
Dimitri van den Bergh enige Belg in World Series of Darts Finals 

Nog vier dagen en dan gaat in de Braehead Arena in Glasgow (Schotland) de World Series of Darts 

Finals van start. Onder de 24 spelers wist welgeteld een Belg zich te plaatsen: Dimitri van den Bergh. 

De 21-jarige Antwerpenaar moet het zaterdag in de eerste ronde opnemen tegen de Duitser Max 

Hopp. 

Van den Bergh behoort evenwel niet tot de top 8 winnaars van de World Series toernooien van 2015. 

Die spelers, onder wie de bekende Nederlanders Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, 

stromen meteen door naar de tweede ronde.  

 

Vooral die laatste is aan een bijzonder sterk seizoen bezig. Twee dagen geleden pakte Michael van 

Gerwen nog de Grand Slam Of Darts Titel, ondanks een zwakke start van de finale. Zijn triples vielen 

niet zoals ze anders wel vielen. Iets waar zijn tegenstander goed van profiteerde met een 4-1 

voorsprong en een excellente 131 finish. 

Top 8 Uitgenodigde spelers 

(wildcards) 

Zelf geplaatst 

Phil Taylor Michael Smith Chris Dobey 

Adrian Lewis Keegan Brown Mark Webster 

Michael van Gerwen Devon Petersen Dimitri van den Bergh 

Peter Wright Kyle Anderson Terry Jenkins 

James Wade Jamie Lewis  

Raymond van Barneveld  Rowby-John Rodriguez  

Gary Anderson Benito van de Pas  

Stephen Bunting Max Hopp  

 Robert Thornton  

 Ian White  

 Dave Chisnall  

 Simon Whitlock  

 



Na de eerste break begonnen de triples gelukkig te vallen bij de zogenaamde ‘Mighty Mike’. Toch bleef 

het de hele match spannend, met uiteindelijk Van Gerwen als finale winnaar door onder meer een 

versnelling in leg 28 en 29. Hij ging naar huis met de Grand Slam Of Darts Titel, en was al rechtstreeks 

geplaatst voor de tweede ronde van de wedstrijd aankomend weekend in Schotland. 

De jonge Vlaming uit Merksem kan daar ook geraken, als hij dus voorbij Max Hopp geraakt. Dat kan 

een moeilijk opdracht zijn. Bookmakers geloven dat de Duitser meer kans maakt op de zege dan de 

jonge Belg.  

Toch heeft Edward Lowy, managing director bij Unicorn, goede hoop: ‘Van Gerwen heeft in het 

verleden al veel succes geboekt’, zegt hij in een interview. ‘Ik geloof dat hij de eigenschappen bezit 

om collega-spelers zoals Kim en Ronny Huybrechts in de voetsporen te treden.’ 

Benieuwd hoe ver onze landgenoot het volgend weekend zal schoppen! Fingers crossed! 


