GEANNULEERD: Open Langenboom
2020

Beste darters,
Naar aanleiding van alle nieuwe maatregelen omtrent het
coronavirus, zien wij helaas genoodzaakt het Open Langenboom
van 11 april en 12 april te annuleren.

Wij gaan druk op zoek naar een nieuwe datum zodat iedereen
weer kan meedoen aan het Open Langenboom. Houdt daarom onze
Facebookpagina en deze website in de gaten. Zodra er een
nieuwe datum bekend is, melden we dit direct op deze kanalen.
Tot die tijd, pas op jezelf en je naasten. Wees verstandig en
volg de regels die vanuit de overheid worden opgelegd.

Open Langenboom 2020
Ook dit jaar zal er weer de Open Langenboomse
Dartkampioenschappen gehouden worden. Met op
zaterdagavond 11 april zal het koppeltoernooi
gehouden worden en op zondag 12 april zal het
Singletoernooi gehouden worden. Dit alles vind
plaats in onze darttempel Café-Zalen D’n Bens
in Langenboom.

Op zaterdag 11april zal om 20:00 uur
aangevangen worden met de poulewedstrijden,
waarna
aansluitend
de
winnaarsen
verliezersronde zullen plaatsvinden. De zaal
is open vanaf 19:00 uur. Inschrijven voor dit
toernooi kan via het inschrijfformulier op
onze website tot vrijdag 10 april. Daarna kan
er alleen nog worden ingeschreven aan de wedstrijdtafel tot
20:00 uur. De kosten voor dit toernooi bedraagt €15,- per
koppel. Inschrijfgeld = prijzengeld.
Op zondag 12 april (Eerste Paasdag) zal het
singletoernooi gehouden worden. Het toernooi
begint om 20:00 uur en de zaal zal open gaan
om 19:00 uur. Inschrijven voor dit toernooi
kan via het inschrijfformulier op onze website
tot zaterdag 11 april. Vanaf zondag 12 april
is het alleen mogelijk om in te schrijven aan
de wedstrijdtafel tot 20:00. Het toernooi zal dan omstreeks
20:00 uur aanvangen met de poulewedstrijden en aansluitend
zullen er winnaars- en verliezersronde gespeeld worden.
Hoofdprijs is € 250,- voor de winnaar, bij minimaal 64

deelnemers.

Open Langenboom 2019

Net als voorgaande jaren, zal ook dit jaar op Paaszaterdag het
Open Langenboom Koppeltoernooi plaatsvinden en op Eerste
Paasdag het Open Langenboom Singletoernooi. Beide toernooien
zullen plaatsvinden bij Café-Zalen D’n Bens in Langenboom.
Op zaterdag 20 april zal om 19:30 uur (zaal open vanaf 18:30
uur) aangevangen worden met de poulewedstrijden, waarna
aansluitend de winnaars- en verliezersronde zullen
plaatsvinden. Inschrijven voor dit toernooi kan via het
inschrijfformulier op onze website tot vrijdag 19 april.
Daarna kan er alleen nog worden ingeschreven aan de
wedstrijdtafel tot 20:00 uur. De kosten voor dit toernooi
bedraagt €15,- per koppel. Inschrijfgeld = prijzengeld.
Zondag 21 april (Eerste Paasdag) zal het singletoernooi
gehouden worden, nadat iedereen zich voldaan heeft aan de
paasbrunch. Het toernooi zal aanvangen om 19:00 uur, zaal open

vanaf 18:00 uur. Inschrijven voor dit toernooi kan via het
inschrijfformulier op onze website tot zaterdag 20 april.
Vanaf zondag 21 april is het alleen mogelijk om in te
schrijven aan de wedstrijdtafel tot 19:00. Het toernooi zal
dan omstreeks 19:00 uur aanvangen met de poulewedstrijden en
aansluitend zullen er winnaars- en verliezersronde gespeeld
worden. Hoofdprijs is € 250,- voor de winnaar.
Wij van Langenbom DC hopen uiteraard jullie in grote getale te
mogen ontmoeten op zaterdag 20 en zondag 21 april in
Langenboom.

Open
Langenboomse
Dartkampioenschappen 2018
Traditiegetrouw zal ook dit jaar weer de
Open Langenboomse Dartkampioenschappen
plaatsvinden met op Paaszaterdag 31 maart
2018 het koppeltoernooi en op zondag 1
april (Eerste Paasdag) het PaasSingletoernooi. Beide toernooien zullen
wederom plaatsvinden bij Café Zalen D’n
Bens in Langenboom.

Op zaterdagavond 31 maart 2018 zal om 20:00 uur aangevangen
worden met het koppeltoernooi. Hierbij wordt er gespeeld in
poulesysteem met aansluitend winnaars- en verliezersronde. Via
het inschrijfformulier op kan men zich inschrijven tot vrijdag
30 maart, daarna kan uitsluitend nog aan de wedstrijdtafel

ingeschreven worden tot 20:00 uur. De kosten voor dit toernooi
bedraagt €15,- per koppel en inschrijfgeld = prijzengeld.
Het singletoernooi zal op zondag 1 april (Eerste Paasdag)
plaatsvinden en zal beginnen, nadat iedereen zich van hun
paasbrunch heeft genoten, om 19:00 uur met een poulesysteem.
Aansluitend zullen de winnaars- en verliezersronde gespeeld
worden. Inschrijven voor dit toernooi kan via het
inschrijfformulier tot zaterdag 31 maart, daarna kan er
uitsluitend aan de wedstrijdtafel tot 19:00 uur ingeschreven
worden. De kosten voor dit toernooi bedraagt €8,- per persoon.
Voor de winnaar zal er een hoofdprijs klaarliggen van €250,-.
Vorig jaar ging John van de Weerd er met deze prijs vandoor,
wie zal deze keer de hoofdprijs in ontvangst mogen nemen?
Dit alles kunt u meemaken op één of beide toernooien van
Langenbom DC. Zie voor meer informatie over onze dartclub kunt
u vinden op deze website of op onze facebookpagina.

John van de Weerd winnaar
Open Langenboom 2017, Luc
Peters runner-up

Winnaar John
van de Weerd
(rechts) met

runner-up Luc
Peters
(tekst Leo Bakker)
Nog geen 24 uur na de koppeltitel was uitgereikt, werd alweer
begonnen met het singletoernooi. Er waren nu 55 darters naar
Langenboom gereisd, met diverse deelnemers uit Duitsland en
zelfs uit Brussel (België).
Het toernooi liep lekker vlot in de poules en na ongeveer 2,5
uur kon -na een loterij- met de knock-out worden begonnen.
We kunnen gerust stellen, dat het niveau op de avond best
aardig was: aan het einde van dit stukje meer daarover.
De verliezersronde kende een paar verrassende namen, die het
zelfs niet tot aan de halve finales wisten te redden, wat
nogmaals duidelijk aangaf, dat de verliezersronde ook
bijzonder serieus genomen werd. Er werden ook daar diverse
legs genoteerd onder de 15 darts!
In de kwartfinale hebben de volgende mensen hun wedstrijdjes
gegooid:
2-0 Jordy vd Weerd – Gydo Heimans
2-1 Jens Toonen – William van Delft
2-1 Bryan Leijten – Levy Frauenfelder
2-0 Marcel Muijtjens – Hans Achten
In de halve finales deze loting:
3-1 Jens Toonen – Jordy van de Weerd
3-2 Marcel Muijtjens – Bryan Leijten
De finale was best spannend, die door Marcel met een 116
finish werd beslist:
4-2 Marcel Muijtjens – Jens Toonen
De winnaarsronde:
Als heel snel stonden diverse topwedstrijden op het programma,
en de scores die binnendruppelden bij de wedstrijdleiding
gaven duidelijk aan, dat men stevig aan de bak moest om een

ronde verder te komen. Om er maar een paar resultaten uit te
pakken vóór de kwartfinales:
3-2 Stef van Rooij – Roy van Tol
3-2 Emil Lamers – Tonnie V Binsbergen
3-1 Kyan Proksch – Braulio Roncero
3-2 Peter van Bergen – Geert van den Berg
3-2 Jeffrey Kieft – Gerwin Spanjers
In de kwartfinales kwamen uiteindelijk
tevoorschijn:
3-0 Jeffrey Kieft – Stef van Rooij
3-0 John Van de Weerd – Emil Lamers
3-0 Luc Peters – Lars Fransen
3-1 Andre Steenbakkers – Gert-Jan Verhees

deze

potjes

De halve finales leverden al behoorlijk wat vuurwerk op, want
die werden op het podium gespeeld en waren het aanzien meer
dan waard:
4-0 John van de Weerd – Jeffrey Kieft
Jeffrey kreeg heel wat mogelijkheden om ook een leg te pakken,
maar door zenuwen (?) kreeg hij de dubbel maar niet geraakt.
John profiteerde dankbaar van het
ongehinderd door naar de finale.

cadeau

en

stoomde

4-1 Luc Peters – André Steenbakkers
Ook hier kreeg André enkele kansen om de stand weer gelijk te
trekken, maar zag Luc steeds de legs voor zijn neus wegkapen.
De finale was een waar spektakelstuk, omdat beide spelers
dikke scores aan het gooien waren en elkaar niets toegaven.
Het breekpunt bleek een 115 finish van John onder grote druk
om Luc niet gelijk te laten komen op 3-3. Dat er werd gedart
op hoog niveau blijkt wel uit de 3×180 scores, de 115 finish
en het feit dat slechts 2 legs meer dan 15 darts nodig hadden.
John won dus verdiend de titel Open Langenboom 2017 met een
5-2 overwinning!
O ja, even aantonen dat het niveau lekker hoog lag:
De 180 scores:
Luc Peters (5x), John vd Weerd (4x), Bryan Leijten (3x), Emil

Lamers (2x), en 1x voor: Braulio Roncero, Gydo Heimans, Hans
Achten, Jaimy van de Weerd, Jeffrey Kieft, Marcel Muijtjens,
Nicolas Dornbach, Ronnie van Binsbergen, Tonnie van
Binsbergen, Ruben Relou, Rudy van Lanen en Stef van Rooij.
De finishes:
170 Luc Peters / 158 Erwin Hermans / 156 Lars Fransen
147 Luc Peters / 134 Marcel Muijtjens / 120 Nicolas Dornbach
117 André Steenbakkers / 116 Marcel Muijtjens / 116 Luc Wright
/ 115 John van de Weerd / 114 Lars Fransen / 114 Luc Wright /
109 Mike Brands / 104 Jeffrey Kieft / 103 Kyan Proksch
En dan tellen we nog niet eens de knappe en belangrijke
finishes tussen de 50-100 die vaak voor beslissingen zorgden!
Aardig niveautje, toch?
Na het Open Langenboom Koppels kan ook nu de organisatie
terugkijken op een succesvol toernooi. Mocht u de volledige
uitslag nog na willen zien, kijk dan op deze pagina. Tot
volgend jaar!

28 maart 2016, 2de Paasdag,
Open
Langenboomse
Dartkampioenschappen 2016

Om alvast in je agenda te noteren, 28
maart 2016 vind weer het Open Langenboom
plaats bij Café Zalen D’n Bens,
Dominicanenstraat 34 in Langenboom
(tegenover de kerk). Het toernooi zal
aanvangen om 13:00 uur, inschrijven voor
dit toernooi kan tot 13:00 uur aan de
wedstrijdtafel. Er zal gespeeld worden in
poules met aansluitend winnaars- en
verliezersronde. Prijzengeld voor de 1ste
plaats is € 250,- (bij minimaal 64
deelnemers).
UPDATE:
Inschrijven kan ook via onze website: Inschrijven

