Open Millse Darts Trophy Koppels

Op zaterdag 14 maart 2020 zal DC NoScore voor de 12de keer
haar Open Millse Darts Trophy organiseren. Op deze avond zal het
koppeltoernooi worden gehouden. Het toernooi wordt gehouden bij Café-Zalen ’t
Lagerhuis, Beerseweg 9 in Mill. Daar kan u zich ook inschrijven voor dit
toernooi tijdens openingstijden. Ook is er een mogelijkheid om je online in
te schrijven via de website van DC NoScore.
Het koppeltoernooi zal om 20:00 uur aanvangen met poulewedstrijden en
aansluitend zal er de winnaars- en verliezersronde gespeeld worden.
Voorinschrijven kan bij Stephan Weren aan de bar (tijdens opgeningstijden) en
via onze website. De kosten voor dit toernooi is € 14,- per koppel.
Voor meer informatie over
door DC NoScore verwijzen
Wilt u graag op de hoogte
toernooien, like dan onze

dit toernooi, of andere toernooien georganiseerd
wij u graag naar onze website www.dcnoscore.nl.
gehouden worden van de door ons georganiseerde
facebookpagina, www.facebook.com/dcnoscoremill.

Angelino Kranenburg & Joey van Laere
winnaars Open Millse Darts Trophy
koppels

Op zaterdag 17 februari 2018 vond voor de 10de keer het Open Millse Darts
Trophy koppeltoernooi plaats. Met nog andere toernooien in de buurt, vonden

toch 36 koppels de weg naar Café-Zalen ’t Lagerhuis in Mill om met het
koppeltoernooi mee te doen. Ook de winnaars van vorig jaar, Rik Hendriks &
Bas Abels, waren van de partij om hun titel te verdedigen. Ook Luuk Arts &
Ramon Strijbosch, de winnaars van de verliezersronde van vorig jaar, waren
van de partij. Maar er lagen meer kapers op de kust die de titel wilde
veroveren. Ook voor deze avond had WLM-Festa / dart-shirt.nl weer voor de
winnaar een cheque klaar staan om voor beide spelers een dartshirt naar keuze
te laten ontwerpen. Rond de klok van 20:00 uur werd er gestart met de loting
voor de poule indeling en iets na achten rolde de eerste wedstrijdbriefjes
uit de printer. Nadat alle wedstrijden afgewerkt waren, konden we aanvangen
met de winnaars- en verliezersronde.
In de verliezersronde waren het Dennis Venbrux & Sergio Donker en zij moesten
het opnemen tegen Robert van Nistelrooij & William van Delft. Dennis & Sergio
hadden bij de laatste 32 een bye,maar bij de laatste 16 mochten ze het
opnemen tegen Paul van Kempen & Timo Orgers en wisten deze partij met 2-0 te
winnen. Daarna in de kwartfinale waren het Han Rijkers & Jorn Kremers welke
met 2-0 het onderspit moesten delven. In de halve finale waren het Niels
Strijbosch & Nick van Lieshout en deze partij werd met 3-1 in het voordeel
van Dennis & Sergio beslist.
Robert & William vonden bij de laatste 32 Sander Schaap & Ruud Klop als
tegenstanders. Robert & William wisten deze met 2-1 winnend af te sluiten.
Bij de laatste 16 waren het Roy Leenders & Rianne van den Berg die zich met
2-0 hun meerdere moesten erkennen in Robert & William. In de kwartfinale
waren het Geert van den Berg & Erik van den Berg en ook hun moesten met 2-1
zich gewonnen geven aan Robert & William. De halve finale kwamen ze tegen
Stan Voss & Stephan Weren, echter ook Stan & Stephan wisten het niet te
redden en met 3-0 ging de winst naar Robert & William.
In de finale kwamen Robert & William op een 2-0 voorsprong, maar Dennis &
Sergio wisten zich terug te vechten. In de beslissende 5de leg waren het
Dennis & Sergio die alsnog de winst opeiste ten koste van Robert & William.
In de winnaarsronde toch een verrassend koppel. Luuk Arts & Ramon Strijbosch,
vorig jaar de winnaar in de verliezersronde, waren dit jaar doorgedrongen tot
de winnaarsronde. Helaas voor hun zat de loting niet mee, want ze kwamen bij
de laatste 16 gelijk tegen Angelino Kranenburg & Joey van Laere te staan. Dit
was ook gelijk hun eindstation, want met 3-0 ging de winst naar Angelino &
Joey. In de kwartfinale troffen Angelino & Joey het koppel Joris van de Ven &
René Jacobs. Angelino & Joey wonnen deze met 3-1 en in de halve finale
troffen ze Rik Hendriks & Bas Abels, de winnaars van vorig jaar. Ondanks dat
het scorend gelijk opging, zat het bij Rik & Bas niet mee op de dubbels. De
4-0 winst voor Angelino & Joey doet daarom anders vermoeden als dat de
wedstrijd was.
Aan de andere kant van de sheet waren het Berry Frederiks & Manfred van Daal
die de finale wisten te bereiken. Zij kwamen hier door bij de laatste 16 Dave
Pannemans & Jurgen Rutten te verslaan met 3-2. Daarna in de kwartfinale waren
het Dave Verstraten & Steve van Haren die met 3-0 werden verslagen. In de
halve finale waren het Stef van Rooij & Wilco v/d Biggelaar die in een
spannende strijd met 4-2 werden verslagen.
In de finale Angelino & Joey tegen Berry & Manfred. Scorend waren beide
partijen aan elkaar gewaagd. Maar als het op de dubbels aankwam, waren het

Angelino & Joey die hier het scherpst op waren en wisten zodoende de finale
met 5-1 te winnen.
Ondanks alles kan de organisatie wederom terugkijken op een geslaagd
toernooi. Hierbij willen we dan ook onze sponsoren bedanken welke dit wederom
mogelijk hebben gemaakt. De complete einduitslag is tevens terug te vinden op
onze toernooipagina. Wilt u verder op de hoogte gehouden worden van alle
andere toernooien en onze DCNS competitie? Like dan onze Facebookpagina.

