DYM Youth Team
Hoe kom je in aanmerking?
Als je in aanmerking wilt komen voor een plaats in
het DYM Youth Team kun je jezelf opgeven door een
email te sturen naar info@dartyoungstars.nl o.v.v.
DYM-YT.
In de email vermeld je:
Naam
Adresgegevens
Email adres en telefoonnummer
Hoe lang je al darts speelt
Motivatie waarom je in het team wil
Dart Youngstars Management zal na ontvangst
van de email contact met je opnemen voor een
interview met jou en met je ouder(s)/verzorger(s)
om te beoordelen of je in aanmerking komt
voor één van de preselectie sessies waarvan
er meerdere per jaar zullen worden gehouden.
Tijdens deze preselectie dagen zullen één
of meerdere DYM senioren contractspelers
aanwezig zijn om je raad te geven en je te
helpen gedurende de praktijk en theorietesten
zodat iedereen kan terugkijken op een fijne dart
ervaring.

Wil jij een
contract als
Jeugdspeler?
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Wij zijn

Wie gingen je voor?

Sinds 2006 spant Dart Youngstars Management
zich in voor het begeleiden van individuele jonge
dart talenten tijdens hun carrière. DYM begeleidt en
ondersteunt aanstormend sportief talent volgens een
‘Total Concept’. Naast zakelijke aspecten wordt er
door DYM namelijk volop aandacht besteed aan
sociale en maatschappelijke aspecten die belangrijk
zijn voor de carrière en de persoonlijke ontwikkeling
van topsporters. DYM beschikt hiervoor over een
team van ‘in house’ specialisten.

Pieter Colijn
Chantal Snijders
Shaun Griffiths
Santino Broer
Thomas van Huygenvoort
Ryan de Vreede
Jake Jones
Chantal van Plateringen
Mike Laseur

Wij zoeken

Wat zijn de voordelen en privileges?

Jeugdspelers die willen en kunnen darten op een
hoger niveau. DYM is op zoek naar maximaal 4
jongens en 2 meisjes in de leeftijdcategorie 10-16 jaar
die deel uit gaan maken van het DYM Youth Team. De
spelers uit deze groep zullen worden voorbereid op
een (professionele) dart carrière en gaan deelnemen
aan meerdere dartevenementen in Europa.

Gesponsorde inschrijving voor de NDB Ranking,
Gesloten Nederland en minimaal 10 internationale
toernooien o.a. in België, Duitsland en Engeland.
Professionele begeleiding. Speciaal ontwikkelde
training methodes. Wedstrijdkleding.

“I came in as a boy playing Darts and I left as a man
with a mission to live Darts.” Jake Jones, Vice European-,
World- and Winmau Champion

“De spiegel die DYM mij voorhield deed me geloven in
mijzelf. De trainingen hebben mij compleet gemaakt.
En voor mij het belangrijkste; ik kon mezelf blijven
tijdens de interne stages.” Ryan de Vreede (Spuugkoe)
winnaar van CenterParcs Masters Youth

