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1. COMPETITIES.  

1.1. In de periode tussen 1 juni en 31 mei van het daarop volgende jaar worden er meerdere 

competities georganiseerd, genaamd “WINTERCOMPETITIE, ZOMERCOMPETITIE en 

BEKERCOMPETITIE”.  
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1.2. Het Bestuur kan andere competities dan de genoemde competities organiseren. Deze worden 

schriftelijk meegedeeld.  

1.3. Alle hierna genoemde artikelen hebben betrekking op de te organiseren competities.  

   

2. ORGANISATIE VAN DE WINTERCOMPETITIE.  

2.1. De wintercompetitie wordt georganiseerd door het Bestuur. De wintercompetitie kent meerdere 

divisies, als volgt onderverdeeld:  

2.1.1. één eredivisie.  

2.1.2. één eerste divisie.  

2.1.3. één tweede divisie  

2.1.4. één derde divisie  

2.1.5. één vierde divisie, indien mogelijk  

2.1.6. indien mogelijk een halve competitie  

2.2. Elke divisie bestaat uit één of meerdere poules met dien verstande dat er nooit meer poules in 

de ere- dan in de eerste divisie en nooit meer poules in de eerste dan in de tweede divisie 

kunnen zijn, etc.. Als richtlijn geldt dat deze divisie/poule opbouw piramidaal (indien mogelijk) 

moet zijn.  

2.3. Elke poule bevat tenminste zeven en ten hoogste veertien teams.   

2.4. Elk team dient er naar te streven zo hoog mogelijk in de eindrangschikking te eindigen. Ook 

dient elk team zich aan de promotie-/degradatieregeling te onderwerpen.  

2.5. Het Bestuur maakt voor aanvang van elke competitie de promotie-/degradatieregeling bekend; 

zie art. 12 en 13.   

2.6. Het Bestuur benoemt een of meerdere wedstrijdsecretarissen.  

2.7. De wedstrijdsecretaris(sen) is/zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van het 

wedstrijdschema, het verzamelen van de uitslagen, de rangschikking van de verschillende 

divisies en regelmatige publicatie van de rangschikkingen.   

  

3. DEELNAME WINTERCOMPETITIE.  

3.1. Deelname aan de wintercompetitie is uitsluitend mogelijk voor teams met minimaal vier en 

maximaal 12 geregistreerde spelers.  

3.2. Inschrijving geschiedt door:   

3.2.1. Indien van toepassing de benodigde pasfoto’s met vermelding van de naam en 

geboortedatum van de speler op de achterzijde.   

3.2.2. De minimale leeftijd voor deelname aan de senioren competitie bevat 16 jaar.  

3.2.3. De verschuldigde contributie geheel is voldaan.  

3.2.4. Bij inschrijving moet het adres en emailadres aangegeven worden.  

3.3. Inschrijving wordt geweigerd, wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.   

3.4. Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.   

3.5. Indien een gewoon lid, erelid of lid van verdienste aan de wintercompetitie wenst deel te 

nemen, dient bij inschrijving te worden vermeld voor welk team men wenst uit te komen.  

3.6. Indeling in het gewenste team geschiedt uitsluitend met toestemming van de teamcaptain van 

dat team.  

3.7. Het bestuur houdt zich het recht voor nieuwe teams naar sterkte in te delen, mits in de 

betreffende divisie een plaats beschikbaar is. De eredivisie is hierbij uitgesloten.  
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3.8. Het Bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor wat de naam 

van het team betreft.   

3.9. Het is niet toegestaan om lid te zijn van zowel de DVK als lid van een andere, aangesloten 

lidorganisatie van de NDB.  

3.10. Het niet ophalen (zonder bericht) van de wedstrijdbescheiden heeft als consequentie dat het 

desbetreffende team niet deel mag nemen aan de competitie zolang de papieren niet zijn 

opgehaald en zal starten met -5 punten. 

   

4. TEAMS.   

4.1. De voor een team geregistreerde spelers wijzen uit hun midden een teamcaptain aan; de 

teamcaptain zorgt er voor dat aan de verplichtingen van het team, welke voortvloeien uit 

deelname aan de competitie, wordt voldaan.  

4.2. Een captain dient een actief betalend lid te zijn en ingeschreven bij het betreffende team.  

4.3. De teamcaptain dient telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn; dit telefoonnummer mag 

niet het telefoonnummer van de speelgelegenheid zijn, tenzij de teamcaptain hier werkzaam is. 

Het e-mail adres mag van derden zijn mits de captain hier ook daadwerkelijk te bereiken is.  

4.4. Het Bestuur beschouwt de teamcaptain als de contactpersoon voor het betreffende team. 

Mededelingen die het team aangaan, worden aan haar/hem geadresseerd.  

4.5. Wijziging van teamcaptain dient schriftelijk aan het Bestuur te worden doorgegeven, zowel de 

oude als de nieuwe teamcaptain dienen met deze mededeling akkoord te zijn.  

4.6. Een team mag bestaan uit maximaal twaalf personen. Inschrijving van nieuwe leden kan alleen 

geschieden door de teamcaptain en de speler zelf, met inachtneming van het bepaalde in art. 

3.2, indien de overige leden van het team zich hiermee schriftelijk akkoord verklaren.   

4.7. Gedurende de laatste zes weken van de competitie kunnen geen nieuwe spelers meer worden 

ingeschreven of overgeschreven.   

4.8. Het is niet toegestaan om gedurende het lopende seizoen over te stappen naar een ander team 

dat 1 of meerdere divisies lager speelt dan de huidige divisie waarin het betreffende lid speelt.  

4.9. Wanneer een team een, door het Bestuur geaccepteerde, naam heeft gekozen die verwijst naar 

een fysieke karaktertrek van de spelers, dient deze teamnaam gerespecteerd te worden.  

4.10. Wijziging van teamnaam kan alleen geschieden voor aanvang van de competitie met als 

uitzondering naam van de speelgelegenheid  

4.11. De teamleden dienen in het bezit te zijn van een geldige verenigingslegitimatie; zonder deze 

spelerspas maakt een speler geen deel uit van het team. Op de spelerspas dient een recente 

pasfoto te staan. De spelerspas blijft drie seizoenen geldig tenzij de speler zich niet inschrijft 

voor het volgende seizoen of overstapt naar een ander team. Bij verlies van de spelerspas 

dient de captain een nieuwe pas aan te vragen en de kosten hiervoor bedragen €2,50. 

4.12. Een speler die geregistreerd is voor een team, mag niet voor een ander team spelen mits er 

correct wordt voldaan aan de dispensatieregeling (zie LID 9.1 tot en met 9.14).  

4.13. Een speler mag slechts eenmaal per competitie van team wisselen. De wisseling is effectief als 

de spelerspas is gewijzigd en de administratiekosten zijn voldaan. De oude spelerspas moet 

ingeleverd worden   
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4.14. Indien de absolute meerderheid van een team (Voor aanvang van het seizoen) onder een 

andere of dezelfde naam in dezelfde of een andere speelgelegenheid wenst te spelen, 

behouden de spelers die deze wijziging wensen hun plaats in de divisie waarin zij spelen.   

4.15. Is er geen absolute meerderheid van de leden van een team en staken de stemmen, dan geldt 

de uitgebrachte stem van de teamcaptain voor twee stemmen.  

4.16. Blijkt bij inschrijving voor een nieuw seizoen het team te bestaan uit minder dan de helft van 

de geregistreerde spelers van het afgelopen seizoen, dan wordt het team geacht in te schrijven 

als nieuw team.  

4.17. Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, start de competitie in de laagste divisie met 

inachtneming van art. 3.7.   

4.18. De in dit artikel genoemde regels ten aanzien van teamleden gelden ook voor spelers, eerder 

uitkomend voor een andere, al dan niet bij de N.D.B. aangesloten, dartsbond c.q. -vereniging.   

  

5. INVULLEN/AANVULLEN WEDSTRIJDFORMULIEREN.  

5.1. Er mogen alleen wedstrijdformulieren worden gebruikt, welke door de D.V.K. zijn uitgegeven.   

5.2. Elk team vult een eigen wedstrijdformulier in.  

5.3. De teamcaptains dienen de formulieren volledig, juist en duidelijk leesbaar, inclusief het gehele 

registratienummer, in te vullen.  

5.4. De formulieren dienen te worden ingevuld voor het begin van de wedstrijd en mogen worden 

aangevuld of gewijzigd zolang de wedstrijd nog niet is begonnen.  

5.5. Als de wedstrijd is begonnen mogen geen wijzigingen of aanvullingen meer worden 

aangebracht.   

5.6. Voor het begin van de wedstrijd controleren beide teamcaptains aan de hand van de 

spelerspassen of de juiste spelers op de formulieren staan vermeld.   

5.7. De wedstrijdformulieren en spelerspassen dienen te worden getoond als een 

bestuurslid/controleur daarom vraagt.   

5.8. Indien het Bestuur of controleur(s) constateren dat tijdens een wedstrijd een speler is 

opgesteld, die niet speelgerechtigd is (zie art. 5.11 tot en met 5.15 en art. 9.1 tot en met 

9.14) wordt een rapport opgesteld en aangeleverd aan de wedstrijdleider, deze zal de wedstrijd 

in 0-0 omzetten.   

5.9. Aan het eind van de wedstrijd dient de uitslag en eindtijd op de wedstrijdformulieren te worden 

vermeld en dienen beide teamcaptains de formulieren te voorzien van hun handtekening.   

5.10. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van één reservespeler (invaller), die 

speelgerechtigd is voor dat team en als vijfde persoon op de wedstrijdformulieren vermeld 

dient te zijn.   

5.11. Een team mag tijdens de wedstrijd gebruik maken van dispensatiespeler, mits wordt voldaan 

aan de dispensatie regels. (zie art 9.1 tot en met 9.14).  

5.12. Een speler mag pas vervangen worden nadat de singles zijn gespeeld.   

5.13. De reservespeler mag pas ingezet worden na afloop van een partij (een wedstrijd bestaat uit 

een aantal partijen)   

Voorbeeld: één partij = beste van drie / 501.   
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5.14. Het vervangen van een speler door een reservespeler dient voor aanvang van een partij 

kenbaar te worden gemaakt.   

5.15. De speler die door de reservespeler is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.   

  

6. VERZENDING WEDSTRIJDFORMULIEREN.  

6.1. De wedstrijdformulieren dienen binnen zeven kalenderdagen na de wedstrijd, via het digitaal 

systeem door de vereniging te zijn ontvangen.   

6.2. De wedstrijdformulieren dienen tot na publicatie van de eindstand (einde van de competitie) 

bewaard te worden.   

6.3. Indien de wedstrijdleiding na 1 week het formulier, digitaal nog niet heeft ontvangen dan zal er 

voor deze wedstrijd, 0 punten genoteerd worden voor het team dat in gebreken is gebleven. 

Bij een 2e en al opvolgende keren te laat insturen, zal er voor deze wedstrijd onherroepelijk -3 

punten genoteerd worden voor het team dat in gebreke is gebleven. 

6.4. artikel 6.1 en 6.3 zijn bindend.   

6.5. Elke gegooide 180, 501 in minder dan 15 darts en/of finish van 101 of hoger kunnen ingevuld 

worden op het wedstrijdformulier en door beide captains afgetekend en digitaal ingestuurd  

worden.  

6.6. Ook alle op en aanmerkingen over de wedstrijd, c.q. baan of gelegenheid kunnen achterop het 

formulier worden vermeld, deze opmerkingen hoeven niet door beide captains getekend.   

  

  

   

7. NIET KOMEN OPDAGEN/ONVOLLEDIG TEAM   

7.1. Indien een team zonder voorafgaande kennisgeving te laat komt, kan de tegenstander een 

uitslag claimen van 5-0.  

7.2. Indien het thuisspelend team niet komt opdagen, verstuurt het uitspelend team haar eigen 

wedstrijdformulier. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als genoemd in art. 7.1 en 7.6.   

7.3. Een wedstrijd kan worden begonnen als minimaal 75% van maximaal een team aanwezig 

is.(het andere team moet dan dus compleet zijn). de ontbrekende spelers dienen voor aanvang 

van hun single partij aanwezig te zijn, is dit niet het geval dan wordt de speler geacht al zijn 

darts buiten het dartbord te hebben gegooid en gaat het punt naar de tegenstander.  

7.4. Een onvolledig team, waaronder wordt verstaan een team waarvan slechts drie spelers zijn 

verschenen, kan een wedstrijd spelen. De ontbrekende speler wordt geacht al zijn darts buiten 
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het dartbord te hebben gegooid. De captain van het onvolledige team mag zelf bepalen welke 

plaats op het wedstrijdformulier leeg blijft. Zijn beide teams onvolledig dan dient het 

thuisspelend team plaats 2 of plaats 4 op het wedstrijdformulier leeg te laten. Het uitspelend 

team vult dan plaats 1 of plaats 3 niet in.   

7.5. Is het aantal spelers minder dan drie, dan wordt het betreffende team geacht niet te zijn 

komen opdagen; de tegenstander kan dan een uitslag claimen van 5-0.   

7.6. Indien een team (met voorafgaande kennisgeving) niet komt opdagen, kan de tegenstander 

een uitslag claimen van 5-0.  

7.7. Aan het eind van de competitie wordt het gemiddelde bepaald en afgerond (0,49 en lager 

wordt 0; 0,50 en hoger wordt 1). Indien dit gemiddeld hoger is dan 5 dan wordt het verschil bij 

de einduitslag opgeteld. Bovendien wordt 1 punt extra toegekend als genoegdoening. Per 

wedstrijd kunnen echter niet meer dan 9 punten worden toegekend.   

7.8. Op het puntentotaal van een team dat ten tweede male niet komt opdagen worden 5 punten in 

mindering gebracht.  

7.9. Op het puntentotaal van een team dat zonder voorafgaande kennisgeving niet komt opdagen 

worden 5 punten in mindering gebracht. 

7.10. Een team dat in de laatste zes weken (al dan niet met voorafgaande kennisgeving) niet komt 

opdagen krijgt 5 strafpunten en bij een 2e keer in de laatste zes weken degradeert het team. 

7.11. Indien een team meer dan twee keer (al dan niet met voorafgaande kennisgeving) niet komt 

opdagen, wordt dat team uit de competitie genomen.  

7.12. Indien een team, om wat voor reden dan ook, geen deel meer uitmaakt van de competitie, dan 

blijven de behaalde resultaten van een afgeronde competitiehelft gehandhaafd. De overige 

resultaten vervallen.  

7.13. Teamleden van een uit de competitie genomen team kunnen zich uitsluitend met toestemming 

van het Bestuur laten overschrijven naar een ander team mits betreffende teamlid niets te 

verwijten valt.  

7.14. Wanneer een team in de laatste 6 weken van de competitie voor een derde maal niet komt 

opdagen, beslist de wedstrijdleiding om het team al dan niet uit de competitie te nemen. Dit 

besluit wordt genomen om de resterende teams in de poule niet te benadelen maar het 

desbetreffende team zal wel gedegradeerd worden naar een lagere divisie. Ditzelfde zal ook 

gelden voor een team dat in de laatste 6 weken, willens en wetens competitievervalsing pleegt.  

  

8. DATUM EN TIJD   

8.1. De competitieweek loopt van maandag tot en met vrijdag.   

8.2. De wedstrijden dienen op de vastgestelde competitiedag gespeeld te worden,  tenzij:  

8.2.1. Beide teams een speelavond in dezelfde speelweek overeenkomen.  

8.2.2. Beide teams, met toestemming van de wedstrijdsecretaris, een speelavond binnen 14 

dagen na de geplande wedstrijddag overeenkomen en inhalen binnen 4 weken na 

geplande wedstrijddag  
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8.2.3. Één of meerdere spelers verplichtingen hebben ten aanzien van de vertegenwoordigende 

selecties van de N.D.B.  

8.2.4. Het Bestuur bepaalt, met uitzondering van art. 8.2.3, of er sprake is van overmacht.  

8.2.5. Als een team in het speelschema (geldt ook voor de laatste 6 weken) een wedstrijd heeft 

staan op een nationale feest- of herdenkingsdag ed. Dan wordt u beide verplicht om de 

wedstrijd te verzetten naar een dag in dezelfde speelweek en medewerking te verlenen 

aan het team die het verzoek indient.  

Enige uitzondering in deze is dat wanneer u beide als teams het geen probleem vindt om 

op een van deze genoemde dagen te spelen dan staat het u geheel vrij om dan alsnog te 

spelen.   

8.3. Indien een captain om welke reden dan ook een wedstrijd wenst te verzetten dan dient hij dit 

binnen 48 uur voor aanvang van de wedstrijd aan te geven bij de captain en deze uitgestelde 

wedstrijd binnen 4 weken te spelen Beide captains dienen hiervan de wedstrijdleiding op de 

hoogte te stellen.  

8.4. Gedurende de laatste zes weken van de competitie wordt geen toestemming voor uitstel van 

wedstrijden gegeven anders dan in de vastgestelde speelweek, met inachtneming van art.  

8.2.3 en 8.2.4.  

8.5. wedstrijden die niet op de vastgestelde data zijn gespeeld worden 0-0 verklaard, met 

inachtneming van art. 8.2.3 / 8.2.4 en 8.3.   

8.6. Indien art. 8.2.3 en 8.2.4 toepassing is binnen de laatste zes competitieweken, dan dient deze 

wedstrijd voor de vastgestelde speeldatum gespeeld te zijn.  

8.7. Beide teamcaptains dienen het verzetten van de wedstrijd tijdig kenbaar te maken aan de 

wedstrijdsecretaris. Binnen 14 dagen moet de wedstrijd in teambeheer staan. 

8.8. Indien sprake is van een verzette of inhaalwedstrijd dient dit op beide wedstrijdformulieren 

duidelijk te worden aangegeven.  

8.9. Indien niet wordt voldaan aan art. 8.2 – 8.3 – 8.4 en 8.5 worden 0 punten toegekend aan het 

team dat in gebreke is gebleven.  

8.10. De competitiewedstrijd begint tussen 20.00 en 20.30 uur.  

8.11. Bij een gelijke legstand voorafgaand aan de laatste leg van de partij dient de speler 

die de partij begonnen is, de laatste beslissende leg te beginnen.  

8.12. Tijdens een competitiewedstrijd mogen in de speelgelegenheid geen activiteiten plaatsvinden, 

die de voortgang van de wedstrijd belemmeren, zoals liveoptreden, toernooien, e.d.  
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8.13. Het uitteam kan, indien hiervan sprake blijkt, weigeren te spelen. De teamcaptains dienen in 

overleg een andere speelgelegenheid en/of -datum vast te stellen met inachtneming van de 

artikelen 8.2 tot en met 8.5 en 8.6.  

8.14. Indien geen directe oplossing wordt gevonden, dienen beide captains de reden binnen een 

week na de geplande speeldatum schriftelijk aan de wedstrijdsecretaris kenbaar maken.  

8.15. Het Bestuur beslist of de weigering terecht is geweest; in dat geval wordt de uitslag 0-5 voor 

het uitteam. Beslist het Bestuur dat de weigering onterecht was, wordt de uitslag 5-0 voor het 

thuisteam.  

8.16. De aangewezen wedstrijdbaan en -bord dienen minimaal een half uur voor het begin van de 

wedstrijd voor het ingooien beschikbaar te zijn. Het bezoekende team dient in de gelegenheid 

te worden gesteld minimaal een kwartier op dit bord te kunnen ingooien.  

  

  

9. Dispensatieregeling  

9.1. Een team mag per wedstrijd maar één speler dispenseren.  

9.2. De te dispenseren speler zal lid moeten zijn van Dart Vereniging Kennemerland.  

9.3. De te dispenseren speler mag maar twee keer per seizoen in hetzelfde team dispenseren. 

Gebeurt dit voor een derde keer, dan zal deze speler onmiddellijk overgeschreven worden, 

naar het team waarin de te dispenseren speler voor de derde keer wordt gedispenseerd. Hierbij 

moeten dan ook de mutatiekosten betaald worden.  

9.4. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, mag deze speler niet meer uitkomen in de 

competitie.  

9.5. De te dispenseren speler moet ingeschreven staan in een team dat in een gelijke of lagere 

divisie ingeschreven is.  

9.6. De te dispenseren speler moet ingeschreven staan in een team dat in dezelfde 

speelgelegenheid speelt als het team, waarin deze speler dispenseert.  

9.7. Als een team verschijnt op een door D.V.K. georganiseerde officiële wedstrijd, met vier voor 

dat team geregistreerde spelers, is het niet toegestaan een speler in dat team te dispenseren, 

tenzij één van deze vier geregistreerde spelers niet kan meespelen door een eventuele 

handicap.  

9.8. De te dispenseren speler zal zijn speelregistratiekaart moeten tonen aan de captain van de 

tegenpartij.  

9.9. Bij verkeerd handelen met deze regels zullen de punten die de te dispenseren speler heeft 

behaald, vervallen. Dit geldt, zowel voor de singlepartij, de koppelpartij als voor de teamgame.  

9.10. Een team is verplicht met minimaal drie spelers op een door D.V.K. georganiseerde 

competitiewedstrijd te verschijnen.  

9.11. de laatste 6 wedstrijden, van de lopende competitie, tot en met de finaledagen mag er niet 

meer gedispenseerd worden. Dit geldt ook als de wedstrijd eerder wordt gespeelt.  

9.12. Een speler mag, per speelavond maar voor één team uitkomen.  

9.13. Bij de divisiekampioenschappen die door D.V.K. worden georganiseerd, mag er niet 

gedispenseerd worden. Tevens bij de divisiekampioenschappen, georganiseerd door de 

Nederlandse Dart Bond, mag er niet gedispenseerd worden.  
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9.14. Op finaledagen van de bekercompetitie, die door D.V.K. worden georganiseerd mag er niet 

gedispenseerd worden. Tevens op de finaledagen, georganiseerd door de Nederlandse Dart 

Bond, mag er niet gedispenseerd worden.  

  

10. SCORES BIJHOUDEN   

10.1. Het thuisspelend team is verantwoordelijk voor het opschrijven van de scores.  

10.2. Het gebruik van een elektronisch scorebord is niet toegestaan.   

10.3. Bij constatering van het gebruik van een elektronisch scorebord wordt de wedstrijd 0-0 

verklaard.  

10.4. De speler/speelster achter de oche mag op elk moment tijdens zijn/haar partij bij de schrijver 

informeren naar de gescoorde of overgebleven punten. De schrijver mag echter niet vertellen 

hoe een speler/speelster moet uitgooien.  

10.5. De score mag pas worden geschreven nadat de speler/speelster alle drie zijn/haar darts heeft 

geworpen.  

10.6. De darts mogen pas uit het bord worden genomen nadat de score is genoteerd. Hierna is geen 

beroep meer mogelijk.   

  

10.7. Alle verzoeken om de vastgelegde scores en afgetrokken getallen te controleren en/of te 

veranderen dienen plaats te vinden voordat de speler/speelster zijn/haar volgende beurt 

begint.  

10.8. De schrijver let op of men zich correct houdt aan de werpafstand (de voet geheel achter de 

oche). Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan 

de schrijver de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld.  

10.9. Alleen darts waarvan de punten in het bord zitten of het oppervlak van het bord raken worden 

geteld. Hierbij wordt uitgegaan van het vak waar de punt van de dart zich bevindt.  

  

11. WEDSTRIJD  

11.1. Een wedstrijd in de eredivisie bestaat uit de volgende partijen: In deze volgorde 

1x Round Robin  

4x single 501  beste van 5  open start dubbel finish  

4x koppel 701  beste van 5  open start dubbel finish  

11.2. Een wedstrijd in de eerste divisie bestaat uit de volgende partijen:  

1x Round Robin 

4x single 501  beste van 5  open start dubbel finish   

4x koppel 501  beste van 5  open start dubbel finish   

 

11.3. Een wedstrijd in de tweede divisie bestaat uit de volgende partijen:   

4x single 501  beste van 5  open start dubbel finish  

4x koppel tac tic beste van 3 drie kruizen met score  

1x  team 701  beste van 1  open start dubbel finish   

11.4. Een wedstrijd in de derde divisie bestaat uit de volgende partijen:   

4x single 501  beste van 3  open start dubbel finish   

4x koppel tac tic beste van 3 drie kruizen met score   
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1x team 701  één partij  open start dubbel finish   

11.5. Een wedstrijd in de vierde divisie bestaat uit de volgende partijen:  

4x single 501  beste van 3  open start dubbel finish   

4x koppel tac tic beste van 1 drie kruizen met score   

1x team 701  één partij  open start dubbel finish  

11.6. Het uitspelend team begint de wedstrijd, en de 1e single partij in de Ere en 1e divisie.  

11.7. Voor het begin van de wedstrijd bepalen de teamcaptains, onafhankelijk van elkaar, de 

volgorde van de spelers, waarin deze hun individuele partijen spelen. De vastgestelde volgorde 

wordt, indien mogelijk, vermeld op het scorebord.   

11.8. Wanneer er in koppels gespeeld wordt, speelt elk koppel van het thuisspelend team tegen elk 

koppel van het uitspelend team. Het uitspelend team heeft de keuze van wisselen na afloop 

van de eerste partij. Wisselt het uitspelend team niet van koppel, dan dient het thuisspelend 

team van koppel te wisselen.  

Het wisselschema ziet er als volgt uit:  

  

11.9.  

  

  

11.10. Bij het spelen van de teamgame dient de volgorde van de singles te worden aangehouden met 

inachtneming van art. 5.10 tot en met 5.15.  

11.11. Als een tac tic gelijk eindigt wordt deze geacht niet te zijn gespeeld en dient direct over 

gespeeld te worden. Dit betekent dat het team dat de gelijk geëindigde tac tic is begonnen ook 

de over te spelen tac tic begint.  

11.12. Elke partij dient zo snel mogelijk te worden gespeeld.  

11.13. Voor elke gewonnen partij ontvangt het team een wedstrijdpunt.  

11.14. Spelers en schrijvers worden geacht tijdens het spelen van een partij niet te telefoneren dan 

wel onnodig op te houden.  

  

12. KAMPIOENEN/DEGRADANTEN  

12.1. Het team dat in zijn poule het hoogste aantal punten behaalt, is winnaar van die poule.  

12.2. Indien in een poule twee of meer teams het hoogste aantal punten hebben behaald, is het 

onderlinge resultaat beslissend.  

12.3. Geeft het onderlinge resultaat geen winnaar, dan is het aantal gewonnen wedstrijden 

beslissend.  

12.4. Geeft het aantal gewonnen wedstrijden evenmin een winnaar, dan worden tussen deze teams 

een of meerdere beslissingswedstrijden georganiseerd. Het team dat het hoogste aantal 

punten behaalt, neemt in de eindstand de hoogste positie in.  

  uitteam     

-   

-   

-   

-   

thuisteam     

   

   

   

   

uitteam     

-   

-   

-   

-   

thuisteam  

koppel 1     koppel 1   koppel 1   koppel 1   

koppel 2     koppel 1   koppel 1   koppel 2   

koppel 2     koppel 2   koppel 2   koppel 2   

koppel 1   koppel 2   koppel 2   koppel 1   
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12.5. Door de D.V.K. worden voor de poulewinnaars aan het eind van het seizoen 

divisiekampioenschappen georganiseerd. De divisiekampioenen dienen ook deel te nemen aan 

de door de N.D.B. te organiseren landelijke Divisiekampioenschappen.   

12.6. Indien in een poule bij de plaatsbepaling t.b.v. handhaving/degradatie twee of meer teams een 

gelijk aantal punten hebben behaald, is het onderlinge resultaat beslissend.  

12.7. Geeft het onderlinge resultaat geen uitsluitsel, dan is het aantal gewonnen wedstrijden 

beslissend.   

12.8. Geeft het aantal gewonnen wedstrijden evenmin uitsluitsel, dan worden tussen deze teams  

een of meerdere beslissingswedstrijden georganiseerd. Het team dat het hoogste aantal 

punten behaalt, neemt in de eindstand de hoogste positie in.  

  

13. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING  

13.1. Het Bestuur maakt jaarlijks voor aanvang van de competitie de promotie-/degradatieregeling 

bekend.   

13.2. Deze zal bij het afgeven van het wedstrijdbescheiden schriftelijk bekend worden gemaakt aan 

de captains evenals gepubliceerd worden op de website.  

13.3. De poule kampioen promoveert automatisch naar de bovenliggende divisie, wanneer een 

kampioen niet wenst mee te werken dan degradeert het team automatisch naar een lagere 

divisie.  

  

14. CONTROLE   

14.1. Controle van de legitimatie-, seizoen-, wedstrijdformulieren en dartsbanen mag uitgevoerd 

worden door het Bestuur of door het Bestuur daartoe aangestelde controleurs.  

14.2. Controleurs/bestuursleden dienen zich als zodanig te legitimeren.  

14.3. Controleurs brengen schriftelijk verslag uit aan de Wedstrijdleider  

14.4. Bij constatering van het niet in acht nemen van de reglementen  kan de wedstrijd in 0-0 

omgezet worden. 

14.5. Bij onduidelijkheid of protest tegen het besluit legt de wedstrijdleider het voor aan het bestuur.  

  

  

15. SPEELGELEGENHEDEN  

15.1. De teams zijn verplicht in hun speelgelegenheid de voor de competities bestemde dartsbanen, 

inclusief verlichting en dartsborden, te laten voldoen aan de eisen zoals gesteld in art. 16.  

15.2. De teams zijn verplicht er voor zorg te dragen dat competitiewedstrijden in hun 

speelgelegenheid ongehinderd verlopen.  

15.3. In een rookruimte worden geen competitiewedstrijden gespeeld. 

  

16. MATERIELE BEPALINGEN 16.1. Een dartbord dient:  

16.1.1. In goede staat te zijn, zonder beschadigingen en volkomen vlak te zijn.  

16.1.2. De draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmen.  
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16.1.3. De nummering moet aanwezig zijn en op de juiste wijze aangegeven de dubbel 20 moet 

rood zijn.  

16.2. De Bulls Eye van het dartbord moet zich op een hoogte van 1.73 m. (+ of -0,5 cm.) bevinden,  

verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn (van onder naar boven hart van de bulls eye).  

16.3. De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 m. bevinden, horizontaal gerekend ten 

opzichte van de voorkant van het dartbord.  

16.1.1. Tevens geldt een diagonale lijn van 2.94 mtr. vanaf de Bulls Eye tot de werplijn. de 

werpafstand begint achter de werplijn.  

16.1.2. De werplijn dient te worden aangegeven door een duidelijke markering (lijn) op de grond 

van minimaal 61 cm. lang of een zogeheten oche (werpdrempel). Indien er gebruik 

wordt gemaakt van een oche dan dient deze minimaal aan het volgende te voldoen: De 

hoogte van de oche bedraagt tussen de 3,8 en 6 cm. De lengte is minimaal 61 cm.   

16.1.3. Vanuit het middelpunt van oche dient rondom een vrije ruimte te zijn van minimaal 80 

cm.  

16.4. Aan een van de zijde van het wedstrijdbord dient een ongehinderde vrije doorloop te zijn van 

minimaal 80 cm. (dit houdt in dat links of rechts van de baan een vrije ruimte moet zijn van 

minimaal 120 cm breed).  

16.5. Het scorebord dient bij voorkeur naast het dartbord te zijn opgehangen, op minimaal 20 cm. 

van de rand van het dartbord.   

16.6. Het gebruik van een elektronisch scorebord is niet toegestaan.   

16.7. Het dartbord dient voorzien te zijn van goede verlichting en mag als zodanig geen hinderlijke 

schaduw op het bord vertonen.  

  

16.8 Verlichting  

 

a. Een dartsbord moet goed verlicht zijn en er mag geen schaduw aanwezig zijn.  

b. De verlichting mag nooit een verblindende uitwerking hebben op spelers of schrijvers.  

c. De gemeten lichtsterkte op de trippel 20, 16 en 15 moet minimaal 600 lux bedragen. De kleur van 

de verlichting dient tussen de 2700 en 3000 Kelvin te liggen.  

e. De opstelling van de verlichting mag de darter op geen enkele wijze hinderen of belemmeren bij 

zijn worp.  

f. Het schrijfbord moet op zodanige wijze verlicht zijn dat het voor de spelers duidelijk zichtbaar is.  

g. Indien er gebruik wordt gemaakt van zogenaamde ‘LED surround verlichting’ dan dient de gemeten 

lichtsterkte op de trippel 20, trippel 16 en trippel 15 minimaal 300 lux te zijn. Daarnaast dient de 

verticale afstand van de bull tot de bovenste rand van de surround minstens 27,5 centimeter te zijn. 

Zie de afbeelding rechts. Dit geldt bij een diepte van de surround van 9,5 cm of kleiner. Elke 0,5 cm 

extra diepte geeft een stijging van 1 cm betreffende de minimale verticale afstand van de bull tot de 

rand van de surround. 

 

16.8. De afstand tussen twee dartsbanen dient minimaal 80 cm. te bedragen, gemeten van rand 

bord tot rand bord.   

16.9. De teamcaptains dienen voor de aanvang van de wedstrijd de dartbaan inclusief de verlichting 

en het dartbord te controleren.  
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16.10. Klachten over dartsbanen kunnen aan de wedstrijdleider kenbaar gemaakt worden middels een 

melding via het digitale systeem of per e-mail (wedstrijdleider@dartvk.nl).  

16.11. Na ontvangst van twee onafhankelijke klachten zal binnen vier weken na ontvangst van de 

tweede klacht een baancontrole worden uitgevoerd.  

16.12. De exploitant van de speelgelegenheid evenals de teamcaptains van het/de thuisspelend(e)  

team(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het resultaat van de controle en 

eventueel te nemen maatregelen.  

16.13. Na aanpassingen vindt binnen drie weken her controle plaats.  

16.14. Blijkt bij her controle dat de dartsbanen nog niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen dan 

dienen het/de team(s) een andere speelgelegenheid te zoeken.   

16.15. Indien men niet bereid is in een andere speelgelegenheid te spelen, zal/zullen het/de 

betreffende team(s) uit de competitie worden genomen.  

  

17. DARTS.  

17.1. Elke soort darts mag worden gebruikt, mits deze niet langer zijn dan 30,5 centimeter en het 

gewicht niet hoger is dan 50 gram.  

  

  

18. AANGESLOTEN DARTSVERENIGINGEN.  

Voor de bij de D.V.K. aangesloten dartsverenigingen zijn een aantal afwijkende mogelijkheden van 
toepassing, waar dit reglement niet in kan voorzien. Enkele voorbeelden hiervan zijn teamnaam of 
naamsbescherming, eigendom behaalde posities binnen de door de D.V.K. georganiseerde competities 

en beslissing royement eigen leden en/of teams. Dergelijke dient duidelijk beschreven te zijn in haar 
eigen reglementen.  
  

18.1. Dartsverenigingen die lid zijn van de D.V.K. en zichzelf ook als zodanig willen profileren dienen 

aan het volgende te voldoen.  

18.1.1. Kopie van de inschrijving van de vereniging bij de KvK te deponeren bij het secretariaat 

van de D.V.K.  

18.1.2. Het verplicht jaarlijks deponeren van de goedgekeurde notulen van de eigen algemene 

ledenvergadering inclusief presentielijsten bij het secretariaat van de D.V.K.  

18.1.3. Het deponeren van de eigen verenigingsstatuten bij het secretariaat van de D.V.K.  

18.1.4. Het deponeren van de eigen verenigingsreglementen bij het secretariaat van de D.V.K., 

mits van toepassing/aanwezig.  

18.2. Indien de bij de D.V.K. ingeschreven dartsvereniging voldoet aan de in art. 18.1.1 tot en met 

18.1.4 beschreven items, dan pas zal de D.V.K. deze dartsvereniging als zodanig behandelen 

en respecteren alsook haar reglementen en statuten met uitzondering van het volgende:  

18.2.1. Indien het bestuur van de D.V.K. beslist dat na het doornemen van de gedeponeerde 

bescheiden deze niet correct vind of tegenstrijdig is met waar de D.V.K. voor staat, zal 

de desbetreffende dartsvereniging een schriftelijke, gemotiveerde afwijzing ontvangen.   

18.3. Royement van een bij de D.V.K. ingeschreven dartsvereniging volgt als de al ingeschreven 

dartsvereniging niet voldoet aan de eisen zoals in art. 18.1.1 tot en met 18.1.4 beschreven 

items. De betreffende dartsvereniging zal dit schriftelijk, gemotiveerd ontvangen.  
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18.4. Royement van eigen teams en/of leden dient schriftelijk, gemotiveerd bevestigd te worden aan 

het secretariaat van de D.V.K.  

18.5. Indien een dartsvereniging beroep doet op een argument welke binnen hun eigen 

huishoudelijk- overige reglementen valt, zal de betreffende dartsvereniging dit tijdig 

schriftelijk, gemotiveerd moeten melden aan het secretariaat van de D.V.K.  

18.6. Indien er sprake is van tegenstrijdige argumenten, zal te allen tijde het besluit van het bestuur 

van de D.V.K. bepalend/beslissend zijn.   

   

19. BEKERCOMPETITIE.  

19.1. Indien een team tijdens de bekercompetitie niet komt opdagen, wordt dit team per omgaande 

uit de bekercompetitie genomen en kan derhalve geen aanspraak meer maken op het reeds 

behaalde resultaat.  

20. STRAFBEPALINGEN  

 

20.1 De DVK heeft haar strafbepalingen vastgelegd in het tuchtreglement  
20.2 De secretaris bewaart een afschrift van elke uitspraak gedurende vijf jaar. 

 
21. Gedragsregels 

 

 

 Algemene gedragsregels  

 

-  Iedereen die bij een dartevenement aanwezig is verdient respect. Afkomst, geslacht, uiterlijk, 

politieke overtuiging, religie en/of seksuele geaardheid mogen nooit een rol spelen bij de 

behandeling of bejegening van een persoon.  

-  Eenieder onthoudt zich van agressieve uitingen zoals schelden, of slaan of schoppen tegen 

opstellingen van dartsbanen, afscheidingen of promotie. 

-  Het veroorzaken van overlast, al dan niet als gevolg van drugs en/of alcohol, wordt niet 

getolereerd.  

- Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van je tegenstander.  

-  Breng je tegenstander niet uit zijn concentratie.  

- Bewaar je geduld ten opzichte van minder ervaren en langzamere schrijvers.  

- Ingooien is alleen toegestaan als er een lege baan is tussen een officiële wedstrijd en de baan 

waarop je ingooit.  

- Zorg ervoor dat je het algemeen wedstrijdreglement kent en je jezelf houdt aan wat daarin is 

voorgeschreven.  

 

Gedragsregels voor schrijvers  

 

- Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van de spelers.  

- Je bent onpartijdig en noteert de correcte (rest) scores.  

- Je brengt de spelers niet uit hun concentratie.  

- Je staat stil en zorgt ervoor dat de spelers het schrijfbord goed kunnen zien. 
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22. DE VERENIGING EN HAAR EIGENDOMMEN.  

22.1. De door de vereniging verkregen goederen, gekochte inventaris, behaalde trofeeën, bekers, 

prijzen en of prijzengeld (in de ruimste zin des woord), verkregen door de vereniging of 

verkregen uit naam van de vereniging, zullen ten aller tijden automatisch eigendom van de 

vereniging worden.  

22.2. Alle eigendommen in bezit en van de vereniging, zal het bestuur toezien dat genoemde in 

beheer van de vereniging en in nalatenschap te bewaren voor zolang de vereniging bestaat.  

22.3. Uitgezonderd zijn de goederen die tussentijds vervangen dienen te worden wegens defect of 

ouderdom en goederen die geen belang meer hebben voor de vereniging en zal ter beoordeling 

overgelaten worden aan het bestuur. 

 

 

 

23. SLOT BEPALING.  

23.1. Daar waar de reglementen van de vereniging niet in voorzien treed automatisch artikel 21, Lid 

4 uit de statuten van de vereniging, aldaar omschreven; In alle gevallen waarin de statuten en 

een reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.  

23.2. Dit huishoudelijk- en wedstrijdreglement is vastgesteld op 11-9-2021. Eerdere versies van dit 

huishoudelijk- en wedstrijdreglement komen per deze datum te vervallen.   


