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We naderen alweer het einde van de
eerste VEDC dartcompetitie.
De laatste weken van de competitie
breken aan en daarmee zullen ook de
beslissingen gaan vallen.

De laatste speelronden.
Op maandag 26 maart breken de
laatste 6 speelronden aan.
Dit houdt een aantal zaken in:
-

-

Allereerst zal op 19 maart de finale van
de TVO VEDC Bekercompetitie gespeeld
worden. Deze wedstrijd zal gaan tussen
T.D.W. 1 – Roozeboom 4.
De wedstrijd vindt plaats in het
clubgebouw van The Dancing Wolves
aan de Vlierstraat in Enschede en zal
beginnen om 20:00 uur.
Wij hopen dat zoveel mogelijk leden bij
deze wedstrijd zullen komen kijken.

Daarnaast kunnen wij vanaf 14 mei de
balans van onze 1e competitie opmaken
als de eindstanden in beide poules
bekend zullen worden.
In beide poules is het nog spannend en
komen er nog meerdere teams voor de
prijzen in aanmerking.
Met name in Divisie 1A is het zeer
spannend, waar 2 koplopers nek-aan-nek
gaan, maar zij ook de hete adem van 2
achtervolgers in de nek voelen.
In Divisie 1B heeft 1 team al wel wat
afstand genomen van de rest, maar met
nog 7 wedstrijden voor de boeg, kan er
toch nog van alles gebeuren.
Gezien de kleine, onderlinge verschillen,
verwachten wij volgend jaar een zeer
spannende en gelijkwaardige competitie,
zowel in de nieuwe Ere-divisie als in de
1e Divisie. En uiteraard hopen wij, dat
zich nog nieuwe teams bij ons zullen
aanmelden, waardoor de vorming van
twee 1e Divisies mogelijk zal worden.
Het laatste evenement van dit seizoen is
het kampioenschap van de VEDC.
De nummers 1 en 2 van elke poule
plaatsen zich dan voor de finale van de
VEDC. Deze finale wordt op 21 mei
gespeeld bij Café De Doedelzak.
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nieuwe leden kunnen zich wel
aanmelden, maar zijn niet
speelgerechtigd.
leden mogen zich niet meer
overschrijven naar een ander team
wedstrijden mogen in de laatste 6
speelronden niet verplaatst worden *)
captainswisselingen worden in de
laatste 6 speelronden niet
geaccepteerd

*) Let op : een wedstrijd mag nog wel
in dezelfde speelweek gespeeld
worden. Een andere speelweek is niet
toegestaan.
Het eerder spelen van een wedstrijd
dan de speeldatum is altijd toegestaan

Promotie/degradatie.
De promotie-regeling voor dit seizoen
ziet er als volgt uit:
De bovenste 4 teams van elke divisie
promoveren automatisch naar de
nieuwe ere-divisie.
Nieuwe teams kunnen gebruik maken
van een “wildcard”, waardoor zij ook in
de ere-divisie geplaatst worden. Dit
wordt uiteraard per inschrijving
beoordeeld door het bestuur.
Zijn er dan nog onvoldoende teams
voor de ere-divisie (12 tot 14 teams),
dan zullen ook nog de nummers 5 en 6
kunnen promoveren.
Inschrijvingen nieuwe seizoen.
Vanaf begin april zullen we ook starten
met de inschrijvingen voor het nieuwe
seizoen.
Captains ontvangen van ons nog
bericht hoe de inschrijving zal gaan
verlopen.
Vanaf volgend seizoen zullen we op
veler verzoek nieuwe spelerspassen
hebben, waarop ook een pasfoto
afgedrukt is.
Alle leden worden dus opgeroepen om
alvast een pasfoto in te leveren bij de
captain. Dit mag een daadwerkelijke
pasfoto zijn, maar dit mag ook een
digitale pasfoto zijn.
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Zo vlak voor de bekerfinale
besteden wij aandacht aan de
sponsor die voor 3 jaar haar
naam aan deze competitie verbonden
heeft :
TVO Verspreidingen uit Enschede.

Zomercompetitie.
De voorbereidingen voor de
zomercompetitie zijn inmiddels in volle
gang. Binnenkort ontvangt iedereen
hierover informatie.
Zoals bekend heeft de VEDC de
organisatie hiervan overgenomen. Dat
houdt in, dat ook andere VEDC teams
aan de zomercompetitie mogen
deelnemen en dit niet beperkt is tot
locaties in de buitenring van Enschede,
zolang hun locatie een (buurt-)café is.
Kijk voor meer informatie op
www.zomer-competitie.nl .
Captainsavond
Op 20 april organiseren wij ook een
captainsavond. Op deze avond willen wij
samen met de captains het seizoen gaan
evalueren en zullen wij ook vooruit
kijken naar het volgende seizoen. Ook
hiervan ontvangen de captains t.z.t.
bericht van ons.
Tot slot nog even een oproep van één
van onze leden, die het leuk zou vinden
als er wat meer wedstrijdverslagen in het
gastenboek op onze site geplaatst
zouden worden. Daar sluiten wij ons
graag bij aan.

Jouw bedrijf ook sponsor
van de VEDC ?
info@vedc-darts.nl

www.vedc-darts.nl
info@vedc-darts.nl
volg ons ook op
hyves, facebook en twitter

Na dit seizoen verschijnt de volgende
TVO Verspreidingen is al 25 jaar dé
nieuwsbrief, waarin wij zullen terugkijken
verspreidingsspecialist van Oostop de 1e dartcompetitie van de VEDC.
Nederland. Iedere folderverspreiding
Iedereen veel plezier en succes met de
wordt door TVO van A tot Z tot in de
laatste wedstrijden van dit seizoen.
puntjes verzorgd. TVO is zich er zeer van
bewust dat iedere folder voor u een
investering betekent die alleen met een
optimale verspreiding
een hoog rendement
oplevert. Daarom
AGENDA ACTIVITEITEN
werken bij TVO
17-03
Café De Pijp koppeltoernooi
Verspreidingen zeer
25-03
Café de Roozeboom Grote prijs van Enschede
gemotiveerde
01-04
Friends Open! (in plaats van 25 maart !!!)
medewerkers en
15-04
Café De Sport, openingstoernooi
bezorgers die zich
28-04
TDW. Koppeltoernooi
beijveren uw folders
02-06
Speeltuin Boswinkel koppeltoernooi
af te leveren in iedere
beoogde brievenbus.
02-06
Stevenfenne. 4e Jan Veldhoen memorial single

03-06

Speeltuin Boswinkel single toernooi

Elke laatste zondag v.d. maand : Friends Open!
Alle toernooien staan ook op onze website.
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