Hurrebrink te verslaan. 
Ondanks verlies kregen Wesley en Levy wel een mooie zilveren plak 
omgehangen. Het was dus een geheel Nederlandse finale. 
 
Justin van Tergouw kreeg nog een gouden plak. Hij is namelijk de nieuwe 
Europees Singles kampioen. De regerend Winmau World Master versloeg 
Keane Barry uit Ierland met 3-1 en won de wedstrijd in stijl met een 110-finish. 
Maikel Verberk pakte brons in het singletoernooi, Levy Frauenfelder bereikte 
de kwartfinale. 
 
Gezamenlijk hebben onze 4 jongens in het Team Event ook goud gewonnen 
door Duitsland te verslaan met 9-4. Door de geweldige prestaties van onze 
jongens wisten zij ook het overall klassement nog te winnen. Fantastisch! 
Aan talent dus geen gebrek. Wij feliciteren het Nederlands Team en hun 
begeleiding voor deze fantastische prestatie! 
 
NDB Ranking 
Op zondag 4 september wordt het nieuwe NDB Ranking seizoen geopend 
met de 'Open Fries' in de 'WTC Expo Hal' in Leeuwarden. De organisatie is 
in handen van de Friese Darts Bond. 
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WDF EUROPE CUP DARTS 2016 

12 augustus:  Deadline doorgeven CLoD namen.  
12 augustus:  Deadline inschrijving LaCo teams. 

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.  


