
 

Darten 
One hundred and eighty! Een term die veel gebruikt wordt bij 
darten 
 

Jelle Klaasen wordt geïnterviewd over hoe het nou is om darter te zijn, waar moet je 
opletten om net zo'n ster als Jelle te worden. 
  
Dit is hem dan: de beker, die ik zondag heb gewonnen. Ik heb hem gewonnen van de man die 
hem al 4 keer eerder had gewonnen: Van Barneveld. Ja, het is de afgelopen week heel druk 
geweest, heel veel op TV en met de radio bezig geweest. Ik heb de afgelopen week een 
beetje in een roes beleefd, maar ja, het was een hele leuke week! 

Ik ben begonnen met darten toen ik een jaar of 16, 17 was. Toen ben ik een keer bij mijn 
oom gaan kijken, want die speelde al 15 jaar toen ik begon. Die heeft mij het spelletje laten 
zien en hij zei: "het is misschien leuk om een keertje te doen". Dus toen heb ik het 
geprobeerd en ik vond het heel leuk. Ik was er eigenlijk meteen redelijk goed in. Na een 
paar weken kon ik al van mijn oom winnen!  

Ik ben eigenlijk door mijn vriendin beter geworden. Toen ik bij haar thuis kwam, stelde ze 
me voor aan haar familie. En toen heeft ze me een keer meegenomen naar een groot 
darttoernooi in Nederland. Toen kwam ik meteen heel ver. Dankzij haar heb ik allemaal 
grote toernooien gegooid en ben ik steeds beter geworden.  

Ik denk dat het het moeilijkste is voor de mensen die het spelletje doen op het toernooi, om 
de zenuwen onder controle te houden. Ik denk dat daardoor de meeste mensen wel de 
trippeltjes en de dubbeltjes gaan missen. Ik heb daarbij het geluk dat ik geen zenuwen heb 
op het podium.  Dit is een triple op het bord en dit is een dubbel. Een triple is 3 keer de 
waarde van het getal dat bij het vakje staat. Een dubbel is 2 keer de waarde.  

En dan nu een paar tips van onze dartkampioen: Tip 1:Heel veel trainen.Tip 2:De goede pijl 
voor jezelf vinden. Dat kan zijn een dikke pijl, een dunne pijl, een lange, een korte, een 
zware, een lichte. Als je naar een dartwinkel gaat, dan kun je die vast en zeker uitproberen. 
En tip 3:Ik denk dat het belangrijkste is: jezelf blijven. Niet arrogant gaan doen en niet 
denken dat je de beste bent. Ik kan de laatste tijd niet echt meer normaal over straat 
lopen, mijn leven is een beetje veranderd , maar ik genieter wel van! 


