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Nieuwsbrief januari 2015 
Terwijl de Lakeside in het Engelse Frimley Green nog maar net is gespeeld, we met zijn allen hebben kunnen zien hoe Gary 

Anderson zich PDC wereldkampioen heeft gekroond en de Dutch Open alweer in aantocht is, mogen we toch met recht zeg-

gen dat 2014 wederom een geweldig jaar is geweest voor het darts in Friesland. 

  Om maar even willekeurig te grijpen uit een lijst met hoogtepunten: de halve finaleplaats van Jacqueline Draaisma en 

Elbrich Halbersma tijdens de Dutch Open Dameskoppels, de behaalde kwartfinale van Rick Hofstra op de Lakeside 2014, de 

Nederlandse rankingtitel voor Danny Noppert en de nationale e n internationale opmars van Richard Veenstra. Ook de jeugd 

heeft het nationaal geweldig gedaan, met fantastische individuele resultaten alsmede een landelijke tweede plaats van het 

Jeugd LaCo-team.  

  Terugkijkend op  het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat het darts wereldwijd bezig is aan een opmars. Natuur-

lijk ook in de provincie, waar de aandacht voor onze dartsport alsmaar toeneemt. De ledenaantallen zoeken zich langzaam 

maar zeker een weg naar boven, hand in hand gaande met de toename van het aantal competitieteams en de groeiende be-

langstelling van zowel darters als toeschouwers.  

  Het FDB rankingseizoen is inmiddels alweer flink onderweg en ook de dinsdagavondcompetitie bevindt zich  in de 

tweede helft. We mogen straks met zijn allen weer uitkijken naar een geweldig jeugdevenement: de Open Noorderwind 

Jeugdcup, die gehouden zal worden op 22 februari en waar vorig jaar honderd jeugdige darters meespeelden.  

  Een mooi moment om alle vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Altijd weer kunnen we 

rekenen op een grote groep mensen die zich bijvoorbeeld tijdens het Open Fries heeft ingezet om alles in goede banen te lei-

den. Natuurlijk ook een grote pluim voor alle Friese darters, fanatieke toeschouwers en belangstellenden, zonder wie de ont-

wikkeling van onze prachtige dartsport niet mogelijk is! 
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Zuiderduin Masters 2014 

We hebben de afgelopen jaren niet te klagen over Friese deelname in Egmond aan Zee! Inmiddels hebben er in de 

afgelopen drie jaar maar liefst vijf darters van de FDB meegespeeld in de Zuiderduin Masters, het enige televisie-

toernooi in Nederland. Zo ook afgelopen december. Rick Hofstra had zich via de Zuiderduin Ranking als derde ge-

plaatst en was al vrij vroeg verzekerd van deelname in Hotel Zuiderduin. Ook Richard Veenstra mocht in het sin-

terklaasweekend debuteren op televisie. Hij won de selectiewedstrijden van de NDB voor de laatste wildcard in 

het Zuiderduin Masters toernooi. 

  Op vrijdag 5 december was het zover. Voor Richard wachtte onmiddellijk een lastige opgave: hij moest spe-

len tegen voormalig wereldkampioen Ted Hankey! De wedstrijd ging lange tijd gelijk op, maar de ervaring van Ted 

gaf de doorslag: hij won met 5-3. In de middagsessie op zaterdag speelden zowel Richard als Rick.  Rick beet het 

spits af en won met 5-3 overtuigend van Alan Norris. Richard mocht het wederom opnemen tegen een tegenstan-

der van formaat: Gary Robson.  Helaas verloor Veenstra deze wedstrijd met 5-4 en was hij zodoende jammer ge-

noeg uitgeschakeld. 

  Rick moest het op zaterdagavond opnemen tegen Ross Montgomery voor een plaats in de kwartfinales. Het 

werd een gekke partij die in de laatste leg zou worden beslist. Rick miste een finish van 126 op een haartje, terwijl 

Montgomery maar liefst drie volle beurten naast de dubbel zag belanden. Hofstra was zoals wel vaker de koelste 

en gooide de beslissende dubbel. Met een kwartfinale op zak begon Hofstra op de finaledag vol goede moed tegen 

Geert de Vos. De eerste set ging vrij eenvoudig naar de Belg, maar in de tweede set waren er kansen voor de 

Sneeker. De dubbels wilden echter niet meewerken en zo moest Rick toezien hoe de wedstrijd met 3-0 in sets 

werd verloren.  



Friese jeugd on tour 
Het gaat goed met het aantal jeugd-

leden in Friesland! De laatste jaren 

zien we de opkomst op de FDB 

jeugdtoernooien alsmaar toenemen. 

Ook het aantal jeugdspelers dat 

deelneemt aan nationale toernooien 

groeit. Het jeugd LaCo-team staat op 

dit moment 4e in poule A en doet 

nog mee om een plek in de bovenste 

regionen. 

  Lijkt het jou ook leuk om mee 

te doen aan een FDB jeugdtoernooi? 

Kom dan eens gezellig langs! Op de 

website van de FDB staan de jeugd-

toernooien in de agenda vermeld. 

Deelname aan FDB jeugdtoernooien 

is gratis en als je je gegevens en pas-

foto meeneemt kan je tevens gratis 

lid worden van de Friese Darts 

Bond.  Voor vragen of andere din-

gen kan je contact opnemen met 

Chris de Jong en Astrid Visser, via 

de website onder het kopje ‘Contact’ 

en vervolgens ‘Bestuur’.  

 

Graag tot ziens op een van de 

toernooien! 

Denise de Vries  

Even voorstellen! Denise is 17 jaar en woont in Lemmer. Voor 

haar is dit het eerste seizoen LaCo bij de jeugd. Over het sei-

zoen 2013/2014 werd ze Fries rankingkampioene bij de meis-

jes en won ze het Gesloten Friese Kampioenschap. Ze speelt on-

geveer vier jaar darts en gooit op dinsdagavond competitie bij 

de British Pub. Denise speelt al een aantal jaren mee binnen de 

FDB en ook op nationaal niveau. Zo won ze al eens van Neder-

lands Kampioene Sharon Jansen en deed ze mee aan verschil-

lende NDB rankingtoernooien. Ze speelt met 23 gram darts. 

Iwan Reijmer  

Even voorstellen! Iwan Reijmer is 14 jaar en begonnen met darten 

toen hij 10 jaar was. Zijn favoriete speler is Michael van Gerwen en 

dit jaar speelt hij voor het eerst in het Friese jeugd LaCo-team. In het 

seizoen 2013/2014 behaalde hij een eerste plaats bij de aspiranten 

in zijn eerste jaar op de ranking! Zijn favoriete toernooi is de Dutch 

Open en Iwan speelt met 22 gram darts van Target.  Toen hij het 

darten op televisie zag, is hij begonnen met het spelletje. Eerst heeft 

hij met zijn vader heel wat uurtje gespendeerd aan het dartbord 

voor hij ging meedoen aan de echte toernooien.  



Voorzitter met een visie: Tseard Douma 

Begin januari 2014 legde Jacqueline Lutz na vele jaren 

actieve betrokkenheid haar functie als voorzitter bij de 

FDB neer. In mei werd Tseard Douma op de ALV gekozen 

als nieuwe voorzitter. Een gesprek met Tseard over zijn 

kennismaking met darts en de toekomst van de sport in 

Friesland. 

 

Allereerst iets over jezelf? 

‘Mijn naam is Tseard Douma en ik woon in Gytsjerk. Ik 

ben 44 jaar oud, gelukkig getrouwd en vader van drie 

dochters. Maar liefst 26 jaren heb ik altijd met veel ple-

zier gevoetbald. Ik ben een tijdje geblesseerd geweest en 

na een operatie aan mij enkel vond de dokter het ver-

standiger om te stoppen met voetballen. In de derde 

helft werd er vaak gedart in de kantine en dat was altijd 

erg leuk. Zodoende ben ik met het darten in aanraking 

gekomen.’ 

Vele darters kennen jou als voormalig voorzitter 

van de Trynwâldster Trippels te Oentsjerk, hoe ben 

je daar terecht gekomen? 

‘Met een aantal anderen hebben we eerst een tijdje in 

Gytsjerk gedart, maar die groep werd al snel groter en 

groter. Via via zijn we toen terecht gekomen bij Cafe  Het 

Wapen fa n Fryslan in Oentsjerk. Daar hebben ze een zaal 

die groot genoeg is om een behoorlijk aantal spelers te 

herbergen. In 2004 besloten we om een vereniging op te 

richten: de Trynwa ldster Trippels. Daar ben ik tot april 

2014 voorzitter geweest, ruim tien jaar dus. In die jaren 

hebben we vele grote toernooien georganiseerd waar 

altijd vele toppers uit Friesland en omstreken op afkwa-

men. Daarnaast komen er twee teams van de Trynwa ld-

ster Trippels uit in de competitie van de FDB. Zelf gooi ik  

in de derde divisie regelmatig mijn pijlen naar het bord.’ 

In mei 2014 werd je op de ALV gekozen als voorzit-

ter, wat maakt voor jou de dartsport in Friesland bij-

zonder? 

‘Toen ik bijna een jaar geleden in het bestuur kwam, had 

ik al snel door dat bij iedereen het darten in hart en nie-

ren zat. We hebben in Friesland daarnaast een heleboel 

talent, kijk maar naar alle prachtige prestaties van de 

afgelopen tijd. Zowel de senioren als de jeugd presteren 

fantastisch op nationaal niveau. Ook denk ik dat de com-

petitie in Friesland erg sterk is met een groot aantal goe-

de spelers.’ 

Hoe ziet de toekomst van het darten in Friesland er 

in jouw ogen uit, wat moet er in de komende jaren 

nog allemaal gebeuren? 

‘Ik denk dat er voor het darten in Friesland een mooie 

toekomst is weggelegd. Persoonlijk lijkt het mij fantas-

tisch om het voor elkaar te krijgen een televisietoernooi 

in Friesland te organiseren, dit zou toch wel het ultieme 

zijn. Maar ook bijvoorbeeld het moderniseren van het 

rankingcircuit zou mooi kunnen zijn. Daarnaast denk ik 

dat we ons meer moeten inzetten op commercieel ge-

bied. In alle sporten werken bonden en bedrijfsleven sa-

men ten behoeve van beide partijen. Het zou mooi zijn 

als we hier in de toekomst wellicht meer mee kunnen 

gaan doen!’ 

 

 



Terugblik: Dutch Open 2007 

Ook dit jaar zijn er weer veel Friezen naar Veldhoven afgereisd om daar te gaan gooien, velen voor de lol, maar toch ook een behoorlijk 
stel wat echt voor de winst is gegaan. 
  Het begon donderdags met de koppels, er deden namens Friesland leuke koppels mee, o.a. Dennis Iedema & Bert Koster, Patricia 
Smit & Elbrich Halbersma, Helena de Vries & Paula Segveld, Pieter Miedema & Evert Kluitenberg en nog vele anderen. Uiteindelijk zijn 
Helena en Paula het verste gekomen zij verloren bij de laatste 16 dameskoppels. Bij de Herenkoppels was er een verassing, Meindert vd 
Kooi en Wander vd Land die wonnen op een van de TV Banen nog van Bob Taylor en Richard Thornton en er waren een aantal  die in de 
sheetfinale kwamen alleen gingen ze niet door. Dit waren de koppels die de sheetfinale behaald hadden: Anthonie van Wijnen en Koop 
van der Wijk, Bert Koster en Dennis Iedema, Pascal Paassen en Raymond Veenstra, Rick Hofstra en Tony West.   
  Vrijdag en zaterdag speelt iedereen zijn of haar singel partij, ik heb zo’n beetje alle namen gevonden die er maar waren. Er zal vast 
nog wel een naam niet tussen staan. Hieronder een overzicht van de singels, zowel dames als heren: 

HEREN 
 
1ste ronde eruit (L4096 totaal):  
Evert Kluitenberg ( John Allyott ), Robert Nienkemper ( Mareno Michels ), Robert Steegsma, Henk-Jan Schriemer , Pieter Miedema ( niet 
gespeeld, was het vergeten ), Arie Witteveen ( Jack Proosten ), Pieter Bakker, Menzo de Boer, Lammert Nuwolt, Udo Snijder, Reinder Vis-
ser, Xander Steur, Arjan Jonker, Keimpe Keuning, Remco Wiersma , Danie l Doorenspleet, Bert Gjaltema, Johan Fleur, Mol Mulder  
 
2de ronde eruit (L2048 totaal):  
Jan Wouters, Chris Iedema, Pascal Paassen, Raymond Veenstra, Sylvester Paassen, Gerard de Vent, Anne Dijkstra  
, Theunis Banga, Ljuidger Bekkema, Pieter Veter, Leonard Westenbrink, Henk Dozeman, Koop van der Wijk, Anthonie van Wijnen, Yde 
Miedema ( zonder mee te doen, hand in het gips ), Marcel Hoekstra, Gerrit Heddema ( zonder mee te doen, niet aanwezig ), Johan Haringa, 
Rob Blom, Benjamin v/d Heide  

3de ronde eruit (L1024 totaal):  
Pieter Kalteren, Mollo van der Schaaf, Bauke de Boer, Hans Vermaning, Gert Faber, Ludo Maas, Richard Jansma, Pieter Sijens, Roel-Jan 
Hoekstra, Joachim Bouknegt, Jan Wijnsma  

4de ronde eruit ( L512 totaal):  
Meindert van der Kooi, Wander van der Land, Ernst-Jan Meijer, Henk Kleinman ( Pascal Paassen heeft voor hem gegooid), Martijn Koch, 
Halbe Algra ( Stevie Moreira )  

Sheetfinale eruit ( L256 totaal ):  
Danny Burger, Rick Hofstra, Frans van der Weit, Michael Plooy  

Laatste 64 eruit (L128 totaal):  
Bert Koster, Dennis Iedema, Marcel Wolfswinkel  

Laatste 32 eruit (L64 totaal):  
Sander de Boer  

DAMES: 
 
Laatste 256 eruit (1ste ronde, 512 totaal)  
Silvia van der Schaaf, Paula Segveld, Helena de Vries, Margriet Spanjer  

Laatste 128 eruit (2de ronde, 256 totaal)  
Yvonne Klijnstra, Cindy Zeefat, Jannie Oppers, Wendie Rooseboom  

Laatste 64 eruit (3de ronde, 128 totaal)  
Jacqueline Lutz, Vera Veter  

Laatste 32 eruit (4de ronde, 64 totaal)  
Elbrich Halbersma, Roelie Bakker ( verloren van Dee Bateman ), Femke van Zuiden ( verloren van Patricia Smit), Jacqueline Draaisma  
 
Laatste 8 eruit  
Patricia Smit (6de ronde, 16 totaal Hoenselaar).  
 
 
Met dank aan Evert Kluitenberg voor het verslag van de Dutch Open 2007. 



Lakeside 2015 

Het was voor hem inmiddels alweer de vierde keer dat hij mocht deelnemen aan de prestigieuze 

Lakeside. In 2004 en 2005 was het direct in de eerste ronde voorbij voor Rick Hofstra. Hij verloor toen in 

een memorabele wedstrijd van Mervyn King (3-1) en een jaar later van Tony West (3-2).  Na lange afwe-

zigheid mocht de Sneeker het in 2014 nog een keer proberen. In dit geval was driemaal scheepsrecht. Met 

een whitewash (3-0) versloeg Hofstra zijn Nederlands teamgenoot Remco van Eijden. In de tweede ronde 

wederom succes voor de Fries. Hofstra begon sterk aan de wedstrijd tegen Martin Atkins, maar in het 

midden van de partij moest laatstgenoemde vanwege een blessure opgeven. Rick stond al voor in de wed-

strijd en mocht zich na de opgave van Atkins voor het eerst kwartfinalist op de Lakeside noemen. De 

kwartfinale was spannend. Met 2-0 in sets kwam de Sneeker voor tegen topfavoriet Stephen Bunting! 

Hofstra was zelfs onderweg naar een 9-darter! Toch werd de partij verloren. Op enkele cruciale momen-

ten wist Rick de finishes niet te raken. Bunting won met 5-2 in sets en zou later ook het toernooi winnen. 

  Na een goed jaar op het internationale circuit mocht Rick Hofstra ook in 2015 deelnemen aan de 

Lakeside in Frimley Green. Tegenstander in de eerste ronde was de Amerikaan Jim Widmayer, waar Rick 

al eens eerder van won op de Winmau World Masters. De eerste set in januari 2015 ging echter met 3-1 

naar de Amerikaan. Hofstra vocht zich terug door met maar liefst 3-0 de tweede set te pakken. Een hele 

belangrijke leg volgde in de derde set. Met de stand op 2-2 in legs moest er een beslissende vijfde leg ge-

speeld worden. Na negen darts staan beide spelers onder de tweehonderd, maar Widmayer sleept er een 

164-finish uit om de set te pakken. Met een achterstand van 2-1 in sets krijgt Hofstra nog de kans om er 

een beslissende leg uit te slepen. Twee darts op tops worden echter gemist en zo kan Widmayer via dub-

bel vier de winst binnenslepen.  



Six Nations Cup 2015: drie FDB’ers in de selectie! 
Bondscoaches Karin ten Kate en Hans Senders hebben deze week hun teams samengesteld voor de Six Nations 
Cup 2015 in Belfast, Noord-Ierland. Van 20 t/m 22 februari zullen Tamara Schuur, Rilana Erades, Vanessa Zuide-
ma, Michel van der Horst, Danny Noppert, Richard Veenstra, Rick Hofstra en Wesley Harms namens Nederland in 
actie komen. De Six Nations Cup wordt gezien als e e n van de sterkst bezette toernooien in het landencircuit, alleen 
de Nederlandse heren wisten het toernooi een keer te winnen. Dit was in 2013 in eigen Land (Texel). 
  Wegens diverse omstandigheden en legitieme redenen, en na goed overleg met de coaches, gaven een aantal 
selectiespelers vroegtijdig aan helaas niet beschikbaar te kunnen zijn. Gelukkig beschikt Nederland over een bre-
de en ijzersterke selectie waardoor het formeren van teams op geen enkele wijze in de problemen kwam. Bij de 
heren zijn Rick Hofstra en Wesley Harms uiteraard de meest ervaren en bekenste spelers. Ook Danny Noppert, 
afgelopen weekend nog verliezend finalist bij de NDB Ranking in Vlaardingen, komt al langer uit namens Neder-
land. Dan blijven Richard Veenstra en Michel van der Horst over. Richard Veenstra kwam tijdens de Challenge of 
the Lowlands 2014 al in actie en heeft snel naam gemaakt door zich o.a. te kwalificeren voor de Zuiderduin Mas-
ters 2014. Michel van der Horst, tweemaal kwartfinalist op de Zuiderduin Masters, maakte begin dit jaar zijn de-
buut op Lakeside en mag nu dus ook debuteren in het Nederlands team. Een prachtig team voor bondscoach Hans 
Senders. Ook de damesploeg mag er zijn, vaste waarde Tamara Schuur zal in actie komen en daarnaast maakt 
drievoudig Lakeside deelneemster Rilana Erades haar rentree in het Nederlands team. Het team is compleet met 
debutante Vanessa Zuidema die zich vorig jaar voor de selectie wist te plaatsen door het kwalificatietoernooi te 
winnen.  
  De Six Nations Cup wordt sinds 2002 georganiseerd en is een landenstrijd tussen Engeland, Schotland, Wa-
les, Ierland, Noord-Ierland en dus ook Nederland. De zes landen worden verdeeld over twee groepen waarvan de 
nummers e e n en twee doorstromen naar de halve finales. De poulewedstrijden worden op vrijdag 20 februari 
(dames) en zaterdag 21 februari (heren) gespeeld, met alle finales op zondag. De dames zitten in een poule met 
Ierland en Noord-Ierland, de heren gaan het in de eerste fase van het toernooi opnemen tegen Schotland en Noord
-Ierland. Het ‘Hastings Stormont Hotel’ in Belfast is gastheer, het evenement wordt georganiseerd door de Noord-
Ierse dartsorganisatie. Tekst: www.ndbdarts.nl 



Adverteren 
De Friese Darts Bond biedt verschillen-

de mogelijkheden voor u als bedrijf om 

te adverteren. Op deze manier kunt u 

middels de FDB de dartsport in Fries-

land commercieel benutten. Wij bieden 

een breed scala aan mogelijkheden. On-

ze website wordt dagelijks door een 

grote groep leden bekeken. Daarnaast 

beschikt de FDB over een actief Twitter

- en Facebookaccount. Het gemiddelde 

bereik ligt tussen de tweeduizend en 

vijfduizend personen. Inmiddels wordt 

er hard gewerkt aan een eigen Youtube

-kanaal, met alle ins en outs rondom de 

dartsport in Friesland. Middels deze 

media kunt u uw bedrijf uitgebreid op 

de kaart zetten! Natuurlijk organiseren 

wij in Friesland vele evenementen voor 

zowel senioren als jeugdspelers, die wij 

van uw commercie le uiting kunnen 

voorzien.  

Kijk voor meer informatie op onze website onder 

‘Contact’, en ‘Adverteren’. 

Agenda 

30 januari tot 1 februari  Dutch Open Darts  

7 februari     LaCo senioren en jeugd 

15 februari    FDB Ranking senioren en jeugd 

20 februari tot 22 februari Six Nations Cup  

22 februari    Open Noorderwind Jeugdcup 

28 februari    LaCo jeugd 

7 maart     LaCo senioren 

14 maart     LaCo jeugd 

14 maart en 15 maart  Lorna Croft Friendship Cup 

22 maart     FDB Ranking senioren en jeugd 

Nieuwsbrief en FDB Youtube-kanaal 

Deze nieuwsbrief van januari 2015 is voor het eerst alleen digitaal 

beschikbaar gesteld. Vanwege de vergaande digitalisering is deze 

keer gekozen voor deze optie. In de toekomst willen we proberen 

een interactieve nieuwsbrief te publiceren. Hierin kunnen tekst, au-

dio en video worden geï ntegreerd. 

  Naast de nieuwe opzet voor de nieuwsbrief is eind 2014 ook 

het officie le Youtube-kanaal van de FDB geï ntroduceerd. Af en toe 

zullen daar reportages te zien zijn met betrekking tot de dartsport 

in Friesland. Onder andere tijdens de Zuiderduin Masters 2014 ver-

scheen een aantal reportages online. 

   

Suggesties voor het FDB Youtube-kanaal? Of inhoud voor de 

nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar pr@fdbdarts.nl!  

Meedenken wordt enorm gewaardeerd! 

    




