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Heeft u zelf een grote passie of kent u iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie via Barneveldsekrant@bdu.nl of 0342-494235.

De passie van... Ze kunnen er uren over praten en zijn er helemaal vol van. In deze serie 
vertellen inwoners van de regio Barneveld over hun grote passie. 
Vandaag Gerben van ‘t Land

Gerben van ‘t Land: ,,Fysiek vraagt darten niet de grootste inspanning, maar mentaal is het des te zwaarder.’’

,,De vrijdagavond is elke week weer het 
hoogtepunt”, zegt Gerben van ‘t Land 
(40). Niet alleen omdat het weekend 
begint, maar vooral omdat hij die 
avond met vrienden gaat darten.

Voor veel Nederlanders begon de fasci-
natie voor de dartsport met de succes-
sen van Raymond van Barneveld, die 
aan het eind van de vorige eeuw twee 
keer wereldkampioen werd. Sindsdien 
is ook voor de Barnevelder het spelletje 
niet meer uit zijn leven weg te denken. 
Hij dart niet alleen zelf, maar organi-
seert ook jaarlijks een toernooi in Par-
tycentrum ‘t Hoefslag in Barneveld.
,,Ik merkte al snel dat ik het heel leuk 
vond om naar darten te kijken. De ge-
zellige sfeer eromheen is uniek en je 
ziet van dichtbij hoe de spelers de wed-
strijd beleven. Daarnaast is het echt 
één tegen één. Als je slecht gooit, kun je 
alleen jezelf de schuld geven. In tegen-
stelling tot bijvoorbeeld voetbal. Daar 
kijkt een speler vaak naar zijn teamge-
noten, terecht of onterecht.”
Er is niet veel nodig om de sport te be-
oefenen, dus ging Van ‘t Land al snel 
zelf aan de slag. ,,Ik wilde het ook eens 
proberen. Zoals veel mensen dacht ook 
ik in het begin dat je vooral het midden 
moest raken. Toen ik me erin ging ver-
diepen, bleek dat niet helemaal het ge-
val te zijn. Ik kocht een dartbord en een 
paar goedkope pijlen in een speelgoed-
winkel en ik begon te gooien.” Dat viel 
niet mee. ,,Al snel kwam ik erachter 
dat het moeilijker was dan het leek. Na 
een tijdje heb ik in een speciaalzaak 
wat duurdere pijlen gekocht, waarmee 
het beter ging. Je moet de tijd nemen 

om te bepalen welk soort pijlen en welk 
gewicht het best bij je passen. Voor mij 
is dat 23 gram.” Ook de verscheiden-
heid vindt hij leuk aan de sport. ,,Ieder-
een heeft een eigen stijl van gooien, met 
eigen materiaal. Soms zijn de verschil-
len klein, maar er zijn ook uitersten. Zo 
is er momenteel een professional, Step-
hen Bunting, die met pijlen van 11,5 
gram gooit. Het is voor mij niet voor te 
stellen dat je daarmee het bord kunt 
raken, maar hij haalt er de wereldtop 
mee.”

De eerste jaren dat hij thuis een dart-
bord had hangen, gooide Van ‘t Land 
maar af en toe. ,,Ik deed het alleen als 
ik een tegenstander had, want ik vind 
het niet leuk om in mijn eentje te gooi-
en. Er moet competitie inzitten.” Die 
competitie kreeg hij ruim tien jaar ge-
leden, toen op een vrijdagavond een 
buurman aanbelde en hem opdroeg 
zijn pijlen te pakken en mee te komen. 
Sinds die dag is hij één van de Patrij-
zenhofdarters, die elke vrijdagavond de 
strijd met elkaar aangaan. De adminis-
tratief medewerker van DBA advies in 
Barneveld, bereidt zich ‘s middags al 
voor op de komende confrontatie met 
zijn buurtgenoten. ,,Elke vrijdagmid-
dag gooi ik samen met een collega op 
het werk. We spelen altijd vijf legs, dat 
kan precies in een halfuur. Tenzij we al-
lebei op dubbel 1 uitkomen, dan kan 
het iets langer duren.” Nu hij al jaren 
regelmatig dart, merkt de Barnevelder 
dat zijn niveau stijgt. ,,Dit komt door-
dat ik mijn worp oefen, maar ook door-
dat het rekenen makkelijker gaat. Over 
de meeste combinaties hoef ik niet 

meer na te denken, waardoor mijn rit-
me niet wordt verstoord. Ik speel nu 
een stuk beter dan tien jaar geleden, al 
was ik destijds heel goed in het gooien 
van dubbel 19. Die ging er bijna altijd 
in. Dat heb ik ook een tijdje met de 
dubbel 5 gehad, maar tegenwoordig 
zijn dat geen zekerheden meer. Hoe dat 
komt weet ik niet, misschien was het 
beginnersgeluk. Het is eigenlijk ook 
raar om op deze dubbels uit te komen, 
want als je een enkele gooit, blijft er 
een oneven getal over.”
Wat begon met af en toe een potje dar-
ten, is inmiddels een behoorlijke orga-
nisatie geworden voor Van ‘t Land. Van-
af 2012 houdt hij alle uitslagen van de 
Patrijzenhofdarters bij op een website. 
,,Eerder lagen de resultaten van een 
avondje darten dezelfde dag nog bij het 
oud papier. Doordat alles nu wordt bij-
gehouden, zit er meer competitie in. 
Het is een extra motivatie om zo goed 
mogelijk te gooien.” Verder organiseert 
hij samen met de rest van de groep al 
een paar jaar een regionaal toernooi. 
Zaterdag 17 januari beleeft het Patrij-
zenhof Darttoernooi zijn derde editie. 
Voor de tweede keer is ‘t Hoefslag het 
strijdtoneel. 
De eerste editie werd in 2013 bij De 
Elstar gehouden. ,,Het was meteen een 
groot succes. Voor het eerste toernooi 
had ik een schema gemaakt voor 32 
personen, maar dat werden er veertig. 
Dit jaar strijden voor de tweede keer 64 
man om de prijzen en het streven is om 
dit volgend jaar uit te breiden naar 96 
deelnemers. Ik weet niet precies wie er 
op het idee kwam om een toernooi te 
organiseren, maar het zal zijn ontstaan 

nadat het toernooi in de Martkhal ver-
dween. Het is waanzinnig dat het zo 
goed aanslaat. Dat bedenk je niet als je 
begint met darten.”
Ondertussen kijkt hij nog steeds graag 
naar darten op televisie. Het WK van 
de PDC (Professional Darts Corporati-
on) dat Gary Anderson afgelopen zon-
dag won, heeft hij op de voet gevolgd. 
,,Het is leuk om te zien dat de Neder-
landers, waaronder nog altijd Ray-
mond van Barneveld, het goed blijven 
doen. Ook de buitenlanders gooien 
vaak geweldige combinaties die je niet 
verwacht. De finale tussen de Engels-
man Phil Taylor en de Schot Gary An-
derson was een spektakel. Het is heel 
knap dat ze onder zo’n grote druk en 
met zo veel lawaai van het publiek 
kunnen presteren. Zelf gooi ik vrijdag-
middag vaak beter dan ‘s avonds, om-
dat het op het werk rustiger is. Darten 
is een concentratiesport.” Van ‘t Land is 
het dan ook niet eens met mensen die 
het maar een kroegspelletje vinden en 
het als sport niet serieus nemen. ,,Fy-
siek is het niet de grootste inspanning, 
maar mentaal is het des te zwaarder. 
Het is wel een gezelligheidssport. Dat 
zie je bij de televisietoernooien, waar 
het publiek constant feestviert, maar 
ook bij ons eigen toernooi. Mensen die 
elkaar niet kennen, raken snel aan de 
praat. Dat maakt de sport op alle ni-
veaus uniek.”

Kijk voor meer informatie over de Pa-
trijzenhofdarters en het Patrijzenhof 
Darttoernooi op www.patrijzenhofdar-
ters.tk en www.facebook.com/patrij-
zenhofdartersbarneveld.

‘Darten is een unieke sport’

Door Marijn Bouw
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