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Voorwoord: 

Beste captain, 

Gelukkig mogen we weer na lange tijd onze sport beoefenen, echter zal dit seizoen nog 

steeds aangepast zijn in verband met de corona maatregelen die nog van kracht zijn.  

Lees dit document aandachtig door en deel dit document of bespreek de informatie met 

uw mede teamgenoten. Dit voorkomt discussies tijdens de wedstrijden. 

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om weer een ledenadministratie en 

wedstrijdregistratie in Teambeheer te realiseren. 

Er zal misschien ergens nog een probleempje voordoen, daarom vragen wij u vriendelijk 

om dan contact op te nemen per E-mail en niet via Facebook of WhatsApp met 

betreffende verantwoordelijke afdeling, te weten: 

Ledenadministratie  ledenadministratie@dartsbondalmere.nl 

Competitiezaken   competitieleiding@dartsbondalmere.nl 

Wedstrijdzaken  competitie@dartsbondalmere.nl 

Door de baancommissie zijn diverse dartbanen gecontroleerd volgens de nieuwe  

NDB-regels. Voor vragen kunt u mailen naar baancontrole@dartsbondalmere.nl 

Namens het bestuur willen wij de webmasters, competitieleiding, ledenadministrateur, 

financiële afdeling, secretariaat, baancommissie en het Teambeheerteam bedanken voor 

hun werkzaamheden de afgelopen weken. Zij hebben een knap staaltje werk verricht. 

 

We kunnen jullie melden dat we met 66 teams zullen gaan beginnen aan een leuk en 

sportief seizoen! 

De inschrijving van het aantal teams is in elke divisie een stuk lager dan het laatste 

seizoen en zijn er meerdere verzoeken binnengekomen om in een hogere of lagere 

divisie te mogen gooien.  

Dit heeft geresulteerd in de volgende divisie opbouw, te weten:  

1 x Ere, 1 x 1e, 2 x 2e, 1 x 3e en 1 x 4e divisie voor dit seizoen. 

Door de indeling en verzoeken van de teams en door het verschuiven van veel spelers 

heeft de competitieleiding besloten om de Ere een dubbele competitie te laten spelen en 

de 4e divisie een 2,5 competitie. Zo gooien we allemaal tussen de 26 en 28 wedstrijden. 

Door de corona maatregelen is er besloten om voor dit seizoen de teamgame nog steeds 

te vervangen voor een captains choice sologame in de 1e, 2e, 3e en 4e divisie. 

De competitiebescheiden bevatten de volgende stukken: 

- Alleen de spelerspassen 

- De wedstrijdformulieren competitie en beker zijn nog in uw bezit of kunt uw  

 downloaden op de website 

 

Dit jaar zijn er bij de competitiebescheiden geen 180 certificaten bijgesloten. 

LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR !!!

mailto:ledenadministratie@dartsbondalmere.nl
mailto:competitieleiding@dartsbondalmere.
mailto:competitie@dartsbondalmere.
mailto:baancontrole@dartsbondalmere.
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INLEIDING 

Beste captain, 

In dit document vindt u de belangrijkste wijzigingen en informatie voor het seizoen 2021-2022. 
Het document is terug te vinden op de website www.dartsbondalmere.nl onder 

DBA-info -> Overige formulieren. 

 
LEES DE VOLGENDE INFORMATIE GOED DOOR EN INFORMEER JE TEAMGENOTEN!!  

Houd deze informatie gedurende het seizoen bij de hand als naslagwerk. 
Wij wensen alle teams een gezellig en sportief dart seizoen toe. 

De competitieleiding  

DIGITALE WEDSTRIJDFORMULIEREN 

Het digitaal invoeren van de wedstrijden is ook afgelopen seizoen goed verlopen, toch blijven er nog een 

aantal aandachtspunten open: 

- Het wedstrijdformulier dient uiterlijk op maandag voor de aankomende speelweek voor 20:00 uur 

te zijn ingeleverd. Vanaf nu krijgt u 2 strafpunten wanneer het formulier te laat is ingeleverd. Bij 

herhaaldelijk te laat inleveren komt daar elke keer 1 strafpunt bij. Voorbeeld: bij de eerste keer 2 

punten, bij de tweede keer 3 punten, enzovoort.  

- Krijgt u een foutmelding of lukt het niet met inloggen/invullen neem dan direct contact op met de 

competitieleider per mail competitie@darsbondalmere.nl 

- Controleer voor en na de wedstrijd ALTIJD samen met de andere captain de formulieren, een 

foutje is snel gemaakt, waardoor de verwerking langer kan duren. 

- Er zal gecontroleerd gaan worden door de competitieleiding en bestuursleden (onaangekondigd) 

op juist invullen van het formulier. Bij constatering van moedwillig onjuist of het niet gebruiken 

van het formulier, zal ook daarvoor aan beide teams 2 strafpunten worden uitgedeeld.   

Bij herhaling komt er elke keer 2 extra strafpunt bij. Voorbeeld: bij de eerste keer 2 punten, bij de 

tweede keer 4 punten, enzovoort. 

- Teambeheer gaat een nieuwe app uitbrengen waarbij de mogelijkheid er is om direct het 

formulier digitaal in te kunnen vullen. Het wedstrijdformulier blijft dit seizoen nog leidend en moet 

gebruikt blijven worden door beide partijen. Als de app getest is komen we met meer informatie. 

 

Alle captains hebben per mail een link https://vimeo.com/111294582 ontvangen, waarin door middel van 

een video alle mogelijkheden met betrekking tot de competitie (verzetten, omdraaien thuis/uit, etc.) en 

het invullen van de wedstrijdformulieren getoond worden.  

Is er daarna iets niet duidelijk hoe het formulier werkt? Neem dan contact op met de competitieleiding, 

stuur een mail naar competitieleiding@dartsbondalmere.nl 

In onderstaand een aantal video's waarin aanstaande vernieuwingen gepresenteerd worden: 
Demonstratie Teambeheer app: 

https://vimeo.com/585883209 
 
Demonstratie Teambeheer app (captainstool): 
https://vimeo.com/585883156 
 

Demonstratie Teambeheer tablet/desktop (captainstool): 
https://vimeo.com/585883265 

 

 

http://www.dartsbondalmere.nl/
mailto:competitie@darsbondalmere.
https://vimeo.com/111294582
mailto:competitieleiding@dartsbondalmere.nl
https://vimeo.com/585883209
https://vimeo.com/585883209
https://vimeo.com/585883209
https://vimeo.com/585883156
https://vimeo.com/585883156
https://vimeo.com/585883156
https://vimeo.com/585883265
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PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING /DIVISIE KAMPIOEN 

Promotie en degradatie zal plaatsvinden volgens onderstaand schema*: 

 

*Indien er gedurende het seizoen teams wegvallen, verandert dit niets aan bovenstaand schema. 

 

Nacompetitie 

In de week van 23 mei 2022 zullen de promotie/degradatiewedstrijden gaan plaatsvinden;  

 

Divisiekampioenen: in de week van 23 mei 2022 
 

1ste plaats eredivisie;  

1ste plaats 1ste divisie; 

1ste plaats 2de divisie; de nummers 1 van 2A en 2B zullen in een onderlinge wedstrijd op vrijdag 27 Mei 

In dartlocatie Balmere gaan uitmaken wie zich mag kronen tot divisiekampioen 2de divisie 

1ste plaats 3de divisie;   

1ste plaats 4de divisie;  

 

De exacte datum wordt binnenkort vermeld op de website. 

 

De divisiekampioenen worden afgevaardigd naar de Nationale Divisiekampioenschappen van de NDB. 

(Wij verwachten dat de divisiekampioenen hierbij aanwezig zijn). Deze worden gespeeld in het weekend 

van week 24 en 25 in Nijkerk. Zodra bekend is zal de exacte planning zal op de website vermeld 

worden. 

COMPETITIELEIDERS 

Voor vragen gedurende het seizoen kun je contact opnemen met de competitieleider van je eigen 
divisie. Dit kan door een mail te sturen naar competitieleiding@dartsbondalmere.nl of telefonisch contact 
op te nemen met de competitieleider: 

 

Ere, Eerste, en 

Vierde divisie 

Tweede en Derde 

divisie 

Beker Ere en 

Eerste divisie 

Beker Tweede, Derde 

en Vierde divisie 

Plv. John Versnel 

06-12550612 

Ard Maasakker 

06-21880057 

Plv. John Versnel 

06-12550612 

Ard Maasakker 

06-21880057 

BEKERCOMPETITIE 

Divisie Promotie Degradatie direct Nacompetitie 

omhoog 

Nacompetitie 

omlaag 

Ere - 8 - 7 

1A  1, 2 en 3 14 4 13 

2A  1  14 2 13 

2B 1 13 2 12 

3A  1  11 2 10 

4A 1  - 2  - 

mailto:competitieleiding@dartsbondalmere.nl
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Er zijn 2 bekercompetities, te weten: 

- Een bekercompetitie voor de Ere en 1e divisie. 

- Een bekercompetitie voor de 2e, 3e en 4e divisie. 

Er wordt gespeeld in een poulesysteem en werkt als volgt:  

- Teams worden ingedeeld in een poule per bekercompetitie 

- Er zijn poules van 5 teams 

- Elk team in de poule speelt 1 wedstrijd tegen elkaar.  

- Na de poule fase in alle divisies gaan we over in een winnaarsronde (WR) en verliezersronde 

(VR). Hierbij zitten de nummers 1 en 2 in de winnaarsronde en de nummers 3 en 4 in de 

verliezersronde 

- Nummer 5 valt af. Bij gelijke stand zal onderlinge uitslag bindend zijn. 

- De WR en VR indeling zal plaatsvinden door middel van loting. 

- De wedstrijden van de laatste 16 uit de 2e, 3e en 4e divisie WR en VR en de wedstrijden van de 

laatste 8 WR en VR van de Ere en 1e divisie worden gespeeld in week 09 2022 en worden 

gespeeld in de dartlocatie van het thuisspelende team. 

- De wedstrijden van de laatste 8 uit de 2e, 3e en 4e divisie WR en VR. worden gespeeld in week 

13 2022 en worden gespeeld in de locatie van het thuisspelende team. 

- De overgebleven 4 teams uit de WR en VR van de Ere en 1e divisie en van de 2e, 3e en 4e divisie 

spelen een halve finale en finale op de finaledag. De indeling gebeurt door middel van loting op 

de dag zelf. 

De wedstrijden zijn terug te vinden op de DBA-site onder BEKER 

De spelvormen zijn als volgt: 

DIVISIE 4 SINGLES 4 KOPPELS 1 Captain choice 

Ere / 1e divisie 501 beste van 5 legs 501 beste van 5 legs 701 beste van 3 legs 

SOLO 

2e / 3e / 4e divisie 

Poulefase 

501 beste van 3 legs 501 beste van 3 legs 501 beste van 5 leg 

SOLO 

2e / 3e / 4e divisie 

Winnaarsronde 

501 best van 5 legs 501 best van 5 legs 501 beste van 5 leg 

SOLO 

2e / 3e / 4e divisie 

Verliezersronde 

501 beste van 3 legs 501 beste van 3 legs 501 beste van 3 leg 

SOLO 

De laatste 4 overgebleven teams van elke bekercompetitie (uiteindelijk dus 16 teams), zullen strijden 

voor het bekerkampioenschap; we hebben dit jaar dus 4 finales. De kampioen van de WR Ere/1e divisie 

wordt afgevaardigd naar de Nationale Bekerkampioenschappen van de NDB in Nijkerk op zaterdag 2 juli 

2022 

(Wij verwachten dat dit team hier bij aanwezig is). Na de poulefase zal elke bekerronde zo snel mogelijk 

(nadat alle uitslagen van de voorgaande bekerronde binnen zijn) geloot worden. Vervolgens zal de loting 

op de site bekend gemaakt worden en gemaild worden naar de captains van de teams die nog meedoen 

voor het bekerkampioenschap. 
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De halve finale en finaledag voor de WR en VR van de 2e, 3e en 4e divisie zal worden gespeeld op 

zaterdag 28 mei 2022 locatie, “Bij Moontje” in sporthal Waterwijk, IJsselmeerweg 48 Almere. 

De halve finale en finaledag voor de WR en VR Ere/1e divisie zal worden gespeeld op  

zaterdag 4 juni 2022 locatie “Dansschool Burnet” in sporthal Stedenwijk, Kampenweg 7 Almere. 

De halve finales beginnen om 12:00 uur, de finales om 15:00 uur  

Het format op de finaledag is als volgt: 

DIVISIE 4 SINGELS 2 KOPPELS 1 Captain choice SOLO 

Ere / 1e divisie 501 beste van 5 legs 501 beste van 5 legs 701 beste van 3 legs 

2e / 3e / 4e divisie 

Winnaarsronde 

501 beste van 5 legs 501 beste van 5 legs 501 beste van 5 legs 

 

2e / 3e / 4e divisie 

Verliezersronde 

501 beste van 3 legs 501 beste van 3 legs 501 beste van 1 leg 

Mocht uw team de finaledag onverhoopt niet kunnen spelen, geef dit dan tijdig door en trek u terug uit de 

beker. Dit is wel zo sportief naar andere teams toe! 

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de competitieleider van de beker. (zie pagina 5) 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

Er zijn een aantal wijzigingen in het wedstrijdreglement. Deze zijn genomen op basis van de corona 

wetgeving en behoeven niet door de ALV besloten te worden, omdat gaat om een tijdelijke maatregel. 

Het volledige bijgewerkte wedstrijdreglement is te vinden op de website www.dartsbondalmere.nl onder 

DBA-info -> Wedstrijdreglement 

Hieronder een kleine uitlichting van het wedstrijdreglement! 

 

UITSTEL VAN WEDSTRIJDEN IN INHAALWEKEN 

Dit punt blijkt ieder jaar voor onduidelijkheden te zorgen: 

Uitstel van een wedstrijd mag ALLEEN in de inhaalweken. Door de corona wetgeving zijn er veel minder 

dartbanen beschikbaar in de locaties waardoor er problemen kunnen ontstaan.  

Hiervoor zijn in het competitieschema een aantal inhaalweken toegevoegd. Wedstrijden kunnen in de 

eerstvolgende inhaalweek worden ingehaald. Mocht dat niet lukken dan zal de tegenpartij de wedstrijd 

claimen. 

 

 

 

 

http://www.dartsbondalmere.nl/
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Inhalen werkt als volgt: 

1. een wedstrijd wordt in eerste instantie ingehaald in de eerstvolgende inhaalweek op dezelfde 

speelavond als de oorspronkelijke speelavond 

2. Is het onder punt 1 benoemde niet haalbaar dan kunnen teams in onderling overleg een andere 

speelavond in de inhaalweek overeenkomen. 

3. Indien punt 1 en punt 2 niet tot een oplossing leiden vervalt de wedstrijd en kan door het team dat 

de wedstrijd wel kon spelen een claim ingediend worden. Let op! Het team dat de wedstrijd claimt 

dient dit digitaal via Teambeheer in te dienen. 

CORONA MAATREGELEN 

Dit jaar hebben we helaas nog steeds te maken met Corona. Gelet op de huidige situatie en informatie 
blijft het nog steeds afwachten.  

Een belangrijke regel blijft die van de 1,5 meter, registratie en controle. De dartlocatie is zelf 
verantwoordelijk voor het naleven van deze regels, maar voor het verloop van het spel bent u als captain 
samen met het team medeverantwoordelijk voor een leuke en veilige avond.  
U als captain moet met de uitbater een juist beleid voeren. Mocht er door teams toch een klacht over uw 

locatie binnenkomen dan zal er na 2 (gegronde) klachten de locatie uit de competitie gehaald worden en 
moet u met uw team op zoek naar een andere speelgelegenheid.  
Probeer dat te voorkomen voor uw team en dartlocatie. 

De volgende regels blijven het gehele seizoen van kracht: 

Deze regels zijn tijdelijk en noodzakelijk in verband met de corona wetgeving en overrulen het 
wedstrijdreglement. 
Deze maatregelen zijn door het bestuur en competitieleiding genomen en kan niet over worden 
gecorrespondeerd. 

1. De solo game blijft als 9e spelvorm in de 1e, 2e, 3e en 4e divisie in plaats van de teamgame. 
2. Om de uitbater van de dartlocatie te helpen is er door het bestuur besloten dat een team uit     
 maximaal 6 personen (spelers) mag bestaan, indien er meer dan 6 personen bij voorbeeld  
  toeschouwers meegaan mag de uitbater deze mensen verzoeken om de locatie te verlaten.     
 Zodat ook andere gasten van de locatie gebruik kunnen maken. 

3. Voor de volledige wedstrijd geldt dat de pauze tussen de singels en koppels en tussen de 
   koppels en solo maximaal 5 minuten mag zijn. De andere games moeten aansluitend gespeeld 
   worden. Indien de speler of spelers niet aanwezig zijn verliezen zij die game. 
4. Door de corona maatregelen zijn er minder dartbanen in de locaties beschikbaar, daarom heeft 
   de competitieleiding voor een aantal wedstrijden de thuiswedstrijd op een andere datum gepland, 
    of de wedstrijd omgedraaid naar uit / thuis Hier kan niet over geworden gereclameerd. 
5. Er kunnen alleen wedstrijden in de eerstvolgende INHAALWEKEN ingehaald worden. 
6. Alle andere wijzigingen moeten vooraf goedgekeurd worden door de competitieleiders. 
7. De overheid heeft besloten dat de dartlocaties uiterlijk om 00:00 uur gesloten moeten zijn 
       Daarom zal de aanvangstijd van de wedstrijd vervroegd worden naar een half uur. Dit betekent 
       dat uiterlijk de eerste pijl gegooid moet worden om uiterlijk 20:00 uur in plaats van 20:30 uur. 
 

RESPECT VOOR ELKAAR EN VOOR DE SPORT 

1. Heb respect voor elkaar, we zijn allemaal een avondje uit.  

 
2. Uitingen in de sport zowel verbaal als non-verbaal worden niet geaccepteerd, schelden met 

ziektes en dergelijke of godslastering kan echt niet en zal streng bestraft worden. 
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3. Wanneer je aan de beurt bent dien je aanwezig te zijn. Ga bijvoorbeeld niet met het hele team 
roken waardoor de tegenstander moet wachten. Het is niet meer toegestaan om te gaan roken 
als de speler aan het volgende spel moet deelnemen. Roken mag als het spel niet wordt 
vertraagd. Ben je niet op tijd dan verlies je de game. 
 

4. Controleer het wedstrijdformulier vooraf en aan het einde van een wedstrijd samen met de 
tegenpartij op uitslagen, namen, lidmaatschap nummers en bijzonderheden. Dit voorkomt 
discussies achteraf en strafpunten als bij controle blijkt dat het formulier niet juist is ingevuld 
tijdens de wedstrijd of niet wordt gebruikt.  
Vorig jaar waren we nog soepel, dit jaar is het direct 2 strafpunten voor beide teams. 
 

5. Het NDB-dopingreglement is van toepassing en het gebruik van verboden middelen die op de 
dopinglijst staan is tijdens de wedstrijd ten strengste verboden. 
 

6. U bent als captain verantwoordelijk voor het team, pak u verantwoordelijkheid! 
 

Overzicht van belangrijke punten: 

1: Teamgame blijft dit jaar solo game captains choice voor 1e, 2e, 3e en 4e divisie 

2: Aanvang wedstrijden zijn verplicht vervroegd naar uiterlijk 20:00 uur tot nader bericht. 
       Er mag gestart worden wanneer er 3 spelers per team aanwezig zijn. 

3: Snelle verloop van de games door geen (lange) rookpauzes meer te nemen. Hou je er ook aan  
       want iedereen moet voor twaalven de locatie verlaten hebben.     

4: Wedstrijden van 24 December 2021, 18 en 27 April 2022 zijn een dag verschoven (zie schema.) 

5: Wedstrijdformulieren blijven dit jaar nog verplicht om ingevuld te worden tijdens de wedstrijd en 
kunnen voor de competitie en bekercompetitie gedownload worden via de site als jullie de 
formulieren van vorige keer niet meer hebben. 

6: Teambeheer komt met een nieuwe App. (Promo demo zie digitale wedstijd formulier.) 

7: Wij hebben gemerkt dat slechts 40% van de captains de Teambeheer mail (tijdig) door leest.  
       Dit is onze voornaamste manier van communicatie. Let hier alstublieft meer op. 

8: OPHAAL DATUM WEDSTRIJDBESCHEIDEN VRIJDAG 20 en DINSDAG 24 Augustus  
vanaf 20:00 uur in dartlocatie “Bij Moontje” sporthal Waterwijk, IJsselmeerweg 48 Almere  

 

Als laatste wensen wij als voltallig bestuur, competitieleiders en commissieleden jullie een gezellige en 
sportieve dartcompetitie toe en heel veel plezier met onze sport. Laten we er samen een leuk jaar van 
maken. 

 

 

 


