Open Millse Darts Trophy 2019

Dartclub NoScore uit Mill organiseert ook dit jaar weer de
Open Millse Darts Trophy. Deze Darts Trophy bestaat, net als voorgaande
jaren, uit 2 toernooien. Op vrijdagavond 29 maart 2019 is er een toernooi
voor individuele spelers en op vrijdag 5 april 2019 voor koppels. De
wedstrijden worden gehouden in ’t Lagerhuis aan de Beerseweg 9 in Mill. Daar
kunt u zich ook inschrijven voor deelname. Ook kunt u voorinschrijven via de
website van DC No Score. Voor het singeltoernooi kan dat tot en met donderdag
28 maart 2019 en voor het koppeltoernooi kan dat tot en met donderdag 4 april
2019.
De Open Millse Darts Trophy 2019 start op vrijdagavond met een toernooi voor
individuele darters. Dit toernooi begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.00
uur open. Deelname kost 8,00 euro per persoon en uiterlijk donderdag 28 maart
2019 dient de voorinschrijving hiervoor binnen te zijn. Inschrijven aan de
wedstrijdtafel kan op vrijdag 29 maart 2019 tot 19.30 uur (Vol = Vol). Voor
de winnaar (of winnares) ligt er een hoofdprijs van maar liefst 150,00 euro
te wachten en de Manfred van Daal Wisseltroffee.
Op vrijdag 5 april zal het Open Millse Darts Trophy koppeltoernooi
plaatsvinden bij Café-Zalen ’t Lagerhuis, Beerseweg 9 te Mill. Aanvang van
dit toernooi is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Deelname aan
dit koppeltoernooi is 12,00 euro per koppel. De voorinschrijving voor dit
toernooi dient uiterlijk donderdag 4 april binnen te zijn. Inschrijven aan de
wedstrijdtafel op de dag zelf kan tot 19.55 uur. (vol=vol).
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.

Geminte Mill Dartskampioenschappen

Op zaterdagavond 16 februari 2019 organiseert DC NoScore de Geminte Mill
Dartskampioenschappen 2018. Dit toernooi is voor iedereen uit de gemeente
Mill en St. Hubert en het toernooi wordt gehouden bij Café-Zalen ’t Lagerhuis
te Mill.
Kom je dus uit Mill, Langenboom, St. Hubert of Wilbertoord? Dan mag je
meedoen aan dit toernooi, maar ook darters die competitie spelen in de
gemeente Mill mogen meedoen aan dit toernooi. Inschrijven voor dit toernooi
kan bij ’t Lagerhuis aan de bar (tijdens openingstijden) tot vrijdag 15
februari of aan de wedstrijdtafel op zaterdag 16 februari tot 20:00 uur. Het
inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt 7 euro per persoon. Het toernooi zal
starten omstreeks 20:00 uur met poulewedstrijden en aansluitend winnaars- en
verliezersronde.

Ruben Relou klubkampioen 2018!

Afgelopen vrijdag 21 december vond al weer de
13de editie plaats van de DC NoScore Klubkampioenschappen. Op deze avond
begonnen we met 15 deelnemers aan de poulewedstrijden. De poules waren
evenredig verdeeld, met 3 poules van ieder 5 deelnemers. De eerste 2 gingen
door naar de winnaarsronde, de overige mochten plaatsnemen in de
verliezersronde.

In de verliezersronde waren het Rene Teunesen en Stan Voss die het tegen
elkaar op mochten nemen. Voordat deze 2 in de finale kwamen werd er door Rene
eerst gewonnen van Marco Janssen met 3-1 in de kwartfinale om vervolgens in
de halve finale te winnen van Robert Kusters met 3-2. Stan wist in de
kwartfinale te winnen van Marcel Olivier met 3-1 en in de halve finale was
het Theo van Dijk die het met 3-2 aflegde tegen Stan.
In de finale was het Rene die een 1-0 voorsprong nam, maar Stan maakte er
gelijk er weer 1-1 van. Wederom was het Rene die de voorsprong nam en de leg
erop was het Rene die als eerste voor de wedstrijd mocht gooien, echter hij
had hier nog wat moeite mee om de dubbel te vinden. Stan kwam steeds
dichterbij om vervolgens mochten beide spelers op een dubbel gooien. Rene
trok hierbij toch aan het langste eind en won de partij met 3-1.
In de winnaarsronde mochten Ruben Relou en Stephan Weren het tegen elkaar
opnemen in de finale. Stephan kwam in de finale door in de kwartfinale
ternauwernood te winnen van Niels Strijbosch met 3-2, om vervolgens in de
halve finale Kees Hendriks te treffen. Kees wist in zijn poule 3 van de 4
wedstrijden te winnen om vervolgens in de halve finale te stranden tegen
Stephan en met 3-1 het onderspit moest delven. Ruben had in de kwartfinale
een bye en mocht in de halve finale het opnemen tegen Luuk Arts en wist deze
partij met 3-1 te winnen.
Stephan begon sterk in de finale en hield gelijk zijn eigen leg. Vervolgens
brak hij Ruben en wist een 2-0 voorsprong op te bouwen. In de volgende leg
had Stephan weer het beste van het spel en had zelfs een pijl op de dubbel om
de partij te beslissen, maar het was Ruben die de spanning in de wedstrijd
terugbracht tot 2-1. Ruben kwam meer en meer in de partij en wist de stand
gelijk te trekken, 2-2. In de beslissende leg wist Ruben het spel naar zich
toe te trekken en hij wist wel zijn beslissende pijl in de juiste dubbel te
gooien en de partij met 3-2 te winnen.
Om alvast in de agenda te noteren, ons volgende toernooi is op zaterdag 29
december 2018. Dan vinden hier de Geminte Mill dartskampioenschappen plaats.
Meedoen kan als je uit de gemeente Mill (dus uit Mill, Langenboom, St. Hubert
of Wilbertoord) komt. Klik hier voor meer info.

Geminte Mill 2018

Op zaterdagavond 29 december organiseert DC NoScore de
Geminte Mill Dartskampioenschappen 2018. Dit toernooi is voor iedereen uit de
gemeente Mill en St. Hubert en het toernooi wordt gehouden bij Café-Zalen ’t
Lagerhuis te Mill.
Kom je dus uit Mill, Langenboom, St. Hubert of Wilbertoord? Dan mag je
meedoen aan dit toernooi, maar ook darters die competitie spelen in de
gemeente Mill mogen meedoen aan dit toernooi. Inschrijven voor dit toernooi
kan bij ’t Lagerhuis aan de bar (tijdens openingstijden) tot vrijdag 28
december of aan de wedstrijdtafel op zaterdag 29 december tot 20:00 uur. Het
inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt 7 euro per persoon. Het toernooi zal
starten omstreeks 20:00 uur met poulewedstrijden en aansluitend winnaars- en
verliezersronde.

DC Noscore start met nieuw seizoen
DCNS Competitie

Op 10 oktober 2017 start DC NoScore weer
met hun jaarlijkse DCNS Competitie. Op deze dinsdagavonden worden om de 2
weken een competitieronde afgewerkt. Alle avonden worden gespeeld bij CaféZalen ’t Lagerhuis te Mill en starten rond 19:30.
Speltype en opgave.
De wedstrijden zullen gespeeld worden volgens een soort handicap systeem. Dit
houdt in dat hoe hoger men vorig seizoen is geëindigd, des te meer punten
moet hij/zij gooien om op 0 uit te komen. Andersom is dus, hoe lager men het

seizoen ervoor is geëindigd, des te minder punten hij/zij moet gooien om tot
0 te komen. Als voorbeeld, de nummer 1 had afgelopen seizoen 551 punten en de
nummer laatst 451. Nieuwe spelers daar en tegen beginnen standaard op 501. De
wedstrijden worden gespeeld om 6 legs, dus een gelijk spel (3-3) is mogelijk.
Wil je meedoen aan de competitie? Geef je dan op via ons inschrijfformulier.
Heb je vorig seizoen meegedaan, maar heb je besloten dit seizoen niet meer
mee te doen. Meld je dan af voor de competitie via ditzelfde formulier. Zowel
opgeven als afmelden kan tot en met 1 oktober 2017. Na deze datum zal spoedig
ook het wedstrijdschema opgesteld worden en bekend gemaakt worden.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons via onze website
www.dcnoscore.nl. Wilt u ook op de hoogte blijven van andere toernooien? Like
dan onze Facebookpagina (facebook.com/dcnoscoremill) en blijf op de hoogte
van al het nieuws rondom DC NoScore.

