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In de spotlight.

De laatste maand van het jaar is
alweer ruim een week oud. Een
feestmaand waarvan inmiddels het
Sinterklaas-feest achter ons ligt.
Maar traditioneel is december ook
een drukke maand. Voor ons darters
ook de periode van de grote
toernooien.
Later deze maand zal het WK van de
PDC beginnen (15-12 t/m 02-01) en
kort na nieuwjaar begint het WK van
de BDO (hetgeen in de volksmond
nog steeds Embassy of Lakeside
wordt genoemd : 07-01 t/m 15-01).
Op dit moment vindt in Egmond aan
Zee het Nederldandse TV-toernooi
Zuiderduin Masters plaats.

Naast het darten
willen wij in deze
nieuwsbrief ook
aandacht besteden aan onze
sponsoren. Deze keer staat
Vishandel Je Maatje in de
spotlight.

Vanuit Enschede kijken we hier toch
met bijzondere belangstelling naar,
want onze plaatselijke topper Remon
Hurrebrink heeft zich hiervoor
geplaatst. Gisteravond heeft hij zijn
eerste wedstrijd gespeeld. Helaas
verloor hij met 5-2 van Scott Mitchell,
dus moet hij het vanmiddag tegen de
finalist van vorig jaar, Robbie Green,
opnemen.
We wensen Remon veel succes en
hopelijk komt hij net zo ver als in
2005, toen hij bij de Dutch Open de
5e plaats behaalde. Hij werd toen in
de kwartfinale met 2-4 (sets) geklopt
door Tony Eccles.

sponsoren

Vishandel Je Maatje bestaat al vanaf
1998 en heeft een mooie winkel in
Winkelcentrum Wesselerbrink. Voor
1998 was eigenaar Ronald Barelds
werkzaam bij De Brandaris waar hij
in 1998 de zaak heeft overgenomen.
De doelstelling is altijd : “een klant
tevreden, dan zijn wij dat ook”.
Je Maatje heeft een zeer breed
assortiment en iets dat ze niet
hebben is meestal in 1 á 2 dagen te
realiseren.
Ook voor grote partijen kunnen zij
aan de verzoeken voldoen. Neem
voor verdere info gerust contact met
ze op.
Maak gebruik van de speciale

kerstaanbieding van Je Maatje,
exclusief voor VEDC-leden !
Zie de actie-coupon op deze pagina.

Het bestuur van de
VEDC wenst al haar
leden en sponsoren
fijne kerstdagen, een
mooie jaarwisseling
en alle gezondheid en
geluk in 2012.

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

AANBIEDING
Voor de kerst :
een 4 pers. vissalade halen, slechts 3 pers. betalen
teamnummer
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Bij inlevering van deze bon.
Graag met vermelding van je teamnummer ter controle.
1 salade per bon anders loopt het uit de hand
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Activiteitencommissie.
Tijdens onze ALV is door het bestuur
het idee naar voren gebracht om een
activiteitencommissie te gaan
vormen. Deze activiteitencommissie
zal zich bezighouden met de
organisatie van o.a. darttoernooien,
demonstratiewedstrijden enzovoort.
Ook verzorgd deze commissie de
gang van zaken rondom het
algemene VEDC kampioenschap en
de finale van de TVO
bekercompetitie. Daarnaast zal deze
commissie ook diverse andere zaken
ontplooien. Op dit moment wordt
gedacht aan een ludieke actie
rondom Serious Request 2012.
Er hebben inmiddels 2 mensen
zitting genomen in deze commissie,
graag willen we er nog een 3e
persoon bij. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met het
bestuur.

Zo Is Enschede
Wij hebben het onlangs al
aangekondigd, maar op 23 december
zal het dan écht gaan gebeuren :
een nieuwe huis-aan-huis krant zal in
Enschede verschijnen :
Zo Is Enschede.

TVO Bekercompetitie
Voor de TVO bekercompetitie worden
op 17 december de kwartfinales
gespeeld. De wedstrijden zijn :
Doedelzak 4 – JOOP’s
Friends Most Wanted – T.D.W. 1
DC Phenix United – DC Phenix B&L
VAK P1 – Roozeboom 4

Competitie-zaken
Bij voldoende animo, zal de VEDC in
2012 starten met een half-jaar
competitie.
Is hiervoor onvoldoende
belangstelling, dan kunnen de
geïnteresseerde teams in de
bestaande competities worden
geplaatst op de posities van de vrije
dagen.
Er stond al 1 team op de nominatie
voor deze halfjaar competitie, maar
door het wegvallen van Stevenfenne
Dreamteam is besloten om Café
Katinka de plaats van dit team te
laten innemen. Vanaf 16 januari
zullen zij starten met hun
wedstrijden.
De volgende nieuwsbrief.
Nieuwsbrief 3 verschijnt in
februari/maart 2012.
Daarin o.a. meer informatie over de
zomercompetitie.
Ook iets leuks te vermelden?
Geef dat dan door aan het bestuur.

Naast het wekelijkse nieuws in
Enschede zal deze krant ook
aandacht besteden aan de VEDC,
o.a. met wekelijkse vermelding van
de uitslagen en standen. Wij zijn
benieuwd naar de
primeur op 23
AGENDA ACTIVITEITEN
december.
17-12
Café Doedelzak Kerst koppeltoernooi
06-01
Darttoernooitje De Brouwerij
Kijk ook voor het
actuele nieuws uit
07-01
Café De Vrieler singletoernooi
Enschede op hun
14-01
Darttoernooi Vosta
website:
04-02
Darttoernooitje De Brouwerij

www.zoisenschede.nl/

Elke laatste zondag v.d. maand : Friends Open!
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