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INLEIDING
Utrecht heeft inmiddels ook een dartscultuur. Met grote namen uit het 
Utrechtse, krijgt Utrecht nu eindelijk haar eigen “The Utrecht Darts 
Championship”.Schrijf geschiedenis door als eerste dit prestigieuze 
toernooi op jouw naam te zetten en schrijf je voor woensdag 1 maart 
2023 in. Op zondag 26 maart 2023 a.s. staat Stadion Galgenwaard voor 
één dag in het teken van International Darts.

Op het moment zijn de organisatoren in gesprek met sponsors voor dit 
toernooi met als doel gegarandeerde mooie prijzen. De ambitie van de 
organisatie is duidelijk. Dit moet het jaarlijkse Darts event van Utrecht en 
de wijde omgeving worden.

The Utrecht Darts Championship is een toernooi dat georganiseerd 
wordt door Koos van Tamelen. Het idee is jaren terug ontstaan door de 
goede prestaties van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. 
Natuurlijk hebben al vele mensen toegezegd om mee te doen en zullen 
er ook veel bekende namen aanwezig zijn.

Met een sportieve groet,
Koos van Tamelen

CATEGORIEËN
SINGLE TOERNOOI (VROUWEN)

Het single toernooi voor vrouwen van The Utrecht Darts Championship 
zal zondag 26 maart 2023 gehouden worden op een nader te 
bepalen aanvangstijdstip. Er wordt gespeeld in een poule van vier. 
De bovenste twee van deze poule van vier kwalifi ceren zich voor de 
winnaarsronde en de onderste twee van deze poule kwalifi ceren zich 
voor de verliezersronde. Ná de poulefase is er sprake van het knock-
out systeem. Vrouwen vanaf 18 jaar kunnen zich inschrijven voor dit 
toernooi.



SINGLE TOERNOOI (MANNEN)

PARADARTS (VROUWEN EN MANNEN)

Het single toernooi voor mannen van The Utrecht Darts Championship 
zal zondag 26 maart 2023 gehouden worden op een nader te 
bepalen aanvangstijdstip. Er wordt gespeeld in een poule van vier. 
De bovenste twee van deze poule van vier kwalifi ceren zich voor de 
winnaarsronde en de onderste twee van deze poule kwalifi ceren zich 
voor de verliezersronde. Ná de poulefase is er sprake van het knock-
out systeem. Mannen vanaf 18 jaar kunnen zich inschrijven voor dit 
toernooi.

Het single toernooi paradarts voor vrouwen en mannen van The Utrecht 
Darts Championship zal zondag 26 maart 2023 gehouden worden op 
een nader te bepalen aanvangstijdstip. Er wordt gespeeld in een poule 
van vier. De bovenste twee van deze poule van vier kwalifi ceren zich 
voor de winnaarsronde en de onderste twee van deze poule kwalifi ceren 
zich voor de verliezersronde. Ná de poulefase is er sprake van het 
knock-out systeem. Vrouwen en mannen vanaf 18 jaar kunnen zich 
inschrijven voor dit toernooi.

Inschrijven voor de diverse toernooien gaat via de website  
www.theutrechtdartschampionship.nl

Er kan ingeschreven worden voor het dartstoernooi vanaf zaterdag 
1 juni 2022.

Inschrijfgeld
Single toernooi (vrouwen)    € 20,-
Single toernooi (mannen)    € 20,-
Paradarts (vrouwen en mannen)   € 20,-



SPONSORPAKKETTEN

- Vermelding in het programmaboekje van het toernooi.
- Op de Facebook pagina wordt u genoemd als sponsor.
- U bent sponsor van een dartsbaan, waar uw naam te zien is.

SPONSORPAKKET 1: FC UTRECHT BASIC PLUS

- Vermelding in het programmaboekje van het toernooi.
- Op de Facebook pagina wordt u genoemd als sponsor.
- U bent sponsor van een dartsbaan, waar uw naam te zien is.
- Op de website komt uw logo te staan.
- U komt als sponsor op de TV’s die aanwezig zullen zijn bij het    
  toernooi.

SPONSORPAKKET 2: THE UTRECHT BASIC PLUS    € 1000,-

- Vermelding in het programmaboekje van het toernooi.
- Op de Facebook pagina wordt u genoemd als sponsor.
- U bent sponsor van een dartsbaan, waar uw naam te zien is.
- Op de website komt uw logo te staan.
- U komt als sponsor op de TV’s die aanwezig zullen zijn bij het          
  toernooi.
- Logo op de poster van het toernooi.
- Spandoek of vlag met logo in de hal.
- 2x VIP-seats Wed & Waard voor een thuiswedstrijd van 
  FC Utrecht (niet zijnde de top-3). Dit arrangement is o.a. inclusief een      
  lichte maaltijd en live-entertainment na de wedstrijd.

SPONSORPAKKET 1: THE UTRECHT BASIC   € 500,-

SPONSORPAKKET 3: THE UTRECHT PREMIUM    € 2500,-



SPONSORPAKKET 4: THE UTRECHT ULTRA   € 5000,-

- Vermelding in het programmaboekje van het toernooi.
- Op de Facebook pagina wordt u genoemd als sponsor.
- U bent sponsor van 2 dartsbanen, waar uw naam te zien is.
- Op de website komt uw logo te staan.
- U komt als sponsor op de TV’s die aanwezig zullen zijn bij het toernooi.
- Logo op de poster van het toernooi.
- Spandoek of vlag met logo in de hal.
- Vernoeming in persberichten op verschillende mediakanalen.
- Op de kleding dat gedragen wordt door de organisatie staat uw logo.
- Bij TV opnames bent u verzekerd dat uw logo te zien is.
- 4x VIP-seats Wed & Waard voor een thuiswedstrijd van FC Utrecht     
  (niet zijnde de top-3). Dit arrangement is o.a. inclusief een lichte     
  maaltijd en live-entertainment na de wedstrijd.
- 10 door u te leveren deelnemers.

- Vermelding in het programmaboekje van het toernooi.
- Op de Facebook pagina wordt u genoemd als sponsor.
- U bent sponsor van 4 dartsbanen, waar uw naam te zien is.
- Op de website komt uw logo te staan.
- U komt als sponsor op de TV’s die aanwezig zullen zijn bij het toernooi.
- Logo op de poster van het toernooi.
- Spandoek of vlag met logo in de hal.
- Vernoeming in persberichten op verschillende mediakanalen.
- Op de kleding dat gedragen wordt door de organisatie staat uw logo.
- Bij TV opnames bent u verzekerd dat uw logo te zien is.
- U bent hoofdsponsor van de fi nale dartsbaan, waar uw naam te zien is.
- VIP tafel 8 personen in de Businesslounge voor een thuiswedstrijd van       
  FC Utrecht (niet zijnde de top-3). Dit arrangement is o.a. inclusief een        
  3-gangen menu + een “kijkje” in de bestuurskamer.
- 10 door u te leveren deelnemers.
- Livestream fi nales via YouTube (met een wereldwijd bereik).

SPONSORPAKKET 5: THE UTRECHT MAIN SPONSOR   € 15000,-



Stadion Galgenwaard
Herculesplein 241
3584 AA Utrecht
Tel. 030-8885500

Neem contact met ons op via: 
www.theutrechtdartschampionship.nl
info@theutrechtdartschampionship.nl

Like onze Facebook pagina: theutrechtdartschampionship
Contactpersoon: Koos van Tamelen

Herculesplein 241
3584 AA Utrecht
Tel. 06-54263439

E-mail: k.vantamelen@fcutrecht.nl
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