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Dartsexplosie in BonteWever
!Duizenden darters uit heel Europa komen naar Assen
ASSEN - Komend
weekend stroomt De
Bonte Wever in As-
sen weer vol met dar-
ters en dartsfans uit
heel Europa tijdens de
DutchOpenDarts.Het
door de Nederlandse
Darts Bond georgani-
seerde darttoernooi
telt zesduizend deel-
nemers en kent dui-
zenden enthousiaste
toeschouwers.

Alanda de Boer

Al deze mensen gaan vrij-
dag, zaterdag en zondag los
in de Bonte Wever op 150
dartsbanen, in een gezel-
lige barstraat en een knal-
lende feesttent. De inales
worden live op televisie uit-
gezonden. Met een forse
uitbreiding van het com-
plex net achter de rug is
De Bonte Wever klaar om
de duizenden dartsliefheb-
bers te ontvangen. Hoofd
Marketing Aldwin Ensing
van De Bonte Wever: ‘Het
is fantastisch dat een eve-
nement van dergelijke om-
vang in Assen plaatsvindt.
Voorgaande jaren hebben
we al ervaren dat het hele
complex darts ademt, dit

jaar is het evenement nog
groter.’ De Bonte Wever
heeft zojuist een grootse
verbouwing achter de rug,
waarmee het in aantal vier-
kante meters bijna is ver-
dubbeld. Hiermee heeft
het complex zich weer voor
drie jaar verzekerd als gast-
locatie van de Dutch Open
Darts. ‘De wens lag er van-
uit de Nederlandse Darts
Bond om te groeien en dat
hebben we met deze nieu-

we uitbouw kunnen reali-
seren.’ Na de afbraak van
de ijsbaan afgelopen voor-
jaar, is het nieuwe complex
in sneltreinvaart neerge-
zet. Met de toevoeging van
tachtig nieuwe hotelka-
mers, twee restaurants, een
lobby, grand café, recrea-
tieruimte, een nieuwe en-
tree, een multifunctionele
congres- en evenementen-
locatie enmeerdere (verga-
der)zalen is De Bonte We-

ver er helemaal klaar voor.
‘In juni werden de nieu-

we hotelkamers in gebruik
genomen. De rest van het
complex is vanaf decem-
ber gefaseerd open gegaan.
De restaurantsDe restaurants
zijn al volop
in gebruik, de
congreszaal
heeft net haar
eerste gro-
te evenement
achter de rug.’
Met de Dutch
Open Darts zal
het comple-
te complex voor

!

te complex voor het eerst
in zijn volle omvang in ge-
bruik zijn. Alle 620 bedden
in de 262 kamers van het
hotel zijn volgeboekt voor
het internationale week-
end. Daar waar eerder top-
schaatsers loreerden op
de ijsbaan, gaan komend
weekend topdarters van
Europa prijzen winnen.
In de nieuwe congreszaal
kunnen de toeschouwers
vanaf een grote uitschuif-
bare luxe tribune hun fa-
vorieten aanmoedigen tij-

dens de topwedstrijden.
De bestaande en de nieu-
we zaal zijn onderling ge-
koppeld door het eveneens
uitgebreide uitgaanscen-
trum. Alle ruimte voor een

gezellig darts-
festijn. Ensing
verwacht dat
de organisatie
van het om-
vangrijke eve-
nement zon-
der problemen
zal gaan. En-
sing: ‘We zijn
een bedrijf dat
om grote eve-gewend is om grote eve-

nementen te doen en snel
te schakelen. Hier en daar
moeten er nog wat puntjes
op de i worden gezet en we
wachten nog op wat voor-
jaarszon voor het aanleg-
gen van het buitenterrein.
Voor ons is dit een mooie
manier om te laten zienwat
er allemaal mogelijk is bin-
nen de Bonte Wever.’

! Complex is
in aantal
vierkante
meters
verdubbeld
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