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 DELFT - Darts in Delft 
bestaat dit jaar dertig jaar. 
Aad Bezemer is al vanaf de 
oprichting bij de vereniging 
betrokken en zet zich al even 
lang vrijwillig in.

    De 60-jarige Delftenaar weet nog 

goed hoe het ooit begon. Het was 

begin jaren ‘80, hij was nog jong en 

kwam regelmatig in de Koornbeurs, 

waar hij in de activiteitencommissie 

zat. Zijn broer woonde in een stu-

dentenhuis aan de Voorstraat. “Op 

een gegeven moment kwam daar 

een nieuwe bewoner. Een Engels-

man. Die had een dartbord meege-

nomen”, vertelt Bezemer. Dat zag 

je in die tijd niet vaak, weet hij nog. 

Bezemer en andere Delftenaren 

gooiden ook wat pijltjes. Ze werden 

enthousiast en besloten ook in de 

Koornbeurs een dartbord op te han-

gen. “Stonden we tot 3 uur ‘s nachts 

te darten. Totdat we dachten: mis-

schien is het nu wel tijd om een keer 

naar huis toe te gaan. De verslaving 

zat er al snel in.”

Ze kwamen erachter dat in nog en-

kele Delftse kroegen werd gedart. 

Vanuit Café Royal werd geopperd 

eens een darttoernooi te organise-

ren, met zes teams uit vier kroegen. 

“En we gingen al gauw van zes teams 

naar twaalf teams en twaalf werden 

er vierentwintig.” In 1986 werd be-

sloten het darten in Delft op een 

officiële manier te organiseren. De 

vereniging Darts in Delft (DID) werd 

opgericht. “Ze probeerden me ver-

volgens over te halen om bestuurslid 

te worden en het lukte me niet om 

‘nee’ te zeggen.” Dat is nooit zijn 

sterkste punt geweest. “Ik zit nog 

steeds in het bestuur. Tegenwoordig 

als penningmeester.”

 -Heb je daar veel werk aan? 

Bezemer: “Dat valt mee. Die paar re-

keningen die we hebben, daar heb 

ik het niet zo druk mee. We hebben 

bijvoorbeeld geen kantine, dus daar 

heb je al geen omkijken naar. Het 

betalen van de contributie is maar 

één moment in het jaar. En in ver-

gelijking met andere verenigingen 

zijn onze 575 leden best trouwe be-

talers.”

 -Heeft DID veel vrijwilligers? 

“We hebben daarover nooit te kla-

gen gehad. Zeker als er een speciaal 

evenement of toernooi wordt geor-

ganiseerd, zijn er altijd genoeg die 

iets willen doen. Maar wat betreft 

de organisatie van wedstrijden tij-

dens het seizoen, wordt er altijd veel 

door dezelfde groep mensen gedaan. 

Maar goed, dat is bij elke sportver-

eniging zo.”

 -Je zet je al dertig jaar vrijwillig 
in. Blijf je dat nog even doen? 

“Ja, ik ben onlangs weer voor drie 

jaar benoemd. Ik merk dat m’n inzet 

wel wordt gewaardeerd. Niet dat 

ik dagelijks schouderklopjes krijg, 

want daarvoor is het weer te veel 

een gewoonte.”

 -Heb je weleens overwogen er-
mee te stoppen? 

“Ja. Het zou raar zijn als dat nooit 

het geval was geweest. Het was op 

momenten dat je het druk hebt met 

allerlei andere dingen.”

 -Hoe gaat het verder met de ver-
eniging? 

“We zijn gezond. We zitten nu al en-

kele jaren stabiel op zo’n 86, 87 of 

88 teams. Misschien dat we nog een 

kleine groei meemaken, maar het zal 

niet meer worden zoals in de hoogtij-

dagen, toen we 145 teams hadden.”

 -Hoe goed kun je darten? 

“Hoe goed kón ik darten, kun je 

beter vragen. Ooit heb ik kwalifica-

tiewedstrijden voor het Nederlands 

team gespeeld. Toen streden we met 

acht man om vier plekken. Helaas 

was ene Raymond van Barneveld 

toen net wat beter en viel ik buiten 

de boot. Natuurlijk blijf je als darter, 

als je op niveau hebt gedart en er 

een beetje gevoel voor hebt, altijd 

wel enig niveau houden. Maar als je 

echt de top wilt halen moet je veel 

blijven darten.”

 -Wat vind je mooi aan de sport? 

“Je kan, als je een goede dag hebt, 

van iedereen winnen.”

 -Is darten een sport? 

“Voor 90 procent van de mensen 

niet. Als je het serieus doet, zoals 

Delftenaar en DID-lid Matthew Med-

hurst, dán beoefen je darts wel de-

gelijk als een sport. Maar voor het 

merendeel van onze leden is een 

wedstrijd meer gewoon gezellig on-

derling een wedstrijdje spelen.” 

 Aad Bezemer (60) is al even lang aan Darts in Delft verknocht
als dat de vereniging oud is   

 DELFT - Naast populaire 
sporten, waar hele 
volksstammen zich mee 
bezighouden, zijn er ook 
diverse minder bekende 
sport- en spelactiviteiten. 
Weliswaar beoefend in 
kleinere kring, maar daarom 
niet minder leuk. Daartoe 
behoort ook het kaartspel 
poker, dat in Delft onder meer 
door student Freek de Kok en 
zijn vrienden beoefend wordt.

    Freek de Kok houdt al sinds zijn 

kindertijd van bord- en kaartspe-

len. In eerste instantie de bekende 

bordspelletjes in huiselijke kring 

in Voorburg waar hij opgroeit. 

Eenmaal op de middelbare school 

legt hij zich meer en meer toe op 

het schaakspel. Tegelijkertijd krijgt 

hij samen met zijn vrienden steeds 

meer interesse voor kaartspelen. 

Rikken en toepen zijn maar klein 

bier volgens Freek en zijn vrienden-

schaar: de heren gaan gelijk voor 

het echte werk en verdiepen zich in 

het edele pokerspel. Dat stopt niet, 

wanneer de scholieren eindexamen 

doen in 2013 en uitwaaieren naar 

verschillende opleidingen. Freek 

kiest voor technische bedrijfskunde 

aan de Haagse Hogeschool in Delft 

en betrekt een studentenkamer in 

de Prinsenstad. Nog regelmatig treft 

hij zijn oude schoolkameraden voor 

een potje poker.

 Wiskunde 

Wat vindt Freek nu precies zo leuk 

aan pokeren? “Ik houd me graag 

bezig met wiskunde, heb een zo-

genaamde wiskundeknobbel. Bij 

poker is een redelijk wiskundig 

inzicht een belangrijk hulpmiddel, 

samen met enige kennis van statis-

tiek. Je moet snel kunnen rekenen 

om in te schatten welke kans je 

maakt met de kaarten die jij in je 

hand hebt tegen de andere spelers.” 

Het bluffen is een bekend onder-

deel binnen het pokerspel. Freek is 

zelf niet zo van het blufpoker: “Als 

je met wiskundig inzicht speelt en 

snel kunt berekenen en inschatten 

welke handen met kaarten je tegen-

standers hebben, hoef je niet echt 

te bluffen.” Maar, bekent hij: “Als je 

goed kunt bluffen en een pokerface 

hebt, is dat een waardevol bezit 

waar je zeker tijdens een toernooi 

heel ver mee kunt komen.” Freek 

heeft ook wel eens online poker 

gespeeld: “Best leuk om te doen, 

maar ik heb er door mijn studie en 

stage haast geen tijd meer voor. En 

als ik wat spaarzame vrije tijd heb, 

besteed ik die liever aan mijn vrien-

den en poker ik gewoon met hen.”

 Voorronde 

Freek en zijn maten geven zich in 

2015 voor de gein op voor een voor-

ronde van het Nederlands Team 

Kampioenschap Poker (NTKP) in 

Den Haag. Dat bevalt de jongeman-

nen zo goed, dat ze zich opnieuw 

inschrijven voor een NTKP-voor-

ronde in het eerste weekend van 

oktober van dit jaar. Deze wordt 

gehouden in Stadscafé de Waag. 

Per ronde zijn er acht spelers aan 

tafel. Onder hen die als eerste vijf 

eindigen worden punten verdeeld. 

Freek kijkt er met gemengde ge-

voelens op terug: “Een lid van ons 

team kwam maar liefst drie uur te 

laat en kon nog maar aan één ronde 

meedoen. Zelf had ik bij de eerste 

ronde, waaraan ik namens ons team 

meedeed, de tweede plaats en bij 

de tweede ronde de eerste plek. Bij 

de laatste ronde ging het mis. Onze 

tegenstanders gingen behoorlijk 

agressief en dwingend spelen en dat 

bracht mij en de andere teamleden 

uit ons evenwicht. Zodoende heb-

ben we als team de volgende ronde 

niet bereikt. Jammer, maar we heb-

ben het wel leuk gehad en willen 

graag nog eens onze kans grijpen 

tijdens een andere voorronde.”

Kansen genoegd voor pokeraars in 

Delft en omgeving: op zaterdag 5 

november is er om 19.30 uur een 

voorronde in de Noviteit aan de 

Kloosterlaan 33 in Monster en op 

zaterdag 19 november om 20.00 

uur bij de SBS Bridgeschool aan de 

Kerketuinenweg 2 in Den Haag. 

Kosten voor deelname bedragen 

12,50 euro. Meer informatie: www.

onkpoker.nl. 

 Pokerface en wiskundeknobbel gouden combinatie tijdens een potje poker   

 Wie wil testen hoe betrouwbaar zijn pokerface is, kan meedoen aan de voorrondes van het 

Nederlands Team Kampioenschap Poker.    

 Aad Bezemer dinsdagmiddag in actie in Sportcafé de Mookies, in Sporthal de Buitenhof. ‘Het mooie aan 

darten is dat je op een goede dag van iedereen kan winnen’, zegt hij. (foto: Jesper Neeleman)   



Bezuinigen, maar 
ook investeren in de 
sport in Delft
Onder meer in de krant Delft op 

Zondag bent u afgelopen maan-

den geïnformeerd over het door 

het College van B en W ingezette 

traject om te bezuinigen in de 

sportsector. Het Bestuur van de 

Sportraad van Delft heeft daar, 

in samenspraak met de Delftse 

sportclubs, op een constructief-

kritische manier op gereageerd. 

Dat heeft u in dit blad al eerder 

kunnen lezen. In de afgelopen 

periode is dit bezuinigingstraject 

afgesloten, onder meer via een 

zeer druk bezochte en leven-

dige Buitengewone ALV van 

de Sportraad op 22 augustus. 

Ook daarover is in deze krant 

al uitvoerig bericht. Vervolgens 

heeft Sportraad-voorzitter Wicher 

Schreuders namens alle clubs in-

gesproken tijdens de op dinsdag 

6 september gehouden verga-

dering van de Raadscommissie 

Sociaal Domein.

Daarnaast was er een aantal ver-

tegenwoordigers van individuele 

sportclubs die ter plekke ook 

nog eens hun standpunt bena-

drukten. Ter plekke bleek dat 

de wethouder en Concordia een 

voor beide partijen aanvaardbaar 

akkoord over de golfbaan van 

genoemde club had bereikt. De 

discussie over de bezuinigingen 

in de sport was langdurig, maar 

interessant en uiteraard van 

groot belang, aangezien dit de 

basis vormde voor de definitieve 

afsluiting in de vergadering van 

de Gemeenteraad op donderdag 

29 september. Een enkele motie 

over het sportbeleid werd in die 

raadsvergadering ingediend, maar 

verworpen, waardoor uiteindelijk 

het eerder voorstel van het Col-

lege van B en W is aangenomen 

en zal worden uitgevoerd.

Vertrek
De meest in het oog springende 

maatregelen betreffen het vertrek 

van de bespelers van Sporthal 

Brasserskade en van Delfia van 

hun complex, beide per zomer 

2017. Uiteraard gaat de Sportraad 

van Delft ervan uit dat ook in de 

nadere uitvoering van het traject 

zo goed mogelijk met de betrok-

ken clubs wordt overlegd, waar-

bij ook met de eerder tijdens het 

traject gemaakte opmerkingen 

zo goed mogelijk worden mee 

genomen. Tot het voorstel van B 

en W behoort ook om in overleg 

met de Sportraad te komen tot 

een investeringsplan om de in 

voorgaand traject geconstateerde 

achterstand in kwaliteit en kwan-

titeit van de sportaccommodaties 

in Delft zo veel mogelijk te her-

stellen, of meer dan dat. Vermel-

denswaardig is ook dat tijdens 

de Buitengewone ALV van de 

Sportraad van 22 augustus sport-

wethouder De Prez positief rea-

geerde op het dringende verzoek 

van Sportraad-voorzitter Wicher 

Schreuders om - in gezamenlijk 

overleg - weer te komen tot een 

volwaardige Sportnota voor 

Delft. Ook tijdens genoemde ver-

gadering van de Raadscommissie 

Sociaal Domein werd dit voorstel 

ondersteund, dus die gaat er 

komen.

In de kantine van Vitesse Delft vond 

vorige maand een goed bezochte 

themabijeenkomst plaats over een 

stringenter alcoholbeleid in de sport-

sector. De sportclubs zijn in hun 

kantines immers verantwoordelijk 

voor het handhaven van de al lan-

ger bestaande regels. De inmiddels 

landelijk bekende kinderarts en op-

richter van de alcoholpoli’s Nico van 

der Lely speelde een thuiswedstrijd, 

want hij is verbonden aan het Delft-

se Reinier de Graaf Ziekenhuis. De 

presentatie van Van der Lely maakte 

veel indruk en heeft een aantal aan-

wezigen zeker aan het denken gezet. 

Hij benadrukte de hersenschade en 

de grotere kans op diverse vormen 

van kanker als je op jonge leeftijd al 

alcohol drinkt. De schade die daar-

door ontstaat is onherstelbaar en ern-

stiger dan menigeen denkt. Boven-

dien, als je al jong begint met alcohol 

te drinken, dan is de kans groot dat 

je in je latere leven ook blijft drinken 

en menigmaal meer dan je lief is. Het 

bedrijven van sport is goed voor de 

gezondheid en alcohol past daar niet 

bij. Begin zeker niet op jonge leeftijd 

aan alcohol en drink op latere leef-

tijd altijd met mate, benadrukte hij. 

De avond werd afgesloten met een 

levendige discussie tussen de aanwe-

zigen.

Afgelopen periode is een 
behoorlijk aantal sportspelden 
uitgereikt. Op maandagavond 29 
augustus was het dubbel feest: 
sportwethouder Raimond de 
Prez en Sportraad-secretaris/
penningmeester Guus 
Heemskerk hadden die avond 
twee locaties te bezoeken.

Allereerst werd een bezoek gebracht 

aan de Delftse Watervrienden in 

zwembad Kerkpolder, waar deze 

keer een bronzen speld werd uit-

gereikt aan Tom van der Heijden. 

Aansluitend werd in Sporthal Buiten-

hof een zelfde speld uitgereikt aan 

Richard de Vos van dartsvereniging 

DID.

Op zaterdagochtend 3 september 

bracht wethouder De Prez, nu ver-

gezeld van Sportraad-voorzitter Wi-

cher Schreuders, een bezoek aan 

Sportpark Biesland waar een gou-

den speld werd uitgereikt aan DES-

vrijwilliger Bert Jan van der Mast, die 

bij aankomst op sportpark al niet zo 

goed begreep wat zijn (klein)kinde-

ren daar nu moesten. Hij werd ge-

huldigd vanwege maar liefst 50 jaar 

vrijwilligersactiviteiten bij zijn korf-

balvereniging.

Op dinsdagavond 13 september 

waren De Prez en Heemskerk aan-

wezig voor de uitreiking van een 

aantal sportspelden aan roeiers van 

LAGA: zilver voor Olivier Siegelaar 

(vanwege zijn bronzen medaille op 

de Olympische Spelen in Rio) en 

brons voor Amos Keijser (bronzen 

medaille op de WK onder 23 jaar). 

Precies een maand later, op donder-

dag 13 oktober, werd opnieuw een 

roeivereniging bezocht, deze keer 

was dat Proteus-Eretes. Wethouder 

De Prez was die avond verhinderd, 

maar gelukkig was de net nieuw 

aangetreden burgemeester Van Bijs-

terveldt in de gelegenheid om een 

aantal gemeentelijke sportspelden 

uit te reiken. In gezelschap van Guus 

Heemskerk van de Sportraad werden 

zilveren spelden uitgereikt aan Chan-

tal Achterberg (zilver in Rio) en Pe-

ter Wiersum (brons op de OS). Ten 

slotte ging een bronzen sportspeld 

naar Ellen Hogerwerff als beloning 

voor behaalde prestaties tijdens 

Het Bestuur van de Sportraad or-

ganiseert op 23 en 30 november 

een cursus Bestuur en Manage-

ment, bedoeld voor potentiële, 

beginnende dan wel al langer zit-

tende bestuursleden van Delftse 

sportclubs die lid zijn van de Sport-

raad. De cursus bestaat uit twee 

bijeenkomsten, waar naast een 

theoretische inleiding ook ruimte 

is voor de praktische invulling 

op clubniveau. De cursus wordt 

verzorgd door Kees Zwemer van 

Sportservice Zuid-Holland. Er kun-

nen maximaal 20 personen gra-

tis deelnemen. De locatie wordt 

nog bekend gemaakt. Aanmelden 

kan tot uiterlijk 10 november via 

aheemskerk@wish.nl onder ver-

melding van naam, telefoonnum-

mer, naam van de vereniging en 

functie binnen de vereniging. Per 

sportclub kunnen maximaal twee 

personen deelnemen. En uiteraard 

dient uw sportclub lid te zijn van 

de Sportraad.

De Delftse sportwereld maakte 
afgelopen maandagavond 
kennis met de onlangs nieuw 
aangetreden burgemeester van 
Delft: Marja van Bijsterveldt.

Deze eerste avond was bestemd 

voor de buitensportverenigingen. 

Later volgt nog een tweede avond, 

dan voor de binnensporters. De 

nieuwe burgemeester maakt op haar 

initiatief een kennismakingstocht 

door Delft en ontmoet in zogenaam-

de ‘meet & greet-bijeenkomsten’ 

in korte tijd heel veel betrokken 

Delftse burgers. Er waren op deze 

kennismakingsbijeenkomst voor de 

sportsector, naast de leden van het 

Sportraadbestuur, circa 50 vertegen-

woordigers van ruim 25 sportclubs 

aanwezig.

In de opening heette Sportraad-

voorzitter Wicher Schreuders de 

nieuwe burgemeester van harte wel-

kom, schetste in het kort haar voor-

geschiedenis en memoreerde ook 

kort enkele van haar voorgangers 

in Delft: Verkerk was ooit bokser, 

Van Oorschot was eerder in Tilburg 

voetbalbestuurder, Van Walsum is 

nog steeds een fietser. En ook de 

nieuwe burgemeester is een fietser, 

want ze was gewoon per fiets naar 

deze bijeenkomst gekomen. Wicher 

Schreuders benadrukte vervolgens 

voor de burgemeester en de andere 

aanwezigen het grote belang van 

sport - vanwege gezondheid, sociale 

cohesie, ontwikkeling van vaardig-

heden - de stand van zaken en vooral 

ook de kansen voor de toekomst nu 

er een investeringsplan komt, als-

mede weer een Sportnota. De burge-

meester hield vervolgens een korte 

toespraak waarin ze zei blij te zijn 

met haar nieuwe baan in deze mooie 

gemeente, met historie en toekomst. 

Ze was zeer tevreden over de eer-

dere meet & greets en zag nu erg uit 

naar deze avond. Vervolgens ging de 

burgemeester, vergezeld van twee 

sportambtenaren, de diverse groe-

pen met sportbestuurders langs voor 

een kennismaking en korte gesprek-

ken in kleinere kring. De gesprekken 

verliepen zeer geanimeerd, mede 

doordat sportbestuurders nu ook 

eens in een andere setting met elkaar 

aan tafel zaten. Men bleef onderling 

nog lang en gezellig napraten. De 

burgemeester en de ambtenaren zei-

den een nuttige avond te hebben ge-

had en verlieten pas om 23.00 uur de 

kantine van DVC, waar deze avond 

plaatsvond.

Sportclubs en kinderarts in 
gesprek over alcohol

Uitreiking van diverse 
sportspelden

Sportraad organiseert cursus Bestuur en 
Management

 Bert Jan van der Mast van DES (tweede van Links) kreeg de 

sportspeld van Raimond de Prez (tweede van rechts). Rechts 

Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders. (foto: Roel van Dorsten)

Burgemeester Marja van Bijsterveldt (centraal) in gesprek met 

vertegenwoordigers uit de Delftse sportwereld. (foto: Roel van 

Dorsten)

De Delftse roeiers die zo goed presteerden op de Spelen in Rio, 

werden beloond met sportspelden. Op de foto: Chantal Achterberg, 

burgemeester Van Bijsterveldt, Ellen Hogerwerff, Peter Wiersum en 

Guus Heemskerk (v.l.n.r.).

Tom van der Heijden van de Delftse Watervrienden kreeg onlangs de 

bronzen sportspeld opgespeld. 
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