
17de DTS Ede Darttoernooi groot succes 

Twee jaar lang kon het Braber/Maassen DTS Ede darttoernooi geen doorgang vinden 

vanwege Corona. Maar op 6 en 7 januari 2023 was het dan eindelijk weer zover dat de 

inmiddels 17de editie van dit geweldige evenement kon plaatsvinden. Een editie waar 

iedereen naar uit keek. Dit bleek ook wel tijdens de opening van de inschrijving, binnen zeer 

korte tijd waren alle 80 plekken vol. Op vrijdag 30 december 2022 heeft de organisatie met 

steun van een groot aantal vrijwilligers de kantine de Derde Helft omgebouwd tot het 

bekende “DTS Palace”. Alles zag er weer fantastisch uit, de organisatie was er klaar voor om 

iedereen op vrijdag 6 januari vanaf 16:00 uur te mogen ontvangen. Het kantinepersoneel 

stond klaar om iedereen weer te voorzien van drankjes en hapjes, waarbij er ook nog eens 

verse stampotten werden aangeboden. Alles werd uit de kast getrokken om het iedereen 

naar zijn zin te maken. We kunnen niet anders dan concluderen dat dit meer dan goed is 

gelukt. Twee dagen feest bij DTS Ede in een fantastische sfeer. Vrijdagnacht rond 01:30 uur 

ging de laatste spelers en supporters huiswaarts om vervolgens de volgende ochtend vanaf 

09:30 uur weer fris in de kantine aan te treden. Zaterdagavond rond de klok van 23:00 uur 

werden de prijzen uitgedeeld.  

De finale van het 17de Braber/Maassen DTS darttoernooi is gewonnen door Jeroen van den 

Heuvel. Via een fantastische halve finale tegen Arnold Spelt plaatste Jeroen zich voor de 

finale waarin hij uitkwam tegen de winnaar van de laatste editie Jeffrey Rijlaarsdam. Jeffrey 

nam het in zijn wedstrijd op tegen Dirk Jan Willemsen die met deze prestatie kan terugkijken 

op een fantastisch toernooi. De finale was dit jaar de best of 9, dit aangezien het niveau van 

de spelers meer dan goed genoemd kan worden. Jeffrey moest in de finale buigen voor een 

ontketende Jeroen die uiteindelijk de finale met 5-1 naar zich toe trok. Hiermee wint Jeroen 

voor de tweede maal de titel. Winnaars van de “Bullshit” werden Rob van den Brandhof en 

Jeffrey Welgraven die in de finale te sterk waren voor Eddie Veenendaal en René van de 

Pol. Het gehele evenement stond in het teken van gezelligheid en saamhorigheid van een 

ieder die DTS Ede een warm hart toedraagt. Ook dit jaar was het niveau weer erg hoog van 

onze spelers waarbij diverse 180 scores en een hoogste uitgooi van 108 viel te noteren voor 

Jordy Pol. Een woord van dank is verschuldigd aan onze sponsoren die voor het zoveelste 

jaar op rij hun steentje hebben bijgedragen om dit grandioze feest te kunnen organiseren. 

Het is goed om te zien dat deze sponsoren bereidt blijven om zich aan het feest van het jaar 

te willen blijven verbinden. Ook een bijzonder woord van dank voor de vrijwilligers die 

hebben geholpen met de op –en afbouwwerkzaamheden. Als laatste een meer dan terecht 

dankwoord richting het kantinepersoneel van kantine de Derde Helft. Vanaf vrijdagmiddag tot 

zaterdagavond was alles tot in de puntjes verzorgd, onze hartelijke dank hiervoor. De 

organisatie kijkt ernaar uit om dit bijzondere evenement ook in 2024 weer te mogen 

organiseren. 

Dan is het nu tijd voor het verslag van de diverse wedstrijden. 

In poule 1 leek was de verwachting dat kapotte Willem en Ralphie door zouden gaan naar 

de volgende ronde. Dit aangezien “de kenners” hadden aangegeven dat nieuwkomer Artash 

geen potten zou gaan breken, William met zijn hoofd meer met de voorbereiding van de 

Hazes Medley bezig was en “de witte” de dubbels niet snel genoeg uitgooide. Nou, dat was 

dus even anders dan vooraf gedacht. Artash werd 1ste in de poule gevolgd door Ralph. Beide 

heren dus door naar de volgende ronde. 



Poule 2 werd een prooi voor topfavoriet Arnold “Annie” Spelt. Een goede tweede werd  

Stefan “net niet “Janssen. Bij Jeffrey “Rikkerd” Welgraven speelde de spanning een rol, hij 

ging niet door. Later in dit toernooi zou hij echter nog zijn ware kunsten laten zien. Roy Ploeg 

heeft beloofd nog meer te gaan trainen en Ep Egbertsen was erg blij uitgeschakeld te zijn. 

In poule 3 werd zoals verwacht Michael “de spijker” Steinmeier de winnaar door al zijn 

partijen te winnen. Plek twee zou toch een prooi moeten zijn voor Johan “Jootje” van den 

Burg. Zeker gezien zijn bezoeken aan de oogarts was de verwachting hoog gespannen. 

Maar,….. Johan verloor zijn eerste wedstrijd tegen Bjorn “Vogel” van Asselt en was daar zo 

ziek van dat hij de volgende ronde niet haalde en de gehele zaterdag ziek in bed heeft 

gelegen. Gerben “de barslet” van de Pol beloonde zichzelf door op zijn verjaardag plek twee 

veilig te stellen. Tom Florissen heeft dan wel niet het darten gewonnen, wel is hij tot 

kampioen statafel dansen uitgeroepen. 

Dan poule 4 waarin Menno “sloopkogel” Mulder liet zien dat hij meer in de opbouw zit dan 

dat hij zijn tegenstanders aan het slopen is. Volgend jaar beter Menno. Rijk en Ricardo 

kwamen net te kort om het Andy en René moeilijk te maken. Het waren dan ook deze laatste 

twee welke door gingen naar de volgende ronde.  

In poule 5 liet Erik “Moon” van Manen zien dat hij voor de titel gaat. Al zijn wedstrijden 

gewonnen met als nummer twee Wesley Welgraven. Corné “vlugge Japie” Slemmer, Chris 

Jansen en Jos “Sjoske” Scheffer hielden elkaar in evenwicht door alle drie op twee punten te 

eindigen. 

Poule 6 leverde toch wel een verrassing op. Ondanks het feit dat hij zijn eigen pijlen niet 

meer kon vinden, zo lang had hij al niet gespeeld, wist Danny “Kingping” Groeneveld de 

volgende ronde te halen. Het feit dat hij dit deed werd tot in de late uurtjes door hemzelf 

omgeroepen. Ruud “Yamas” van Hattum bleef achter met een kater, want het was  Arno 

Koudijs “Biertjuhhh” welke naast Danny doorging naar de volgende ronde. Jordy “BemBem” 

Pol gooide de hoogste finish van het toernooi door een 108 uit te gooien. Martijn de Graaf 

bereikte tegen de verwachting in niet de volgende ronde en gaat zich weer opmaken voor 

het koppeltoernooi. 

In poule 7 twee toch wel verrassende spelers welke doorgingen naar  de volgende ronde. 

Want het was Renzo met vier overwinningen en Davy met drie, die daarmee Gert Boer in 

tranen achterliet. Sjaak was deze vrijdag niet in goede doen, hij kon zijn eerdere prestaties 

niet nogmaals herhalen. Joel van de Heg was meer met zijn kleding dan met darten bezig.  

En dan nu aandacht voor de poule des doods, poule 8 ! We beginnen met de 

titelverdediger Jeffrey “Sjeffie” Rijlaarsdam. Ondanks het feit dat hij nog steeds fysieke 

problemen heeft was het voor hem niet moeilijk om als eerste te eindigen in de poule. Alle 

wedstrijden gewonnen, waarbij Pico hem wel in zijn wedstrijd tot het uiterste bracht. Daan 

“The Dean” van der Velden liet zien dat hij eraan komt, keurig door naar de tweede ronde.  

Stefan Ossekoppele en Theo Harmsen van Vliet zijn spelers waarbij het alles of niets is. 

Voor hun helaas ditmaal niets.   

Poule 9 Walco Hendriksen, Dennis “Kramertje” Kramer en  Rowan “Guus geluk” kwamen 

tekort om de volgende ronde te halen. Geen schande want de heren moesten het opnemen 

tegen twee zeer sterke tegenstanders. Allereerst Rick “the Panther” van den Brandhof, die 

op de tweede plek eindigde. Het was Mark Meerveld, die als eerste reserve alsnog mee 



mocht doen en beloofd heeft om bij de volgende editie beter op te gaan letten zodra de 

inschrijving open gaat, die de eerste plek wist te bemachtigen. Hoogtepunt in deze poule 

was de 180 van good old  Walco Hendriksen.  

Dan over naar poule 10. Daar ging toch wel onverwachts Patrick “Jans” Jansen door als 

tweede in de poule. Rob “Gaspipe” van den Brandhof, geheel in traditie aanwezig in zijn rode 

Adidas trainingsbroek,  pakte de eerste plek in de poule. Dit ging ten koste van de toch 

onverwachte uitschakeling van Arjan “170” Hardeman. Niels en Lucas zullen de komende 

maanden het dartbord weer uit de kast halen om hun vorm weer terug te vinden.  

In poule 11 was bij aanvang een afzegging door Jason Koops. De nummer twee van de 

reservelijst werd gebeld om mee te doen, en daar kreeg hij geen spijt van. Want het was 

debutant Robert Schut welke samen met Ype “the Freeze 2” Bonnema doorging naar de 

tweede ronde. Gert “Roekoekoek” van Roekel en Tijmen Slok hielden een wedstrijd 

bierdrinken. Dat ging hen goed af, het darten was dit jaar echter een stapje teveel. Harco 

Dekker had wellicht gehoopt op mee, maar helaas voor hem kwam hij niet verder dan plek 

drie. 

Poule 12: de inmiddels getrouwde Martijn “Tinus” van Veldhuizen hield woord en verscheen 

in zijn vrijgezellenshirt. Het shirt bracht hem echter geen geluk,  Joep “Mourinho” van Brink 

werd keurig tweede in de poule en vierde dat tot in de wel erg late uurtjes. Lion Pol moest 

het gaan opnemen tegen vader en zoon van Wakeren. Arend “Pino” van Wakeren en Jason 

“Dexter” van Wakeren zijn moeilijk te verslaan. Zeker met de supporters welke altijd 

aanwezig zijn, de familie van Wakeren bezet steevast het podium. Het was Jason, welke dit 

ook wel aan zijn stand verplicht was, die doorging naar de volgende ronde met vier 

overwinningen in zijn zak. 

In poule 13 was het de vraag of Ronnie “RB27” van den Brandhof inderdaad uit de 

startblokken zou vliegen. Welnu, dat deed hij zeer zeker door als eerste in de poule te 

eindigen zonder puntverlies. Barend “roadrunner” van Aggelen en  Bart “biceps” Buitenhuis 

streden om plek twee. Het was Barend die door onderling resultaat doorging. Michael “Kaldi” 

Kalderwaij en Aart “the Baldy Bullet” van Wakeren wisten de eer nog te redden door allebei 

één partij met winst af te sluiten. Aart kreeg overigens wel de prijs voor best geklede DTS-er. 

Poule 14 zou een strijd worden tussen de finalist van de laatste editie Jeroen “junior” van 

den Heuvel, Richard “the Hammer” van Ravenhorst en outsider Guido Wiemer. Ondanks 

verlies van Jeroen tegen Guido, was het toch Jeroen die er met plek één in de poule vandoor 

ging. Richard kon zich volledig gaan bezighouden met de organisatie, want het was Guido 

welke als tweede doorging naar de laatste 32. Sven “coach the Frog” van Asselt zag er ook 

dit jaar weer prachtig uit en Claudia van Roekel had haar handen vol aan echtgenoot Gert 

Roekoekoe.  

In Poule 15 helaas een afzegging van Andries “Dolle” van de Kuit door fysiek ongemak. 

Zaterdag was Dolle gelukkig wel weer in staat om de gezelligheid in de kantine te 

bevorderen. Sanno Fluit werd bereid gevonden om zijn plek in te nemen. Dirk Jan “Pietertje” 

Willemsen liet zien dat oefenen wel degelijk werkt. Hij won al zijn wedstrijden met twee tegen 

nul. Marchel “Floep” Florissen begon goed, de eerste twee partijen werden gewonnen. 

Echter bij partij drie ging het mis, Peter van Pelt won deze partij waarna ook de vierde en 

laatste partij van Dirk Jan werd verloren. Een zwaar teleurgestelde Floep besloot om hierna 

vol in feeststemming te komen, samen met zijn spelers van DTS 4. Hulde aan dit elftal voor 



hun aanwezigheid. Ook hulde voor DTS 6, alles werd uit de kast gehaald om Peter door te 

krijgen naar de laatste 32, en dat lukt. Gert Schut kon zijn goede trainingsresultaten niet 

omzetten in goede resultaten. Sanno Fluit zat waarschijnlijk nog met zijn hoofd bij de buren. 

Toch mooi dat hij wilde invallen. 

En dan als laatste poule 16. Rene “Rienie” Schoonderbeek en  Gerard van Ravenhorst 

behaalde allebei drie overwinningen en gingen hiermee door naar de laatste 32. Marco 

“Haantje” Hanegraaf en Eddy “Ed de Slet” Veenendaal wisten allebei twee partijen te 

winnen, helaas niet genoeg voor de volgende ronde. Voor Jan Willem “Haas” Hazeleger was 

de poule te zwaar.   

 

Alle voorrondes lieten wederom zien dat het niveau van dit toernooi erg hoog is geworden. 

Naast de vele jonge spelers welke eraan komen zien wij ook nog steeds de vertrouwde 

“ouwe garde” erg goed gooien. Rond 00:30 uur was het tijd voor de loting waarbij iedereen 

erop werd gewezen dat aanmelding voor 10:00 uur moest plaatsvinden. Eén seconde over 

tien betekend uitschakeling en een kans voor een eventueel Lucky loser. Na de loting werd 

er nog geruime tijd gezongen en feest gevierd. De kantine was goed vol, de sfeer uitstekend 

en de gezelligheid weer ouderwets goed.   

De laatste 32  

10:00 uur, dat was de uiterste tijd waarop de laatste 32 zich moesten melden. Ook de 

afvallers welke eventueel in aanmerking wilde komen voor de lucky losers dienden zich voor 

10:00 uur te melden. Het moet gezegd worden dat geen één speler te laat was. Sterker nog, 

iedereen was onder het genot van een uitsmijter en een glas bier, aan het ingooien. Twee 

spelers welke door waren  hadden zich afgemeld. Hierdoor was er dus plek voor twee lucky 

losers, dat werden Ruud “Yamas” van Hattum en Pico. De loting zorgde ervoor dat direct één 

van de titelkandidaten naar huis zou gaan. Want Jeroen “junior” van den Heuvel werd 

gekoppeld aan Erik “Moon” van Manen. Deze ronde ging het nog om de best of 3, een 

dubbel missen zou dus duur kunnen komen te staan. Scorend bleef Moon achter bij junior 

die vervolgens ook de dubbels goed wist te raken en de wedstrijd met 2-0 won. Een 

teleurgestelde Moon maar wat blijft dit toch een geweldig persoon. Kop omhoog, en door! 

Daan van der Velden liet zien klaar te zijn voor de laatste 16, hij stuurde Andy van de Kuit 

naar huis. Gerben van de Pol was nog in de feeststemming en moest zijn meerdere 

erkennen in Stefan Janssen. Invaller Mark Meerveld, inmiddels voorzien van veel supporters, 

won overtuigend van Ralphie Roskam. Rob van den Brandhof probeerde het nog om Jason 

van Wakeren uit zijn spel te krijgen, maar Jason heeft inmiddels geleerd zich van alles af te 

kunnen schermen, een 2-0 overwinning voor Jason. De favorieten Jeffrey en Arnold 

plaatsten zich evenals Michael Steinmeier voor de laatste 16. Naast deze spelers gingen ook 

Guido Wiemer, Renzo van de Pol, Dirk Jan Willemsen, Ronnie van den Brandhof, Wesley 

Welgraven, Arno Koudijs, zeer verrassend Patrick Jansen en Artash Vervaart door naar de 

laatste 16.  

De laatste 16 

Nadat elke speler in zijn favoriete opkomstnummer was binnen gehaald kon begonnen 

worden aan de achtste finales. Opkomst muziek welke, net als de rest van de muziek, werd 

verzorgd door DJ Edwin Steinmeier. Mark Meerveld, die zichtbaar gespannen was, maakte 



er een prachtig gevecht van met Ronnie van den Brandhof. De laatste miste in de 

beslissende 5de leg giga veel dubbels met als gevolg uitschakeling. Mark ging door en dat in 

zijn debuutjaar. Stefan Jansen maakt korte metten met Patrick Jansen. Hetzelfde deed 

Jeroen van den Heuvel, hij won met een finish van 76 via 1, enkele en dubbele bull de 

wedstrijd. De kraker was de wedstrijd van twee favorieten voor de titel, Jeffrey Rijlaarsdam 

tegen Michael Steinmeier. Michael kwam nog op 1-1 en had zeker kansen. Het was echter 

Jeffrey welke keihard toesloeg en de partij met 3-1 wist te winnen. Wesley Welgraven en 

Dirk Jan Willemsen, die inmiddels het thuisfront als supporter had, wisten te winnen van 

Renzo van de Pol en Arno Koudijs. Daan van der Velden en Arnold Spelt maakten indruk 

door allebei hun wedstrijd met 3-0 te winnen van Guido Wiemer en Jason van Wakeren. 

De laatste 8 

De loting van de kwartfinale leverde één thriller op. En dat was de wedstrijd tussen Mark 

Meerveld en Arnold Spelt. Mark wist goed mee te komen en kreeg zeker kansen om Arnold 

te breken. Het was echter de ervaring van Arnold welke de doorslag gaf. Hij won met 3-2. 

Mark Meerveld baalde als een stekker maar hij mag meer dan trots zijn op wat hij heeft laten 

zien. Volgend jaar is de spanning er af en kan hij vrij gaan gooien. De andere drie 

kwartfinales waren snel beslist. Jeffrey won met 3-0 van Daan, Jeroen deed hetzelfde met 

Wesley en Dirk Jan idem met Stefan. De halve finalisten waren bekend waarbij er drie van 

de vier vooraf als titelkandidaat waren benoemd. Mooier kon het niet worden, of……. 

De laatste 4 

Mooier kon het dus wel worden. De loting leverde op dat Jeffrey tegen Dirk Jan moest spelen 

en Jeroen tegen Arnold. Dit alles natuurlijk op het hoofdpodium. Maar voordat het zover was, 

was het eerst tijd voor de eerste live act van dit weekend. En wat voor een act was dat zeg. 

Vader en zoon Hazes betraden het podium. Een fantastisch medley gezongen door Pico en 

William zorgde ervoor dat de sfeer, welke er meer en meer in kwam, maar bleven stijgen en 

stijgen. Ze speelde de zaal plat als voorbode voor een hopelijk prachtige halve finale. En dat 

zou het ook gaan worden. De eerste halve finale was een strijd tussen Jeffrey ‘Sjeffie’ 

Rijlaarsdam en Dirk Jan Willemsen. De familie van Dirk Jan was helaas al naar huis gegaan, 

of dit de reden was voor zijn nederlaag is de vraag. De eerste 2 legs gingen gelijk op waarbij 

Dirk Jan scorend prima bij kon blijven. De dubbels maakten echter het verschil en die gooide 

Jeffrey. Bij een 2-0 voorsprong zag je het geloof bij Dirk Jan verdwijnen. Jeffrey liep 

vervolgens vrij vlot naar een 4-0 overwinning. Hulde aan Dirk Jan Willemsen die met zijn spel 

en aanwezigheid een meer dan welkome gast is op ons prachtige toernooi. 

En dan is het tijd voor achteraf gezien de meest geweldige halve finale sinds tijden tussen 

Jeroen ”junior” van den Heuvel en Arnold “Annie” Spelt. Wat deze heren lieten zien was 

werkelijk waar geweldig. Hoge scores, hoge finish, spanning om te snijden waarbij de druk 

steeds hoger en hoger werd. Arnold mocht beginnen, echter kwam hij snel met 2-0 achter. 

Vervolgens ging het gas erop en won hij drie legs op rij, mede doordat hij de dubbels, welke 

hij in de eerste twee legs nog miste, nu wel raakte. Jeroen moest aan de bak en maakte er 

3-3 van. De laatste leg zou de beslissing moeten brengen. Beide heren begonnen ijzersterk 

aan de leg met 100+ plus scores. Arnold kreeg vervolgens de kans om 70 uit te gooien, 

echter miste hij de dubbel 5. Vervolgens mocht Jeroen gaan aanleggen vanaf 60. De eerste 

single 20 was raak, de tweede eindigde net boven de dubbel 20, echter de derde pijl vond de 

Tops. Hiermee was het uiteindelijk Jeroen die er met een 4-3 zege vandoor ging. Deze 



wedstrijd was een finale waardig geweest. Een compliment aan Arnold Spelt, een sportieve 

en gezellige speler die toch maar weer de laatste vier heeft bereikt. Ook een compliment aan 

Jeroen “junior” van den Heuvel die met deze overwinning zijn derde finale op rij weet te 

noteren. 

De finales 

Naast het hoofdtoernooi wordt er nadat de laatste 32 ronde is gespeeld ook om de bullshit 

competitie gespeeld. Twee tegen twee totaal 40 maal proberen de bull te raken. In de halve 

finales een aantal spelers welke een abonnement lijken te hebben op dit podium. Rob van 

den Brandhof, René van de Pol en William Kelderman hadden dit kunstje ook tijdens de 

laatste editie geflikt. Nu mochten ze met andere partners aantreden. De eerste halve finale 

ging tussen Martijn de Graaf/Martijn van Veldhuizen tegen Eddy Veenendaal/René van de 

Pol. De laatste wonnen de partij met een 16-13 overwinning. De tweede halve finale ging 

tussen Gert Boer/William Kelderman en Rob van den Brandhof/Jeffrey Welgraven. Het 

publiek werd uitermate goed bespeeld door Gert en William. Jeffrey had hier zichtbaar 

moeite mee, maar toch wist hij samen met Rob de wedstrijd te winnen met 13 tegen 12. De 

finale werd een prachtig en spannende finale waarbij er zelfs een extra ronde nodig was bij 

een stand van 12 tegen 12. Jeffrey had zijn zenuwen amper in bedwang, het publiek ging 

tekeer en toen,....kwam Rob om de hoek. De manier waarop hij Jeffrey gerust stelde was 

een klasse actie om te mogen zien. Geweldig Rob van den Brandhof hoe je dit hebt gedaan, 

hulde hiervoor. Als beloning pakte Jeffrey in de laatste extra ronde het beslissende punt om 

zo met 13-12 te winnen. Rob van den Brandhof en Jeffrey Welgraven winnaars van de 

Bullshit competitie 2023. Het publiek was door deze koppels klaargestoomd voor de 

hoofdfinale. Voordat de hoofdfinale zou beginnen was het tijd voor de tweede live act van de 

dag. Jeroen Fluit, die nog steeds een blauw wit DTS hart draagt, zorgde ervoor dat de 

banken de lucht in gingen, de polonaise werd gestart, de tafels werden getest op de dans 

activiteiten van velen. Wat een prachtige sfeer met een prachtig publiek. Zonder jullie geen 

toernooi, dank allemaal voor dit alles waarbij wij hopen dat er volgend nog meer DTS 

supporters aanwezig zullen zijn om dit prachtige weekend te mogen beleven. 

En dan nu de finale welke ging om the best of 9 legs. Jeroen had de bull gewonnen en 

mocht beginnen. Hij werd direct door Jeffrey gebroken. Vervolgens brak Jeroen direct terug 

waarmee het weer gelijk stond. De 3de en de 4de leg kreeg Jeffrey meerdere kanen om uit te 

gooien, echter miste hij deze. Jeroen greep zijn kans en gooide wel direct uit. De stand was 

3-1 voor Jeroen. Vanaf dat moment was het Jeroen wie de dienst uitmaakte. Jeffrey kon 

alleen nog maar wegzetten in de hoop dat Jeroen zijn dubbels zou gaan missen. Dit 

gebeurde echter niet, het werd 4-1. De zesde leg werd beslist door een 72 finish, wederom 

via dubbel 20. Game, set en the match. Jeroen van den Heuvel winnaar van het DTS Ede 

Darttoernooi. Jeroen pakte hiermee voor de tweede maal in de historie de titel welke hij bij 

de vorige editie nog aan Jeffrey was kwijtgeraakt. Een groot compliment aan de runner up 

Jeffrey Rijlaarsdam die het afgelopen jaar fysiek gezien een moeilijk jaar heeft gehad. Dat dit 

iets met hem heeft gedaan is niet meer dan logisch. Om er dan toch te staan in de finale 

verdiend ons respect. Volgend jaar hopen wij jou weer te verwelkomen Jeffrey, en dan 

zonder kruk. 

Na de finale ging onze zanger Jeroen Fluit nog even door wat de al giga mooi sfeer nog 

mooier maakte. De prijs voor het meest vrolijke elftal van het weekend gaat zonder meer 

naar de spelers en coach van DTS 4. Deze heren bleven maar dansen, zingen, klappen 



en…drinken. Hulde aan dit elftal evenals alle andere DTS supporters die aanwezig waren. 

Het is al eerder gezegd, maar de sfeer wordt bepaald door jullie. Zonder jullie geen toernooi, 

nogmaals hartelijk dank aan iedereen. 

Onze sponsors..!!! 

Niet alleen supporters en vrijwilligers zijn nodig om een toernooi als dit te regelen. Ook onze 

sponsoren hebben dit jaar weer hun bijdrage geleverd, waarvoor onze hartelijke dank. 

Hieronder ziet u de bedrijven en particulieren die het BRABER / MAASSEN DTS 

Darttoernooi een warm hart toedragen. Wij roepen een ieder op deze bedrijven te benaderen 

als u op hun vakgebied de helpende hand nodig heeft. Bent u ook geïnteresseerd in het 

leveren van een bijdrage, neem dan contact op met de organisatie. 
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