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Van de Voorzitter
Een succesvol 2013 was het voor de Friese darters mag ik wel zeggen. Het meest recent succes is de titel
Nederlands kampioen die buitengewoon sterk is veroverd door de Jouster Danny Noppert. Hij speelde de finale tegen onze andere Friese topper Rick Hofstra, gewoon twee Friezen in de finale van het Nederlands kampioenschap. Er staan in november zelfs vier Friezen in de top 10 van de Nederlandse ranking. Iets om als FDB
erg trots op te zijn!
Deze nieuwsbrief is samengesteld door Mats Gies. Afgelopen maand is hij tot onze vreugde toegevoegd
aan het bestuursteam als PR lid. Hij zorgt voor publiciteit en marketing, de nieuwsbrief en bemoeit zich met
een groot deel van de website. Gezien het feit dat Mats journalistiek studeert, een goede darter is die weet
wat er speelt en al ervaring heeft opgedaan door zijn werkzaamheden voor de landelijke site Dartsfreakz een
mooie aanwinst waar de FDB hopelijk nog veel jaren mee samen mag werken en baat bij mag hebben.
Mijn persoonlijke samenwerking in de functie van voorzitter FDB zal echter per 1 januari 2014 definitief
worden neergelegd. Ruim drie jaren heb ik de functie ‘ad interim’ waargenomen, steeds met de restrictie dat
ik door tijdgebrek niet lang zou kunnen waarnemen. Er is veel ten goede veranderd de afgelopen jaren en ik
hoop dat deze trend zich voortzet. Helaas is er nog steeds geen andere geschikte kandidaat. Uiteraard is het
bestuur nu met spoed op zoek. Op de site van de FDB kun je meer informatie hier over vinden. Ik wens iedereen nog lang en sportief dartplezier toe en wellicht komen wij elkaar nog ergens op de dartvloer tegen.
Hartelijke groet, Jacqueline Lutz.

LaCo

Friese darters gaan internationaal

In september begon weer een nieuw seizoen
Landelijke Competitie.Het heren– en damesteam reizen weer door heel Nederland om
een plek bij de play-offs af te dwingen.
De dames staan momenteel op een
tweede plaats in de poule, met twee punten
achterstand op de RDB. Van de drie gespeelde wedstrijden werden er twee gewonnen.
Het herenteam staat derde met 28
punten uit drie wedstrijden. Echter, de achterstand op de koploper DONHN bedraagt
maar één punt. Net als de dames wonnen de
Friese heren twee van de drie partijen. We
zijn op de goede weg, maar er moeten nog
wel wat belangrijke puntjes worden gehaald.
Veel succes bij de strijd om de play-offs!

Een groep Friese darters, Pieter Miedema, Arno Buist, Dennie
Bos, Sylvester Paassen, Henk Kleinman en Andre Roorda, reizen sinds kort het internationale circuit af op jacht naar plaatsing voor de grote toernooien. Dit ‘All Above Security dartsteam’ heeft in de laatste maanden onder andere Luxemburg,
België en Zweden aangedaan. Recentelijk wist Pieter Miedema
de kwartfinale te behalen tijdens de Sunparks Masters in België, een prima prestatie!.
Daarnaast hebben we nog altijd onze Rick Hofstra, die
gesteund door Kjelvik Darts vrijwel alle BDO/WDF toernooien
afgaat. Rick staat momenteel 15e op de BDO ranking en heeft
zich onder andere geplaatst voor Lakeside in januari, en voor
het gloednieuwe toernooi: de BDO World Trophy. De FDB
wenst alle Friezen veel succes en hoopt dat ze hun doelstellingen kunnen gaan realiseren!

Zuiderduin Masters 2013

Reglementen FDB

Van 6 tot en met 8 december was het weer zover, in Egmond aan Zee
werden de Zuiderduin Masters 2013 gehouden. Dit unieke Nederlandse
televisietoernooi staat bekend om het hoge niveau en de enorme gezelligheid. Nadat we vorig jaar al drie Friese deelnemers hadden (Rick Hofstra, Dennie Bos en Mats Gies), deden er dit jaar twee Friezen mee aan
het prestigieuze toernooi. Rick Hofstra en Danny Noppert waren dit jaar
degenen die de Friese eer hoog te houden hadden.
Rick zat in een lastige poule met James Wilson en Geert de Vos.
Op vrijdagavond verloor Rick in een sterke partij met 5-2 van Wilson.
Helaas wist Rick de tweede partij niet te winnen van Geert de Vos (2-5)
en zodoende werd zijn kwartfinaleplaats van vorig jaar niet geëvenaard.
Voor Danny Noppert was dit zijn tweede televisietoernooi, na zijn
geweldige prestatie op de Winmau World Masters. Op vrijdagavond zorgde hij voor een sensatie door met 5-4 te winnen van Darryl Fitton! Zaterdagavond mocht hij aantreden tegen niemand minder dan Tony O’Shea. Deze wedstrijd werd helaas met 5-3 verloren, hoewel Danny op 43 enkele kansen op de gelijkmaker liet liggen.
Uiteindelijk wisten James Wilson, Aileen de Graaf en Colin Roelofs
het toernooi te winnen. De FDB feliciteert alle drie de winnaars en trouwe supporters, hopende dat we volgend jaar weer enkele Friezen namen
in actie kunnen zien op televisie!

Op de laatste ALV is unaniem een
besluit genomen ten aanzien van
het roken tijdens de wedstrijd.
Spelers die een partij staan te
gooien of te schrijven mogen hierbij niet roken. Houdt een speler
zich er niet aan dan kan de captain
van de tegenpartij bezwaar maken
bij de captain van het team wat in
overtreding is. Indien een team
zich niet aan deze regel aan wenst
te passen kan de tegenpartij een
klacht indienen bij het bestuur.
Deze overtreding kan worden bestraft met puntenaftrek.

Adverteren / Promotie
Voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in een advertentie om zichzelf te
promoten, heeft de FDB nog plaatsen vrij op de gloednieuwe website of
in de nieuwsbrief! Tegen een scherpe prijs kunt u uw bedrijf bij vele
mensen onder de aandacht brengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mats Gies
matsgies@hotmail.com (Communicatie & PR FDB)
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Interview Jitse van der Wal: ‘’Ik hou enorm veel van darten!’’
21-11-2013 Onze Friese jeugdtopper Jitse van
der Wal is bezig aan een snelle opmars in dartend Nederland. Hoewel de veertienjarige uit
Metslawier nog maar twee jaar dart, heeft hij
al verschillende grote titels bij de jeugd op zijn
naam staan. Tijd dus om eens wat beter kennis te maken met Jitse van der Wal!
Jitse is veertien jaar en woont in het dorpje
Metslawier samen met zijn ouders. Zijn broer
en zus zijn al ouder en wonen op zichzelf. Jitse
speelt eigenlijk sinds twee jaar darts. Het eerste toernooi waar hij aan meedeed, won hij
onmiddellijk. Dat was in het jeugdhonk in zijn
woonplaats Metslawier. ’s Avonds deed hij mee
bij de senioren en daar haalde hij de kwartfinales. Ervan overtuigd dat hij aardig mee kon
gooien, ging Jitse langzaam maar zeker meer
toernooien gooien en oefenen, ondertussen de
Lakeside op televisie fanatiek volgend.
Sinds een maand of acht gooit Jitse ook
competitie
bij
de
Friese
Darts
Bond
(dispensatie mbt leeftijd is door het bestuur
verleend). Met zijn team uit Metslawier, Café
Veldzicht, speelt hij in de derde divisie. In zijn
eerste seizoen werden ze ongeslagen kampioen. Alle spelers in het team wonen in Metslawier. Wanneer we het over zijn materiaal gaan
hebben, komen we erachter dat Jitse met pijlen gooit van James Wade, een van de absolute wereldtoppers. Zijn pijlen zijn goudkleurig
en de rest van zijn set-up is hierop afgestemd.
Uiteindelijk komt een toch wel bijzonder onderwerp aan de orde, de fameuze ‘ninedarter’. Spelers als Taylor, Van Barneveld en
Van Gerwen hebben dit al meerdere malen op
televisie laten zien. Jitse geeft aan dat hij drie
keer een ‘nine-darter’ heeft gegooid. Dit was
niet in een officiële wedstrijd, maar in training.
Toen hij hem voor de eerste keer gooide, kon
iedereen in huis dit horen.
Momenteel domineert Jitse de Friese
Ranking bij de junioren en timmert hij ook
aardig aan de weg bij de Nederlandse rankingtoernooien. Voor Jitse is het erg belangrijk om
zich te richten op een plek in de top vier van
Nederland. De NDB-rankings zijn erg belangrijk om te zien waar je staat voordat je aan
internationale toernooien gaat deelnemen.
Naast de vele toernooien en competitie op
dinsdagavond, gooit Jitse ook Landelijke Competitie in het Friese team.
Vorige maand zette Jitse een belangrijke stap door een overeenkomst te tekenen
met Dart Youngstars Management. Deze kans
kwam voor hem als een grote verassing. Jitse
krijgt nu de kans om internationaal door te
gaan breken net als spelers als Santino Broer,
Ryan de Vreede, Jake Jones en Pieter Collijn.
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Dart Youngstars Management benadert het
darten heel professioneel en Jitse krijgt trainintrainingsschema’s, een uitgestippeld speelprogramma en begeleiding in allerlei zaken. Daarnaast zorgt DYM voor sponsors die het financieel mogelijk maken dat hij meer en vooral ook
internationaal kan darten.
Het eerste doel is nu om zich te plaatsen
voor de Winmau World Masters. Wanneer Jitse
naar de toekomst kijkt, hoopt hij een keer op
het podium van de Lakeside in Frimley Green te
kunnen spelen. Daarnaast is Jitse een groot fan
van de Premier League, een zestien weken durende competitie tussen de beste tien spelers
van de PDC.
Ten slotte wil Jitse graag nog iets kwijt.
‘’Allereerst wil ik mijn ouders bedanken die mij
tot nu toe in alles gesteund hebben en het goed
vonden dat ik een overeenkomst met DYM aanging. Ook wil ik Monica en Douwe bedanken
voor hun steun, zij hebben gezorgd dat ik aan
veel meer toernooien kon deelnemen. Verder
heb ik nu een eigen website waarop mensen
mij kunnen volgen en krijg ik op korte termijn
een eigen logo zodat Jitse van der Wal herkenbaar wordt. Daarnaast is afgelopen week door
DYM een overeenkomst gesloten met de Frequent Groep, de eerste sponsor die mij financieel gaat steunen en hoop ik dat er snel nog een
paar bij komen zodat ik veel kan spelen’’.

Voor
meer
informatie
kijkt
u
op
www.jitsevanderwal.nl
of
op
www.dartyoungstars.com. De FDB wenst
Jitse ontzettend veel succes toe!

Agenda 2014

FDB/NDB

Januari
4 januari ‘13
12 januari ‘13
18 januari ‘13

Superleague Speelweek 9
5e FDB, Schuttersheuvel Sneek (met jeugd)
5e ronde LaCo en Superleague Speelweek 10

Februari
8 februari ‘13
16 februari ‘13
22 februari ‘13

6e ronde LaCo en Superleague Speelweek 11
6e FDB, Onder de Linden Luinjeberd
Superleague Speelweek 12

Maart
2 maart ‘13
22 maart ‘13
29 maart ‘13
30 maart ‘13

7e FDB, ‘T Haske Joure (met jeugd)
7e ronde LaCo en Superleague Speelweek 13
Superleague Speelweek 14
NDB Ranking 7

April
5 april ‘13
19 april ‘13
27 april ‘13

8e ronde LaCo en Superleague Speelweek 15
Superleague Speelweek 16
8e FDB, Salsa Café Heerenveen

Mei
10 mei
11 mei
18 mei
24 mei

9e ronde LaCo en Superleague Speelweek 17
NDB Ranking 8
9e FDB, Wapen Fryslan Oentsjerk (met jeugd)
10e ronde Laco en Superleague Speelweek 18

‘13
‘13
‘13
‘13

BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL
HET NIEUWS, INTERVIEWS EN
MEDEDELINGEN!
Twitter: @fdbdarts
Facebook: Friese Dartsbond FDB
E-mail: fdbdarts@hotmail.nl
www.fdbdarts.nl

FDB Ranking senioren
Heren:
1.
Jaap Kooistra
2.
Sjouke Koelstra
3.
Dennis Iedema
4.
Danny Noppert
5.
Gerrit Lemstra

19
16
16
15
14

Dames:
1.
Jacqueline Draaisma
2.
Yvette Hebing
3.
Femke Herms
4.
Reina Zantingh
5.
Annelies Hoenderdaal

11 punten
10 punten
7 punten
6 punten
5 punten

punten
punten
punten
punten
punten

FDB Ranking jeugd
Junioren:
1.
Jitse van der Wal
2.
Gijsbert van Malsen
3.
Patrick de Velde
4.
Jordy de Kruyff
5.
Matthew van der Harst

14 punten
10 punten
6 punten
4 punten
4 punten

Meisjes:
1.
Xandra Mollema
2.
Denise de Vries
3.
Anique de Velde
4.
Samantha Mollema
5.
Esmee van der Meulen

10 punten
10 punten
8 punten
6 punten
3 punten

Aspiranten:
1.
Sjouke Dijkstra
2.
Carlos Kamphuis
3.
Marcus Middendorp
4.
Ferdy Komrij
5.
Daniel van der Heide

10 punten
10 punten
7 punten
6 punten
4 punten

Superleague

Nederlandse Ranking

Dit seizoen spelen er
weer twee Friese teams
mee in de overgangsklasse van de Superleague.
Legend I staat op
een geweldige 1e plaats
maar heeft maar één
puntje voorsprong op de
nummer twee. Er zal
hard
moeten
worden
geknokt om kans te blijven houden op een plek
in de Hoofdklasse volgend seizoen.
Het
team
van
Ouwe Vat staat 3e en
heeft slechts vier punten
achterstand op de nummer één. Het seizoen is
nog lang maar als het zo
doorgaat mogen we hopelijk weer een Friese
ploeg in de Hoofdklasse
zien spelen.

Het gaat voortvarend momenteel
met de Friese darters op de NDB
Ranking.
Bij de Heren A gaat Danny
Noppert aan de leiding en hij wist
de laatste twee NDB toernooien op
zijn naam te schrijven. Rick Hofstra
staat door twee finaleplaatsen op
een keurige vierde positie. Pieter
Miedema en Frans van der Weit
staan op respectievelijk plaats 10
en 11.
Theo de Jong staat in de
Heren B categorie op een tweede
plaats met een punt voorsprong op
de nummer drie. Arnold Boersma
staat op een zesde positie.
Bij de dames hebben we dit
seizoen helaas weinig vrouwelijke
deelname aan de NDB rankingtoernooien.
In de juniorencategorie zien
we wel enkele Friezen terug. Jitse
van der Wal staat als hoogst genoteerd op een keurige 7e plaats van
Nederland.
Bij de meisjes hebben de
Denise de Vries (13) en Xandra
Mollema (15).
Tot slot hebben we de categorie aspiranten. Gijsbert van Malsen staat hier op een keurige 6e
positie!

Noorderwind Jeugdcup 2013
Op zondag 17 november 2013 werd in Sneek de eerste editie
van de Open Noorderwind Jeugdcup georganiseerd. Onder
leiding van de Friese Darts Bond gingen in dé dartshoofdstad
van Friesland precies honderd deelnemers van start in de
categorieën junioren, meisjes en aspiranten. Aan de Noorderwind Jeugdcup waren punten voor de Nederlandse ranking
verbonden en zodoende werd er fanatiek gespeeld door de
vele darters.
Het juniorentoernooi werd gewonnen door Damiën
Gerrits. De nummer vier van Nederland wist met 4-2 te winnen van Niels Zonneveld. Damiën liep al snel uit naar 3-1 met
onder andere een 180-score. Niels gooide een vijftien-darter
om 3-2 te maken maar moest toch toezien hoe Damiën met 4
-2 zijn eerste NDB op zijn naam schreef.
Gerrits won eerder op de dag van Davy Brevet en Berry van Peer, alvorens de rankingaanvoerder Colin Roelofs met
maarliefst 3-0 te verslaan bij de laatste vier. Niels Zonneveld
versloef Jeffrey Ballast en Danny Kiewit op weg naar de halve
finale, daar was hij met 3-0 te sterk voor Kevin Doets.
Bij de meisjes was het Kyana Frauenfelder die in een
spannende finale met 3-2 wist te winnen van verrassing
Veerle Hamelink. Kyana stond voor aanvang van het toernooi
nog op de vijfde plaats van Nederland, maar zal door deze
winst een aantal plaatsen stijgen. Veerle kwam 2-0 voor in
deze finale, maar zag Kyana knap drie legs achter elkaar winnen. Voor Veerle was dit haar eerste grote finale en zelfs een
van de eerste toernooien waar ze aan meedeed. Gedeeld
derde bij de meisjes waren Fenna Bouwman en Kaylee van
der Steen.
De man uit Urk, Maarten-Dirk Woord, wist een zeer
overtuigende 3-0 zege te boeken op Justin van Tergouw en
zo de Noorderwind Cup bij de aspiranten voor zich op te eisen. Met onder andere een 150-finish was hij niet te stoppen
en won hij uiteindelijk vrij eenvoudig. Maarten-Dirk won eerder van Niek Vos en Kenzo Fernandes Pereira. Van Tergouw
versloeg op weg naar de finale Wesley Scholten en Chico de
Jong.
Omstreeks half 7 was de prijsuitreiking afgelopen en
konden alle deelnemers weer beginnen aan de terugreis. Met
een geslaagde eerste editie, hoopt de FDB volgend jaar weer
terug te komen en een mooi vervolg te geven aan dit leuke
toernooi!

