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Hoofdstuk 1, Deel 1 :
Art 1.1.1

De vereniging, het bestuur

De vereniging draagt de naam V.E.D.C., hetgeen de afkorting is van Vrije Enschedese Dart
Competitie.
De V.E.D.C. is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
De zetel van de V.E.D.C. is te Enschede met als thuisbasis Café De Doedelzak, Alleeweg 38,
7521 VK Enschede.

Art. 1.1.2 Het doel van de vereniging is om een dartcompetitie te organiseren binnen de gemeente Enschede.
De V.E.D.C. organiseert een wintercompetitie, een bekercompetitie en een zomercompetitie.
Voor de zomercompetitie is een commissie ingesteld. Zie hiervoor Hoofdstuk 1, Deel 4.
De wintercompetitie duurt van september t/m mei van het daarop volgende jaar.
Tijdens de wintercompetitie wordt een aantal speeldata aangewezen voor de bekercompetitie.
De zomercompetitie duurt van mei t/m augustus.
Indien er onder auspiciën van de V.E.D.C. andere wedstrijden georganiseerd worden, dan zal daarvan
informatie worden verstrekt middels de website en correspondentie aan de teamcaptains en locaties.
Alle locaties waar deze wedstrijden gehouden worden, dienen zich te bevinden binnen de gemeente
Enschede.
Spelers of teams mogen ook van buiten deze gemeente komen, mits hun speellocatie wel aan de
eisen zoals hierboven omschreven voldoet.
Art. 1.1.3 De V.E.D.C. wordt geleid door een bestuur bestaande uit 7 meerderjarige leden die zich voor een
periode van 3 jaar verplichten tot het uitvoeren van de bepaalde functie.
De voorzitter en vice-voorzitter zullen in 1e instantie voor respectievelijk 4 en 5 jaar de functie
bekleden, zodat deze functies nooit gelijktijdig vacant zullen zijn. Na de eerste periode geldt hiervoor
eveneens een 3-jarige termijn.
De functie van competitie-leider en 1e secretaris zal ook in 1e instantie voor 4 aangegaan worden. Na
de eerste periode geldt hiervoor dan eveneens een 3-jarige termijn voor gelden, zodat deze niet de
termijn van de 2e competitie-leider en de 2e secretaris overlapt.
Jaarlijks zal er een A.L.V. gehouden worden, waarbij bestuursleden gekozen kunnen worden.
Voorafgaand aan de A.L.V. zal kenbaar worden gemaakt welke bestuursleden zich herkiesbaar stellen
of welke functies vacant zijn geworden.
Meer informatie over de A.L.V. in Hoofdstuk 1, deel 6.
Art. 1.1.4 De leden van de V.E.D.C. zijn alle personen die de contributie hebben voldaan.
Dit zijn de spelende leden van de V.E.D.C.
Daarnaast zijn er ook buitengewone (niet spelende) leden van de V.E.D.C.
Art 1.1.5

Van alle leden van de V.E.D.C. alsmede de bestuursleden wordt geacht, dat zij de reglementen zullen
naleven. Niet naleven van de reglementen zal leiden tot het treffen van sancties.

Art. 1.1.6 Het bestuur van de V.E.D.C. bestaat volledig uit vrijwilligers. Geen van hen ontvangt voor deelname
aan het bestuur een vergoeding. Slechts kleine uitgaven die in het belang van de V.E.D.C. verricht
zijn zullen vergoed worden, nadat het bestuur hiervoor toestemming heeft gegeven. Voor grote
uitgaven (hoger dan een bedrag van € 50,--) dient vooraf binnen het bestuur toestemming gegeven
te worden.
Art. 1.1.7 Er zal controle op het financiële beleid van de V.E.D.C. worden uitgevoerd door een kascommissie.
Meer informatie over de kascommissie in Hoofdstuk 1, Deel 4.
Art. 1.1.8 De V.E.D.C. heeft de volledige statuten en het wedstrijdreglement gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Enschede.
Art. 1.1.9 Indien er sprake is van ontbinding van de vereniging, zal het eventuele batig saldo ten goede komen
aan een nog nader te bepalen doel. Dit doel zal tijdens de laatste bestuursvergadering van de
V.E.D.C. gekozen worden.
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Hoofdstuk 1, Deel 2:
Art. 1.2.1

Art. 1.2.2

Art. 1.2.3

Art. 1.2.4
Art. 1.2.5

Art. 1.2.6

Art. 1.2.7

Art. 1.2.8
Art. 1.2.9

Art. 1.2.10
Art. 1.2.11
Art. 1.2.12
Art. 1.2.13
Art. 1.2.14

Art. 1.2.15

Art. 1.2.16
Art. 1.2.17

Art. 1.2.18

Art. 1.2.19

Art. 1.2.20

Het Lidmaatschap van spelende leden.

Van ieder team wordt door de captain(s) vóór het begin van de competitie een volledig en naar
waarheid ingevuld inschrijfformulier bij de ledenadministratie ingeleverd.
Teams dienen zich elk seizoen opnieuw in te schrijven.
Bij inschrijving van nieuwe leden moet tevens een pasfoto (eveneens fysiek of digitaal) ingeleverd
worden.
De digitale inschrijving via de website komt rechtstreeks bij de ledenadministratie.
Het geprinte en ingevulde formulier kan ingeleverd worden op de inschrijvavond(en) op de door het
bestuur vastgestelde dag of dagen, kan per post toegezonden worden, danwel op een onderling
afgesproken moment ingeleverd worden.
De contributie bedraagt € 15,00 per speler/ster per seizoen.
Nieuwe leden die starten in de 2e seizoenshelft betalen de helft, oftewel € 7,50.
Na inschrijving en betaling van de contributie is het lidmaatschap bindend. Indien een lid het
verzoek om beëindiging indient, zal er geen sprake zijn van restitutie van de contributie.
Een team of lid kan alleen ingeschreven worden, als de eventuele contributie achterstand(-en)
betaald is/zijn.
Teams mogen alleen spelen met speelgerechtigde spelers. Alle speelgerechtigde spelers staan
vermeld op de teampas die alle captains krijgen, ook na het inschrijven van een nieuw lid.
Desgewenst mag de captain van de tegenpartij om het tonen van de teampas vragen.
Speelgerechtigde spelers/sters zijn spelers die in het bezit zijn van een geldige V.E.D.C. spelerspas.
Indien tussen het moment van inschrijven en het deelnemen aan de 1e wedstrijd te weinig tijd zit
om de spelerspas gereed te hebben, dan geldt een voorlopig bewijs van inschrijving.
Een spelerspas wordt alleen verstrekt als de contributie op een dusdanige wijze betaald is, dat de
penningmeester en/of teamcaptain dit kan aantonen (b.v bankafschrift of contant aan de
penningmeester). Bij contante betaling zal de penningmeester een kasontvangstbewijs uitschrijven,
welke als bewijs van inschrijving geldt en derhalve door de teamcaptain zorgvuldig bewaard dient
te worden.
Leden dienen bij inschrijving 16 jaar of ouder te zijn.
Er wordt geen spelerspas verstrekt bij gebrek aan gegevens, noch als het beoogde lid nog niet de
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Is dit het geval tijdens het lopende seizoen, dan kan deze speler
een zich alvast aanmelden als lid en zal hij/zij vanaf zijn/haar geboortedag speelgerechtigd zijn.
Een lid dat niet aan Art. 1.2.8 en Art. 1.2.9 voldoet zal in de administratie als niet speelgerechtigde
speler worden gevoerd en pas speelgerechtigd zijn als aan de voorwaarden wordt voldaan.
Wijzigingen met betrekking tot de gegevens van de spelers moeten schriftelijk binnen 2 weken aan
de V.E.D.C. ledenadministratie worden doorgegeven met inbegrip van de oude gegevens.
Bij verlies, diefstal of wijziging tijdens de competitie en/of beschadiging van de spelerspas wordt
€ 5,-- in rekening gebracht, voor het verstrekken van een nieuwe pas.
Mocht er sprake zijn van pasvervalsing kan het bestuur beslissen dat de desbetreffende speler/ster
of team uit de competitie wordt genomen.
Uitschrijven van een speler tijdens de competitie, dient schriftelijk te gebeuren bij de
ledenadministratie en te zijn ondertekend door de desbetreffende speler en de captain van het
team. Bij het uitschrijven dient de spelerspas aan de ledenadministratie overhandigd te worden.
Overgang van speler/ster tijdens de competitie naar een ander team kan alleen tot aan de laatste 6
speelronden van de competitie. Een speler/ster kan maximaal 1 maal per seizoen wisselen van
team. Iedere speler/ster is alleen ingeschreven voor zijn/haar team. Invallen tijdens de competitie
bij een ander team is niet mogelijk.
Teams mogen niet van teamnaam wisselen, behalve in gevallen van overmacht. Het team dient
daartoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek in te dienen bij het bestuur van de VEDC.
Wanneer een team uiteen valt (normaal gesproken tussen 2 seizoenen), blijft het team bij de
meerderheid van de overgebleven spelers. Bij twee gelijke delen heeft het deel van de captain de
eerste rechten (licentie). Is er onenigheid over deze licentie, dan zal het bestuur van de VEDC beide
partijen aanhoren en daarna een beslissing nemen.
Ieder team dat zich inschrijft voor de competitie is speelplichtig. Een team kan zich alleen
terugtrekken door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen. Het verzoek dient onderbouwd te
zijn met goede argumenten. Wanneer het bestuur van de VEDC van mening is dat de argumenten
onvoldoende zijn, kan het besluiten het verzoek niet te honoreren. Wanneer een team in gebreke
blijft doordat men niet speelt, zullen alle teamleden geschorst worden voor de periode van 1 jaar.
Teamleden kunnen schriftelijk bezwaar tegen deze schorsing indienen bij het bestuur van de VEDC.
Bij inschrijving wordt aan een teamcaptain, een recente versie van de statuten en reglementen
uitgereikt. Een ieder spelend onder auspiciën van de V.E.D.C. dient zich aan dit reglement te
houden.
Het bestuur van de V.E.D.C. kan aan de inschrijving van teams voorwaarden verbinden, in het
bijzonder ten aanzien van teamnaam en speelgelegenheid. Tegen gestelde voorwaarden kan
bezwaar worden aangetekend bij het bestuur van de V.E.D.C.
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Hoofdstuk 1, Deel 3:

Het Lidmaatschap van buitengewone leden.

Art. 1.3.1

Naast spelende leden kent de V.E.D.C. ook buitengewone leden.
Binnen de buitengewone leden wordt onderscheid gemaakt tussen buitengewone leden met of
zonder stemrecht.

Art. 1.3.2

Buitengewone leden kunnen personen zijn die op eigen initiatief lid worden van de V.E.D.C.,
daarvoor de geldende contributie van € 15,-- betalen, maar niet speelgerechtigd zijn, aangezien zij
niet behoren tot een deelnemend team.
Deze buitengewone leden hebben stemrecht op de ALV.
Daarnaast kunnen dit ook spelers zijn die zich in eerste instantie ingeschreven hebben voor de
V.E.D.C., maar hun lidmaatschap tijdens of voorafgaande aan de competitie intrekken.
Deze buitengewone leden hebben geen stemrecht op de ALV.

Art. 1.3.3

Daarnaast wordt van elke speellocatie 1 persoon als buitengewoon lid van de V.E.D.C. beschouwt.
Dit is in de regel de contactpersoon voor deze locatie, die ook als zodanig is opgenomen in de
ledenadministratie van de V.E.D.C. en de hiervoor bestemde correspondentie ontvangt.
Dit kan ook de captain van een team zijn, maar dit kan ook een “externe” contactpersoon zijn
Het lidmaatschap van deze “externe” contactpersonen is gratis.
Deze “externe” contactpersonen hebben geen stemrecht op de A.L.V. en kunnen zich ook niet
beschikbaar stellen voor functies (bestuur, commissies en dergelijke).
Bij wijziging van contactpersoon dient dit terstond te worden doorgegeven aan de secretaris en/of
ledenadministratie van de V.E.D.C.

Art. 1.3.4

Ook kent de V.E.D.C. buitengewone leden zoals sponsoren, donateurs en dergelijke.
Deze buitengewone leden hebben geen stemrecht tijdens de ALV.
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Hoofdstuk 1, Deel 4:

Commissies.

Art. 1.4.1

Binnen de V.E.D.C. zijn een aantal commissies actief.
In elke commissie dient minimaal 1 lid van het bestuur zitting te hebben.
De commissies dienen over een oneven aantal leden te beschikken vanwege eventuele
stemmingen.
Indien een lid afscheid neemt van een commissie dient zo snel mogelijk een vervanger aangesteld
te worden.
Deze commissies mogen zelfstandig handelen, doch dienen wel verantwoording af te leggen aan het
bestuur van de V.E.D.C.
Voor uitgaven dienen de commissies vooraf toestemming te vragen aan het bestuur.

Art. 1.4.2

De commissie zomercompetitie :
De commissie zomercompetitie bestaat uit 3 bestuursleden van de V.E.D.C.
Deze commissie handelt volkomen zelfstandig, zowel organisatorisch als financieel.

Art. 1.4.3

De activiteitencommissie :
Het doel van de activiteitencommissie (afgekort ac) is het ontlasten van het bestuur van de
V.E.D.C. door het organiseren van evenementen.
Ook zal de ac de promotie van de V.E.D.C. en het darten in Enschede voor haar rekening nemen.
Tot slot zal de ac zich bezig houden met de werving van nieuwe teams en nieuwe leden.
Ook de organisatie rondom de bekerfinale en het kampioenschap van Enschede ligt in de handen
van de ac.

Art. 1.4.4

De kascommissie :
De kascommissie controleert jaarlijks het financiële beleid van de V.E.D.C.
Tijdens de eerste A.L.V. kunnen 4 gegadigden zich hiervoor melden bij de secretaris.
Van de 4 gegadigden zullen de nummers 1 t/m 3 voor respectievelijk 1, 2 of 3 jaar lid zijn van de
kascommissie. Nummer 4 is reserve en zal de plaats van het eerstvolgende aftredende lid van de
kascommissie innemen.
Na het 1e seizoen zal elke nieuwe lid van de kascommissie zich beschikbaar stellen voor een periode
van 4 jaar, te beginnen als reserve.
De leden van de kascommissie moeten bij voorkeur uit verschillende verenigingen komen.

Art. 1.4.6

De tuchtcommissie en baancommissie :
Binnen de V.E.D.C. is geen specifieke tuchtcommissie of baancommissie.
Deze zaken zullen algemeen door de bestuursleden behandeld worden.

Art. 1.4.6

Overige commissies :
Indien een nieuwe commissie nodig blijkt, dan zal het bestuur van de V.E.D.C. deze installeren en
op de eerstvolgende A.L.V. de leden hierover informeren.
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Hoofdstuk 1, Deel 5:
Art. 1.5.1

Art. 1.5.2
Art. 1.5.3

Art. 1.5.4
Art. 1.5.5

Art. 1.5.6

Art. 1.5.7

Art. 1.5.8
Art. 1.5.9
Art. 1.5.10

Art. 1.5.11
Art. 1.5.12
Art. 1.5.13

Art. 1.5.14
Art. 1.5.15
Art. 1.5.16
Art. 1.5.17
Art. 1.5.18
Art. 1.5.19
Art. 1.5.20

Art. 1.5.21
Art. 1.5.22

Art. 1.5.23
Art. 1.5.24

Art. 1.5.25

Algemene Leden Vergadering (A.L.V).

De datum waarop een A.L.V gehouden wordt, dient tenminste 14 dagen voor deze A.L.V. aan de
leden bekend gemaakt te worden. Dit gebeurt middels een brief en/of e-mail aan alle
leden/speellocaties.
De agenda voor een A.L.V wordt tenminste 7 dagen van tevoren opgesteld en ligt ter inzage op het
secretariaat.
Voorstellen om een bepaald punt op de agenda te plaatsen, dienen uiterlijk 10 dagen voor aanvang
van de A.L.V schriftelijk bij het secretariaat bekend te zijn. Deze voorstellen dienen minimaal door
drie (3) leden ondertekend te zijn.
Besluiten worden in de A.L.V genomen met meerderheid van stemmen en zijn alleen geldig indien
tenminste de helft van het bestuur aanwezig is.
De A.L.V is bevoegd een zo nauwkeurig mogelijk omschreven deel van haar bevoegdheid of die van
het bestuur over te dragen aan een speciale commissie die door de A.L.V wordt benoemd en aan
de A.L.V verantwoording schuldig is.
De voorzitter van het bestuur is tevens de voorzitter van de A.L.V en is belast met de leiding van
de werkzaamheden en het handhaven van de orde tijdens de A.L.V. Bij afwezigheid van de
voorzitter neemt de vice-voorzitter of secretaris deze functie waar.
Bij aanvang van de vergadering laat de secretaris een presentielijst rondgaan, waarop een ieder lid
zijn of haar naam en handtekening dient te plaatsen. Ieder lid dat later op de vergadering aanwezig
is, kan alleen stemmen over een bepaald onderwerp, indien hij of zij voor aanvang van de
behandeling van dat punt zijn of haar handtekening op de lijst heeft gezet.
Uitzonderingen zijn de buitengewone leden zonder stemrecht. Zie Hoofdstuk 1, deel 3.
De voorzitter heeft het recht een punt van de agenda te schrappen tenzij de meerderheid van de
vergadering zich hiertegen bij motie van orde verzet.
De orde van de A.L.V is: 1. Opening, 2. Notulen vorige vergadering, 3. Ingekomen stukken, 4.
Uitgaande stukken, 5. Mededelingen bestuur, 6. Agenda, 7. Rondvraag, 8. Sluiting.
Motie van wantrouwen of vertrouwen in het bestuursbeleid, alsmede moties van orden worden
onmiddellijk in behandeling genomen. Deze dienen schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter
en door drie (3) leden te zijn ondertekend.
Andere moties dan bedoeld in Art. 1.5.10 kunnen slechts in behandeling worden genomen voor
zover zij in verband staan met de op de agenda vermelde punten.
Moties tegen amendementen kunnen staande op de vergadering worden ingediend.
De voorzitter bepaalt de spreektijd en verleent het woord. Hij mag de spreker in de rede vallen,
indien deze: A) van het onderwerp afwijkt, B) zich beledigend of insinuerend uitlaat, C) te lang
spreekt. Hij heeft recht tot sluiting van een discussie, tenzij de meerderheid van de vergadering
zich hiertegen bij motie van orde verzet. Hij heeft het recht bij verstoring van de orde, de
orderverstoorder staande de vergadering te berispen, hem of haar te verzoeken de vergadering te
verlaten, dan wel hem of haar uit de vergadering te verwijderen.
De voorzitter bepaalt de duur van een eventuele schorsing of verdaging van de vergadering.
In zaken die niet voorkomen op de agenda, kunnen geen beslissingen worden genomen.
Stemgerechtigd in de A.L.V zijn alle gewone en buitengewone leden met stemrecht (zie Hoofdstuk
1, deel 3) van de V.E.D.C.
Over zaken wordt op een van de onderstaande manieren gestemd: A) Mondeling, B) Schriftelijk;
Indien één der stemgerechtigden dit verlangt.
Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd.
Bij een schriftelijke stemming zijn de stembriefjes ongeldig wanneer: A) deze niet duidelijk zijn
ingevuld, B) deze blanco zijn, C) er meer op staat dan bepaald is door de voorzitter.
Stemming bij schriftelijke machtiging is mogelijk door een stemgerechtigd lid, ieder stemgerechtigd
lid mag slechts 1 machtiging hebben. Deze machtiging moet voor aanvang van de vergadering aan
de secretaris overhandigd worden.
Ieder stemgerechtigd lid kan slechts eenmaal stemmen en wel: voor, tegen of blanco.
Ieder voorstel, motie of amendement wordt aangenomen bij volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen, behalve wanneer de statuten of het huishoudelijk reglement een andere
meerderheid voorschrijft.
Bij staking van de stemming vindt herstemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering
dit wenst.
Zijn er met betrekking tot een agendapunt meerdere voorstellen en of amendementen, dan wordt
eerst gestemd over het voorstel of amendement van de veste strekking. Bij verschil van mening
beslist de voorzitter. Amendementen gaan voor voorstellen, tenzij praktische redenen zich
hiertegen verzetten.
Het bestuur heeft de mogelijkheid, in dringende zaken, de leden op korte termijn mee te laten
beslissen zonder daarvoor een A.L.V. bijeen te hoeven roepen. Het bestuur moet dan in een
schrijven een voorstel doen. Dit schrijven moet dan gericht zijn aan alle bij het bestuur bekend
zijnde adressen van de leden. Het voorstel is aangenomen indien er binnen 14 dagen na verzending
door niet meer dan 10 leden bezwaar is aangetekend. Bezwaar aantekenen kan d.m.v. een
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Art. 1.5.26

bezwaarschrift ondertekend door tenminste 3 of meer leden naar het V.E.D.C. secretariaat te
verzenden.
Van elke locatie wordt verwacht dat zij minimaal één spelend lid als afgevaardigde sturen naar de
A.L.V.
Er is echter geen sprake van een opkomstplicht.
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Hoofdstuk 2, Deel 1:

Wedstrijdreglement wintercompetitie.

a) Indeling en speelschema
Art. 2.1.a)1 De competitieleiders maken een indeling per divisie met inachtneming van de promotie en
degradatieregeling.
Een divisie bestaat uit minimaal 12 teams en maximaal 14 teams en zij spelen een volledige
competitie (1 x thuiswedstrijd en 1 x uitwedstrijd) tegen alle teams in hun divisie.
Indien het aantal inschrijvingen het noodzakelijk maakt, kan een afwijkende indeling bepaald
worden.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen is de verdeling :
1 x Ere divisie
1 of 2 x 1e divisie
Bij meerdere inschrijvingen (dus meer dan 42 teams) zal de verdeling opnieuw vastgesteld worden,
waarbij er sprake is van een piramidale opbouw.
De competitieleiders stellen de speeldata en de wedstrijdschema's vast, waarbij zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met de wensen die de teams/locaties kunnen aangeven. Daar waar dit
problemen oplevert, zullen de competitieleiders contact opnemen met de captains en/of
locatiehouders.
Art. 2.1.a)2 De competitieleiders controleren de ingevoerde uitslagen, de wedstrijdformulieren en de
rangschikking van elke divisie. Ook controleren ze doorgevoerde strafpunten en daar waar
noodzakelijk kunnen zij deze strafpunten wijzigen, verwijderen of toekennen.
b) De teams en spelers
Art. 2.1.b)1 Speelgerechtigd is elk lid dat voldaan heeft aan de voorwaarden voor inschrijving.
Als bewijs hiervan beschikt elke speler over een spelerspas waarop naam, lidnummer en pasfoto
staan.
Daarnaast beschikt elke captain over een teampas waarop alle speelgerechtigde spelers staan.
Nieuwe leden waarvan nog geen spelerspas beschikbaar is, beschikken over een voorlopig bewijs
van inschrijving die door de ledenadministratie verstrekt is.
Art. 2.1.b)2 De spelerspas van een speler dient bij het invullen van het wedstrijdformulier ter controle aan het
andere team overlegd te worden. Ook de teampas kan op verzoek ter controle overhandigd worden.
Art. 2.1.b)3 Een speler die niet aan Art. 2.1.b)2 kan voldoen moet als niet speelgerechtigde speler worden
beschouwd. Opmerkingen hierover dienen op het wedstrijd formulier vermeld te worden.
Dit dient tevens per e-mail aan de competitieleiding te worden doorgegeven. Twijfel over een
speelgerechtigde speler voorafgaand aan de wedstrijd kan telefonisch met de competitieleiding
besproken worden.
Art. 2.1.b)4 Een team bestaat uit minimaal 5 geregistreerde spelers. Er is geen maximum aantal spelers.
Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een captain en een reserve captain
aan, welke worden geacht aan de uit deelname aan de reguliere competitie voortvloeiende
verplichtingen van het team te voldoen.
Art. 2.1.b)5 Van de geregistreerde spelers moet men er per wedstrijd vier (4) opstellen. Daarnaast mag men
maximaal twee (2) reserve spelers opstellen, waarbij de speler die vervangen is niet meer aan de
wedstrijd mag deelnemen, zodra zijn invaller zijn eerste (1) dart geworpen heeft.
Voor de wedstrijd moeten minimaal drie (3) spelers aanwezig zijn. Voor de vierde (4) niet
aanwezige speler geldt, dat deze zijn darts buiten het bord geworpen heeft. Dit geldt ook voor de
koppelwedstrijden en de teamwedstrijd.
Art. 2.1.b)6 Invallen voor een speler van een ander team is niet toegestaan.
Art. 2.1.b)7 Mocht de competitieleider bij controle constateren dat Art. 2.1.b)6 niet is nageleefd, geldt de
desbetreffende speler als niet speelgerechtigd.
Art. 2.1.b)8 Als een niet speelgerechtigde speler heeft meegedaan, moet de competitieleider, het team
bestraffen met 5 strafpunten en het verlies van ieder behaalde wedstrijdpunt (single, koppel en/of
teamronde) dat door de desbetreffende speler is behaald. Het is niet van belang of de tegenstander
heeft ingestemd met het meespelen van de desbetreffende speler.
Art. 2.1.b)9 Verandering van team door een speler tijdens het seizoen, is éénmaal toegestaan, maar alleen tot
aan de laatste 6 speelweken van de competitie. Zes weken voor het einde van de competitie
worden er geen nieuwe inschrijvingen, speler- en/of captainwisselingen meer geaccepteerd.
De wijziging treed pas in werking, nadat deze is accoord bevonden door de ledenadministratie en de
spelerspas in het bezit is van de speler of de captain van het nieuwe team.
Teamwisseling van een speler van een hogere divisie naar een lagere divisie kan uitsluitend met
toestemming van het bestuur.
Art. 2.1.b)10 Iedere teamcaptain en reservecaptain dient een correct telefoonnummer op te geven waar hij te
bereiken is, voor het eventueel verzetten van de competitiewedstrijd. Is noch captain noch
reservecaptain van een team hiervoor bereikbaar, dan neemt de tegenstander contact op met de
competitie leiding. Indien deze ook geen contact krijgt met captain en reservecaptain, dan wordt de
wedstrijd “onspeelbaar” verklaard. De tegenstander wint de wedstrijd met 9-0 en het onbereikbare
team krijgt daarnaast 5 strafpunten, tenzij er achteraf een aanwijsbare zwaar wegende reden
hiervoor kan worden aangeven.
Statuten en wedstrijdreglement VEDC
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Wijziging van telefoonnummer of e-mail adres van een captain dient terstond doch uiterlijk binnen
14 dagen aan de competitieleiding te worden doorgegeven.
c) De locaties en de banen
Art. 2.1.c)1 Er mag alleen op een goedgekeurde baan gespeeld worden. Het bestuur kan bij niet naleven, de
dartbaan stilleggen. De thuis spelende partij wordt bestraft met 5 strafpunten. Het restant van de
wedstrijd zal uitgespeeld worden zodra de wedstrijdbaan aan de reglementen voldoet, hetzij
dezelfde avond, hetzij op een nog nader te bepalen inhaalavond.
Art. 2.1.c)2 Tijdens een wedstrijd onder auspiciën van de V.E.D.C. moet men gebruik maken van een okkey (zie
Art. 5.11).
Art. 2.1.c)3 De okkey dient tijdens de wedstrijden niet te kunnen verschuiven t.o.v. het bord (zie Art.5.11).
Art. 2.1.c)4 Tijdens het werpen mag niet over de okkey worden gestapt. Ook niet erop! Een speler mag ook van
achter een denkbeeldige doorgetrokken lijn, vanaf de uiteinden van de okkey werpen.
Art. 2.1.c)5 Een speler die Art. 2.1.c)4 overtreedt, moet door de schrijver gewaarschuwd worden. Bij meerdere
malen van overtreden kan de schrijver de beurt ongeldig verklaren en nul (0) punten noteren op
het bord.
Art. 2.1.c)6 De darts moeten met de hand en door de speler zelf geworpen worden.
Art. 2.1.c)7 Een beurt bestaat uit het werpen van drie (3) darts afzonderlijk, of minder indien daar een leg mee
beëindigd wordt.
Art. 2.1.c)8 Een geworpen dart die uit het bord valt, terugspringt van de bedrading en/of niet met de punt
tegen het bord zit, telt niet mee voor de score en mag niet worden over geworpen.
Art. 2.1.c)9 Een dart mag maximaal 30.5 cm lang zijn en niet zwaarder zijn dan 50 gram.
Art. 2.1.c)10 Een elektronisch scorebord is niet toegestaan. Er moet altijd met de hand geschreven worden.
Art. 2.1.c)11 Rookbeleid:
Met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de huisregels van de locaties, is roken wel of niet
toegestaan.
Iemand van de bij de wedstrijd betrokken personen (spelers/schrijver) mag bezwaar maken tegen
het roken in de directe omgeving van de wedstrijdbaan.
Hij moet hiertoe dit bezwaar voorafgaande aan de wedstrijd of de te spelen leg kenbaar maken.
Na zijn verzoek mag er dus tijdens de te spelen wedstrijd of leg niet gerookt worden in de directe
omgeving van de wedstrijdbaan door de spelers en schrijver.
d) De speelavond
Art. 2.1.d)1 Er wordt competitie gespeeld op de maandagavond, tenzij de twee (2) teams onderling een andere
dag afspreken voor de door hen te spelen wedstrijd. Dit dient dan ook doorgegeven te worden aan
de competitieleiding.
Art. 2.1.d)2 Het niet spelen van een wedstrijd op de daarvoor vastgestelde plaats en datum is toegestaan, mits
er 48 uur van te voren is afgezegd met een geldige reden.
Zie hiervoor hoofdstuk 4 : uitstel van wedstrijden
Art. 2.1.d)3 De aanvang van de competitiewedstrijd of bekerwedstrijd is om 20.00 uur. Het bezoekende team
dient om 19.45 uur aanwezig te zijn, waarna zij kunnen ingooien tot 20.00 uur.
Na telefonisch overleg, mogen de in dit punt genoemde tijden, maximaal een half uur verschoven
worden. Is een team een half uur na het afgesproken of bepaalde tijdstip nog niet met minimaal 3
man verschenen, dan kan de wedstrijd geclaimd worden. Het niet aanwezige team verliest de
wedstrijd dan met 9-0.
Er is één uitzondering op bovengenoemde regel. Bemerkt een team dat het later dan 20.30 uur zal
arriveren en neemt het voor die tijd contact op met de captain van het andere team, dan dient er
gewacht te worden tot uiterlijk 21:00 uur. Wanneer de tegenstanders na 21.00 uur arriveert, mag
het andere team de wedstrijd claimen. Het team dat te laat arriveert verliest de wedstrijd met 9-0.
Een team dat zich wil beroepen op overmacht, dient zich zo spoedig mogelijk te wenden tot de
competitieleiding.
Art. 2.1.d)4 Op spelers die om 21.00 uur niet aanwezig zijn, hoeft niet te worden gewacht. Een single wordt met
3-0 gewonnen door de speler wiens tegenstander niet aanwezig is.
Een koppelpartij wordt gespeeld met 6 tegen 3 darts (twee tegen één speler)
e) De volgorde van de wedstrijd
Art. 2.1.e)1 Beide teams moeten zich houden aan het speelschema zoals is vermeld op het wedstrijdformulier
(eerst de singles, dan de koppels en daarna de teamronde).
Art. 2.1.e)2 De eerste single-partij mag worden begonnen door de bezoekende partij. De tweede single-partij
wordt begonnen door de thuisspelende partij enzovoort.
Bij het begin van de teamronde, wordt er gebulled. De winnaar van het bullen begint de teamronde.
Het bullen gebeurt door willekeurige spelers.
Er gespeeld conform het spelformat zoals aangegeven in Hoofdstuk 2, onderdeel f).
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Art. 2.1.e)3 Bij het gooien van een koppel- of teamronde is elk team vrij de volgorde te bepalen waarin de
spelers gooien. Deze volgorde moet dan wel in elke leg van de betreffende koppel of teamronde
gehandhaafd worden.
f) Spelformat
Singles
4x 501 best off 5

Koppels
4x 501 best off 3

Teamronde
701 best off 1

“alle wedstrijdonderdelen worden gewaardeerd met 1 punt”
g) De wedstrijdformulieren en uitslagverwerking
Art. 2.1.g)1 Op het formulier moeten zowel de spelersnamen als de lidnummers vermeld worden. Er mogen
maximaal 6 speelgerechtigde spelers op het formulier vermeld worden.
De namen van alle speelgerechtigde spelers dienen vóór aanvang van de wedstrijd (vóór de eerste
single partij) op het wedstrijdformulier ingevuld te zijn. Het is niet mogelijk om tijdens de wedstrijd
extra speelgerechtigde spelers op het wedstrijdformulier bij te schrijven.
Wanneer een spelersnaam niet is ingevuld en de bewuste speler wil na aanvang van de wedstrijd
deelnemen, dan kan de (reserve-)captain een verzoek indienen bij de tegenstander om deze speler
alsnog te laten deelnemen. Wanneer de tegenstander accoord gaat, mag de naam alsnog op het
wedstrijdformulier worden ingevuld. Hierbij wordt verwacht dat de tegenstander de
omstandigheden in acht neemt en in alle redelijkheid een beslissing neemt. Hij is echter gerechtigd
zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Art. 2.1.g)2 Naast de uitslagen van de partijen worden ook bijzonderheden genoteerd op het wedstrijdformulier.
Dit zijn 180-ers en hoge finishes boven 100.
Art. 2.1.g)3 Op en/of aanmerkingen moeten op het wedstrijd formulier worden vermeld, of in een begeleidend
schrijven wanneer de ruimte niet toereikend is.
Deze op/of aanmerkingen moeten ook schriftelijk (per e-mail) worden kenbaar gemaakt bij de
competitieleiding.
Art. 2.1.g)4 De wedstrijdresultaten worden door de captain, reserve-captain of een lid dat kan inloggen
ingevoerd op de website van de VEDC.
Zie voor meer informatie het onderdeel Teambeheer (Hoofdstuk 8).
De papieren wedstrijdformulieren worden gedurende het gehele seizoen door de captain bewaard.
De wedstrijdresultaten dienen binnen 5 dagen na de in het wedstrijdschema speeldatum op de
website zijn ingevoerd en door de tegenstander zijn bevestigd.
In gebreke blijvende teams krijgen automatisch 2 strafpunten toegekend. Tegen deze maatregel is
geen verweer mogelijk.
Bij uitgestelde wedstrijden verleent de competitieleiding dispensatie hiervoor en zal een andere,
uiterste ontvangstdatum aangegeven worden.
(zie hoofdstuk 4)
Art. 2.1.g)5 Beide teamcaptains vullen een eigen wedstrijdformulier in en laten dit door de captain van de
tegenpartij ondertekenen. Indien de competitieleiding genoodzaakt is om wedstrijdformulieren op te
vragen, worden alleen wedstrijdformulieren in behandeling genomen die door beide teamcaptains
ondertekend zijn.
Is het wedstrijdformulier niet leesbaar of onvolledig ingevuld, dan kan het team nul (0) punten
krijgen.
Art. 2.1.g)6 Indien men een handtekening ter goedkeuring op het wedstrijd formulier heeft geplaatst, gaat men
akkoord met de uitslag en met de getoonde spelerspassen.

h) Claims, strafpunten en uitsluiting van de competitie
Art. 2.1.h)1 Uitsluitend captains van een team kunnen een claim indienen bij de wedstrijdleiding.
Deze claim dient binnen 2 x 24 uur per e-mail gestuurd te zijn.
De competitieleiding neemt de claim terstond in behandeling en zal op korte termijn hierover
contact opnemen met de captains van beide teams.
Art. 2.1.h)2 Bij een volgens de competitieleiding terechte claim krijgt het aangeklaagde team 5 strafpunten.
Terechte claims in de bekerronde leiden tot 5 strafpunten in de wintercompetitie.
Art. 2.1.h)3 Overig geconstateerde fraude rond wedstrijden wordt bestraft met 10 strafpunten. Onder fraude
wordt onder meer verstaan: het doorgeven dan wel bevestigen van een verkeerde wedstrijduitslag,
waaronder ook uitslagen van niet-gespeelde wedstrijden, verzoeken om wedstrijden "op papier" af
te handelen enzovoort.
Art. 2.1.h)4 Teams kunnen om uiteenlopende redenen strafpunten in de wintercompetitie krijgen:
2 strafpunten voor
(zie art. 2.1.g)4)
5 strafpunten voor
5 strafpunten voor
5 strafpunten voor

het te laat indienen dan wel bevestigen van het wedstrijdformulier
het toekennen van een claim (zie art. 2.1.h)2)
het ten onrechte staken van een wedstrijd
het opstellen van een niet speelgerechtigde speler (zie art. 2.1.b)8)
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10 strafpunten bij geconstateerde wedstrijdfraude (zie art. 2.1.h)3)
Een team dat in 1 seizoen 10 of meer strafpunten krijgt, wordt met onmiddellijke ingang uit de
competitie genomen.
Art. 2.1.h)5 Spelers van teams die uit de competitie zijn genomen, worden het volgende seizoen zonder
uitzondering uitgesloten van lidmaatschap aan de competitie van de VEDC.
Art. 2.1.h)6 Een team wordt van deelname aan de competitie uitgesloten, wanneer:
•
Een captain, met nog één of meerdere wedstrijden te spelen, het bestuur laat weten, dat zijn
team niet in staat is de resterende wedstrijden te spelen, of
•
Het bestuur vaststelt dat dit om disciplinaire redenen noodzakelijk is, of
•
Van een team aan het einde van het seizoen op de door de competitie leiding vastgestelde
sluitingsdatum nog één of meerdere uitslagen ontbreken.
Bij verwijdering of terugtrekking van een team uit een divisie gelden de volgende regels:
•
Wanneer het team niet alle wedstrijden uit de eerste helft van het seizoen gespeeld heeft,
vervallen alle uitslagen van dit team. Dat geldt ook voor persoonlijke resultaten, zoals 180-ers,
hoge finishes en persoonlijke percentages.
•
Wanneer een team wel alle wedstrijden uit de eerste helft van het seizoen heeft gespeeld, maar
niet uit de tweede helft, vervallen alleen de uitslagen uit de tweede helft. Dit geldt ook voor
persoonlijke resultaten, zoals 180-ers, hoge finishes en persoonlijke percentages.
•
Een uit de competitie verwijderd of teruggetrokken team kan zich het volgende seizoen niet
inschrijven. Onder een team wordt in dit geval verstaan, een groep van ten minste drie spelers
die het voorgaande seizoen het dartteam vormden dat zich heeft teruggetrokken uit de
competitie.
i) Eindstanden, promotie en degradatie
Art. 2.1.i)1 Elk team moet er naar streven om een zo hoog mogelijke plaats te behalen in de eindrangschikking
van de competitie.
Art. 2.1.i)2 Elk team dat daarvoor in aanmerking komt, dient aan de promotie of degradatie deel te nemen.
Vrijwillige degradatie is niet mogelijk.
In het 1e seizoen is er sprake van 2 gelijkwaardige 1e divisies.
Na het 1e seizoen worden de teams conform de sterkte verdeeld over een (1) ere-divisie en 1 of 2
1e divisies, afhankelijk van het aantal ingeschreven teams voor het volgende seizoen.
Art. 2.1.i)3 De kampioenen van de divisies promoveren rechtstreeks naar de erboven gelegen divisie, uiteraard
met uitzondering van de ere divisie waar promotie niet mogelijk is.
Er zullen eveneens teams degraderen naar de direct eronder gelegen divisie.
Aan het begin van elk seizoen zal de exacte promotie/degradatie regeling van het seizoen aan de
teamcaptains kenbaar worden gemaakt. Deze promotie/degradatie regeling zal dan op de A.L.V.
besproken worden en na goedkeuring van de A.L.V. staat deze vast. Wordt de promotie/degradatie
regeling door meerderheid van de leden verworpen, dan zal het bestuur van de V.E.D.C. met een
nieuw voorstel komen op de eerstvolgende (B).A.L.V.
Art. 2.1.i)4 Wanneer meerdere teams gelijk eindigen in de ranglijst van de competitie en dit gevolgen heeft
voor de degradatie/promotie, dan telt het onderlinge resultaat.
Art. 2.1.i)5 Aan het eind van elk seizoen zal er ook algemeen V.E.D.C.-kampioenschap gehouden worden
tussen alle kampioenen, eventueel aangevuld met 2e plaatsen.
De locatie van het algemene V.E.D.C. kampioenschap zal altijd de thuisbasis zijn, oftewel Café De
Doedelzak
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Hoofdstuk 3, Deel 1:

Wedstrijdreglement bekercompetitie.

a) Reglement
Art. 3.1.a)1 Op de bekerronde zijn alle bepalingen en toepassingen van kracht die betrekking hebben op het
wedstrijdreglement van de wintercompetitie.
Uitzonderingen hierop vormen de artikelen aangaande eindstanden, promotie en degradatie.
Art. 3.1.a)2 Indien een niet speelgerechtigde speler aan een bekerronde heeft meegedaan, dan wordt de
opgegeven uitslag geschrapt en zal de competitieleiding de uitslag van de wedstrijd bepalen. Het
frauderende team zal uit de bekerronde gehaald worden.
b) Indeling en speelschema
Art. 3.1.b)1 De competitieleiding zal tijdens de wintercompetitie een aantal speelavonden vaststellen waarop de
bekerwedstrijden gespeeld worden.
Teams kunnen zich vrijwillig opgeven voor de bekercompetitie.
De opgegeven teams zullen binnen de software gekenmerkt worden als deelnemer aan de
bekercompetitie.
Ongeveer 2 weken voorafgaand aan de 1e bekerronde zal de loting hiervoor geschieden. Deze
loting zal geheel automatisch gebeuren, er komt hier geen mensenhand aan te pas.
Er wordt een KO-systeem gespeeld, hetgeen inhoudt, dat de winnaar zich plaatst voor de volgende
ronde en de verliezer uitgeschakeld is.
Elke loting voor elke volgende ronde tot aan de finale zal geheel automatisch plaatsvinden, zonder
tussenkomst van een mensenhand.
Art. 3.1.b)2 Een bekerronde wedstrijd moet altijd in dezelfde week gespeeld worden, welke is vastgesteld door
de competitieleiders.
Is dit niet mogelijk, dan kan een verzoek om uitstel worden gestuurd aan de competitie leiding.
Indien deze met het verzoek accoord gaat, dan dient deze wedstrijd binnen de opgegeven termijn
die door de competitieleiding bepaald is, ingehaald te worden.
Gebeurt dit niet, dan is het gevolg; uitsluiting van verdere deelname aan de bekerronde.
Art. 3.1.b)3 De finale van de bekerstrijd zal gespeeld worden op één van de locaties van de voor de finale
geplaatste teams. De uiteindelijke locatie zal bepaald worden door de automatische loting.
Het team dat door de loting als thuisspelende team is bepaald, zal de locatie van de bekerfinale
toegewezen krijgen.
Art. 3.1.b)4 Indien een aangewezen locatie niet in staat is om de finale te organiseren, zal de finale automatisch
aan de andere partij toegewezen worden. Is deze locatie ook niet in staat om de finale te
organiseren, zal de finale op een neutrale locatie gehouden worden. Deze locatie wordt dan door
het bestuur van de V.E.D.C. vastgesteld.
Art. 3.1.b)5 De finale van de bekerronde bestaat uit slechts 1 wedstrijd. Indien een team de score van 5 heeft
behaald, is deze winnaar van de bekerronde. Eventueel nog resterende legs mogen nog gespeeld
worden.
Art. 3.1.b)6 Het wedstrijdformulier voor de finale wordt “blind” ingevuld. Beide teamcaptains geven hun
opstelling aan de competitieleiding die het uiteindelijke wedstrijdformulier zal invullen.
Door het “bullen” wordt bepaald wie de wedstrijd mag beginnen. De verliezende partij van het
“bullen” zal het tellen voor haar rekening moeten nemen.
c) Spelformat
V.E.D.C. Bekercompetitie : k.o systeem.
Singles
Koppels
Teamronde
4x 501 best off 5
4x 501 best off 3
701 best off 1
“alle wedstrijdonderdelen worden gewaardeerd met 1 punt”
d) Wedstrijdformulier en uitslagverwerking
Art. 3.1.d)1 Het wedstrijdformulier wordt op dezelfde wijze ingevuld als bij wedstrijden in de wintercompetitie.
Hoge finishes in de bekercompetitie worden door de software niet automatisch meegeteld, met
uitzondering van 170-finishes. (dit punt zal in de toekomst door de software-makers aangepast
worden).
Deze hoge finishes kunnen per e-mail aan de competitieleiding worden doorgegeven en deze zullen
alsnog op internet getoond worden.
De 180-ers in de bekerrondes worden wél vermeld.
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Hoofdstuk 4 :

Het uitstellen van wedstrijden

Art. 4.1

Voor het uitstellen van wedstrijden dient een captain van het uitstel-vragende team in een zo vroeg
mogelijk stadium contact op te nemen met de captain(s) van de tegenstander, hierna te noemen
het uitstel-verlenende team.
Dit dient telefonisch te gebeuren (verzoeken per sms of per e-mail worden niet gehonoreerd).
Dit uitstel dient tevens doorgegeven te worden aan de competitieleiding. Dit kan zowel telefonisch
als per e-mail (competitie@vedc-darts.nl)
De competitieleiding is bevoegd een aanvraag tot uitstel te weigeren. Een captain van een team
heeft deze bevoegdheid niet! Het weigeren van een verzoek tot uitstel is in beginsel niet
toegestaan, omdat hiermee een claim kan worden geforceerd.
Redenen voor de competitieleiding om uitstel te weigeren kunnen o.a. zijn : een 2e uitstel van
dezelfde wedstrijd ; een team dat inmiddels in de lopende periode reeds 2 uitgestelde wedstrijden
heeft ; uitstel in de laatste 6 speelweken in een ruimere periode dan de aangegeven zelfde
spelweek enzovoort.

Art. 4.2

Uitstel van een wedstrijd dient minimaal 24 uur voor officiële wedstrijdaanvang ingediend te
worden. Daarna is het uitstellen van wedstrijden uitsluitend toegestaan in gevallen van overmacht.
De reden van overmacht dient zowel aan de captain(s) van de tegenstander als aan de
competitieleiding telefonisch kenbaar te worden gemaakt.
Een team dat uit 3 spelers bestaat, wordt geacht een wedstrijd gewoon te spelen, aangezien een
wedstrijd met 3 spelers ook gewonnen kan worden.

Art. 4.3

Indien uitstel niet verleend wordt, dient derhalve de wedstrijd gespeeld te worden op de
vastgestelde speeldatum.
Indien uitstel verleend wordt, geldt het volgende:
 De verantwoordelijkheid voor het spelen van een uitgestelde wedstrijd ligt bij de captains van
het uitstel-vragende team.
 De tegenstander, het uitstel-verlenende team, kan een aantal data bepalen waarop de
wedstrijd ingehaald kan worden en zal deze data binnen 1 week nadat om uitstel is gevraagd,
doorgeven aan het uitstel-vragende team.
 De nieuwe speeldatum moet binnen 4 weken na de oorspronkelijke speeldatum vallen.
 Het uitstel-vragende team dient zich naar redelijkheid aan te passen naar de wensen van diens
tegenstander en zal dus één van de voorgestelde data moeten accepteren.
 De gekozen datum dient binnen 1 week na het voorstellen ervan te worden vastgesteld.
 Beide teams geven dit vervolgens door aan de competitieleiding.
 Een nieuwe speeldatum moet derhalve binnen 2 weken na het verzoek om uitstel bepaald zijn.
 Indien een nieuwe speeldatum niet bepaald kan worden volgt een strafbepaling door de
competitieleiding. Hiertegen is geen verweer mogelijk.

Art. 4.4

Strafbepaling:
- De uitslag van de wedstrijd wordt in 1e instantie op 5-0 gezet in het nadeel van het uitstelvragende team, dus in het voordeel van het uitstel-verlenende team.
- Het uitstel-vragende team krijgt 2 strafpunten. Is bij het uistel-vragende team voor een 2e keer
sprake van het niet spelen van een uitgestelde wedstrijd, dan zal de 2e keer 4 strafpunten
toegekend worden.
- Aan het einde van de competitie wordt de einduitslag bepaald door de competitieleiding.
Het uitstel-verlenende krijgt dan het gemiddelde aantal punten (naar boven afgerond) van alle
gespeelde wedstrijden, met een minimum van 5 punten. Een gemiddelde van 5.7 resulteert
derhalve in een 6-0 overwinning en een gemiddelde van 4.3 punten zal het minimum van 5
punten opleveren.
- Als genoegdoening wordt 1 punt extra aan het uitstel-verlenende team toegekend. Er worden
echter maximaal 9 punten toegekend.
- De competitieleiding kan bij uitzonderingen en naar redelijkheid besluiten dat eventuele
strafpunten bij één of beide teams achterwege gelaten kunnen worden.

Art. 4.5

Let wel : een wedstrijd mag ten alle tijden éérder dan de officiële speeldatum gespeeld worden. De
competitieleiding dient hierover wel geïnformeerd te worden.
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Noot : Uitslagverwerking van uitgestelde wedstrijden.
Indien een wedstrijd is uitgesteld en de uitslag dus feitelijk "te laat" (ten opzichte van de originele speeldatum)
wordt ingevoerd, bevestigd het programma automatisch de uitslag en worden aan beide teams strafpunten
toegekend, ook al is de wedstrijd verzet moet toestemming van de competitieleiders.
Als binnen 5 dagen na de nieuwe datum de uitslag ingevuld en bevestigd wordt, dan zal de competitieleiding de
strafpunten verwijderen. (dat kan niet eerder dan dat het wedstrijdformulier de status “bevestigd” heeft).
De competitieleiders zullen dit controleren en de strafpunten handmatig aanpassen.
Is de uitslag niet binnen die 5 dagen ingevuld of bevestigd, dan blijven de strafpunten gehandhaafd, conform de
reglementen van de reguliere competitie.
De competitieleiding zal dan beslissen over eventuele aanvullende maatregelen.
Dit bovenstaande probleem is helaas niet te voorkomen.
Het is wel een punt van aandacht bij onze software-makers.
Zij werken eraan om de mogelijkheid van uitgestelde wedstrijden en de daaraan gekoppelde uitslagverwerking
aan te passen.
Zodra dit functioneert, zullen de captains van ons bericht krijgen.
Is een team het niet eens met het opgegeven wedstrijdformulier, dan kan hiervoor een e-mail worden gestuurd
aan de competitieleiders (competitie@vedc-darts.nl) en die zullen dit dan nader gaan onderzoeken.
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Hoofdstuk 5 :
Art. 5.1
Art. 5.2
Art. 5.3
Art. 5.4
Art. 5.5
Art. 5.6
Art. 5.7

Art. 5.8
Art. 5.9

Art. 5.10

Art. 5.11
Art. 5.12
Art. 5.13
Art. 5.14
Art. 5.15
Art. 5.16

Art. 5.17

De dartbanen

Slechts goede dartborden mogen als wedstrijdbord gebruikt worden.
Een dartbord gebruikt voor een wedstrijd, dient het 1 t/m 20 patroon te hebben.
De bedrading van de segmenten, doubles e.d, dienen zodanig op het bord gemonteerd te zijn, dat
zij op het bord liggen.
Het dartbord dient zo bevestigd te zijn, dat het 20-segment (zwart gekleurd) exact aan de
bovenkant zit.
Het dartbord dient zo bevestigd te zijn dat het loodrecht hangt.
Het dartbord mag tijdens het werpen van de darts niet bewegen. Tevens mag de bedrading van het
bord niet hinderlijk reflecteren.
Een dartbord dient verlicht te zijn door voldoende verlichting waarbij het schaduweffect tot een
minimum wordt teruggebracht.
Verlichting zal door de baancommissie beoordeeld worden voorafgaand aan de start van de
competitie of na klachten hierover.
De verlichting dient zo te zijn bevestigd, dat het dartbord direct wordt verlicht en de lichtbron
onzichtbaar is voor de werper. Tevens mag de verlichting op generlei wijze de spelers hinderen.
Als een lichtbron, door welke oorzaak dan ook, dooft, valt of van hoogte verandert, mag indien de
werper hiervan hinder ondervindt, zijn of haar hele worp ongeldig worden verklaard. De gehele
worp moet dan opnieuw worden gegooid (drie darts).
Het dartbord dient zodanig bevestigd te zijn, dat het midden van de Bull op een hoogte van 1.73
meter boven de vloer zit. Indien er een hoogteverschil is van de vloer bij het bord t.o.v. de
vloerhoogte bij de werplijn, dan moet dit verschil in de hiervoor genoemde hoogte verrekend
worden.
Een balkje (okkey) dient minimaal 60 cm lang en minimaal 3 cm hoog te zijn. Deze okkey dient
stevig op de vloer bevestigd te zijn.
De okkey moet zo bevestigd zijn, dat de afstand vanaf de achterzijde van de okkey (gezien vanaf
het bord) tot aan het punt loodrecht onder de Bull op de vloer 2.37 meter bedraagt.
De diagonale afstand, gemeten vanaf het midden van de Bull tot aan de achterzijde van de okkey
bedraagt 2.93 meter.
De afstand tussen twee banen moet zodanig zijn dat schrijver en/of speler niet gehinderd worden
door andere spelers (bezoekers). Het scorebord dient vast naast het dartbord geplaatst te zijn.
Een dartbaan dient minimaal 1.50 meter breed te zijn, te weten 0.75 meter aan weerszijde van het
hart van de dartbord.
Indien de vloer in de directe omgeving van het dartbord in een zodanige staat is dat zij geen
bescherming biedt voor en tegen vallende of wegspringende darts, dan moet deze met een dartmat
of ander materiaal met hetzelfde effect, worden bedekt.
De spelers dienen te beschikken over een vrije ruimte van minimaal 1.50 meter achter de okkey en
ook zo breed als de dartbaan.
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Hoofdstuk 6 :
Art. 6.1
Art. 6.2
Art. 6.3

Art. 6.4
Art. 6.5
Art. 6.6

Art. 6.7
Art. 6.8

De scores

De buitenste smalle rand scoort twee maal het aantal punten van dat segment en is een double. De
ring halverwege scoort drie maal de segmentwaarde en is een tripple.
De buitenste ring van de bull scoort 25 punten. De binnenste ring van de bull (bulls eye) scoort 50
punten en is ook een double.
Een dart scoort alleen als de punt in het bord blijft zitten en/of vast tegen het bord aanzit en dat de
schrijver een ‘call’ heeft gegeven voordat de speler zijn of haar darts uit het bord heeft gehaald.
Heeft de schrijver de score gezegd of geschreven en de dart valt alsnog uit het bord, dan wordt
deze score gewoon meegeteld.
Een protest betreffende het aantal gescoorde punten hoeft, nadat de speler zijn of haar darts uit
het bord heeft gehaald, niet gehonoreerd te worden.
De score moet duidelijk door de schrijver op het scorebord vermeldt worden, ongeveer op
hoofdhoogte van de speler.
Alle scores en berekeningen dienen door de schrijver en de speler gecontroleerd te worden. Staan
de scores en het daarbij behorende puntenaantal op het bord en heeft de desbetreffende speler zijn
eerste dart van de daaropvolgende beurt geworpen dan zijn protesten t.a.v. de vorige scores niet
meer mogelijk.
Alle vragen betreffende de score en de stand dienen gesteld te worden voordat dezelfde speler zijn
of haar volgende beurt werpt. Deze dienen tot de schrijver gericht te worden.
De schrijver mag geen indicatie geven over de te gooien double. Uitsluitend op verzoek van de
speler mag de schrijver melding maken van: A) het totaal nog te werpen aantal punten, B) het
aantal geworpen punten per dart of nog niet volledig geworpen beurt. De schrijver geeft een call als
de gewenste doubble is geworpen.
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Hoofdstuk 7 :

Art. 7.1
Art. 7.2
Art. 7.3

Art. 7.4

Overige bepalingen

Waarin dit reglement wordt gesproken over personen is taalkundig de mannelijke vorm
aangehouden. Echter; op die plaats kan ook de vrouwelijke vorm gelezen worden.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Protesten dienen ten altijd schriftelijk (per brief of per e-mail) ingediend te worden bij de secretaris
van de V.E.D.C.
Telefonische protesten worden niet aangenomen.
Wanneer er straffen zijn uitgedeeld, dan is alleen schriftelijk protest mogelijk bij de secretaris van
de V.E.D.C.
De protesten worden vertrouwelijk behandeld en zo snel mogelijk schriftelijk beantwoord.
Alle door het bestuur van de V.E.D.C. genomen maatregelen zijn bindend. Wanneer daar aanleiding
toe is, kan het bestuur dit reglement aanpassen.
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Hoofdstuk 8 :

De website en teambeheer

Uitslagen en standen van zowel de competities als de bekerrondes worden weergegeven op de website van de
VEDC : www.vedc-darts.nl
Op deze website worden ook persoonlijke resultaten in de single-wedstrijden van de wintercompetitie
weergegeven.
Geconstateerde onjuistheden op de website dienen terstond per e-mail doorgegeven te worden aan de
competitieleiding.
Mededelingen m.b.t. de competities of specifieke mededelingen die betrekking hebben op een bepaalde divisie,
zullen eveneens door de competitieleiding op deze website geplaatst worden.
Captains, reserve-captains en eventueel bevoegde leden, kunnen beperkt teamgegevens aanpassen en aanvullen.
Voor overige zaken dienen zij eveneens contact op te nemen met de competitie leiding.
Alleen deze categorieën leden worden geautoriseerd en krijgen de bevoegdheid om in het competitie gedeelte van
de website te mogen inloggen.
Zij ontvangen per e-mail éénmalig inloggegevens van de website. Zijn ze deze gegevens kwijt, dan kunnen zij dit
alsnog opvragen door de instructies op de website te volgen.
Lukt dat niet, dan wordt de autorisatie verbroken. Zij moeten dan contact opnemen met de competitieleiders om
opnieuw autorisatie te krijgen.

Naast de competitie-zaken zal de website van de VEDC ook andere zaken weergeven, zoals (dart-)activiteiten bij
de aangesloten locaties, sponsoren, oproepen voor spelers of teams enzovoort.

Teambeheer en uitslagverwerking.
Op de website van de VEDC kies je het menu COMPETITIE en selecteer de divisie waarin jouw team speelt.
Klik op “Inloggen”. Een captain, reserve-captain of eventueel een lid met inlog-bevoegdheid kan inloggen op
Teambeheer met de gegevens die daarvoor verstrekt zijn (zie hierboven).
Een ieder kan dan beperkt gegevens van zijn/haar team aanpassen via de optie “teambeheer”.
Een aantal aanpassingen (bijvoorbeeld het aanpassen van de namen) valt hier niet onder.
Indien dit van toepassing is, dan moet er contact worden opgenomen met de ledenadministratie van de VEDC.
Wedstrijdformulieren.
Voor het invullen van de wedstrijdformulieren klikt men op de volgende link:
Wedstrijdformulier : voor het invullen van een competitie-wedstrijd
Bekerformulier : indien het een bekerwedstrijd betreft.
Selecteer de spelweek waarop de wedstrijd betrekking heeft.
LET OP : bij uitgestelde wedstrijden moet de originele spelweek geselecteerd worden.
De wedstrijd wordt getoond en er staat bovenin aan de rechterkant een “status”.
De status kan zijn :
Nieuw : er is nog geen uitslag bekend, dus formulier moet volledig ingevuld zijn.
Voorlopig : er is al een formulier ingevuld, wachten is op de bevestiging van het andere team
Bevestigd : beide team hebben het formulier accoord gegeven. Uitslag is definitief.
Conflict : beide formulieren zijn ingevuld. Het 2e team is het niet eens met het formulier en heeft dat aan
de competitieleiding doorgegeven. Die neemt contact op met beide teams. De competitieleiding neemt
een beslissing over de uitslag.
Er is nog geen wedstrijdformulier ingevuld. De status staat op “nieuw”.
•
Selecteer de spelers (van beide teams) die conform het wedstrijdformulier gespeeld hebben en vul de
uitslagen in van de gespeelde wedstrijden.
•
Koppels hoeven niet geselecteerd te worden. Vul de uitslagen in van de koppelwedstrijden.
•
Vul de uitslag in van de teamronde.
•
Selecteer 180-ers en hoge finishes onderaan.
 Selecteer een naam, selecteer de score en druk op ‘+’.
 Bij meerdere 180-ers en hoge finishes deze stappen herhalen.
•
Controleer het wedstrijdformulier (met name de einduitslag), corrigeer daar waar nodig is of klik op versturen
als alles accoord is.
Het wedstrijdformulier krijgt nu de status “voorlopig” totdat het andere team de uitslag bevestigd of het niet eens
is met dit wedstrijdformulier.
De status van het wedstrijdformulier wordt ook getoond in de stand van de divisie. Zolang de uitslag niet door de
tegenstander bevestigd is, zullen ook 180-ers en hoge finishes de status “voorlopig” krijgen.
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Team 1 heeft al een wedstrijdformulier ingevuld.
Als team 1 al een wedstrijdformulier heeft ingevuld, dan krijgt het 2e team dit te zien.
Ben je het eens met dit wedstrijdformulier, klik dan op “Accepteren”. De status van de wedstrijd zal aangepast
worden in BEVESTIGD.
Ben je het niet eens met dit wedstrijdformulier, klik dan op “Weigeren”.
Dit geldt als de spelers en/of de uitslagen niet correct zijn, maar ook, als het 1e team hoge scores en/of hoge
finishes is vergeten.
Je komt dan in een scherm om een e-mail te sturen aan de competitieleiding.
De belangrijkste dingen zijn al ingevuld. Vul de reden(en) in van het niet accepteren van het wedstrijdformulier en
klik op versturen. De wedstrijd krijgt de status “CONFLICT”.
De competitieleiding zal contact opnemen met beide teams en een beslissing nemen over de uitslag en eventuele
consequenties.
Wil je een team de wedstrijd “claimen”, klik dan op claimen. De competitieleiding zal hierover dan een beslissing
nemen.
Naast het invullen van de wedstrijdformulieren, ziet iemand die ingelogd is op de site ook de telefoonnummers
van de captains en reservecaptains.
Iemand die niet ingelogd is, ziet “sterretjes” in plaats van deze telefoonnummers.
Vanuit het oogpunt van privacy hebben wij ervoor gekozen, dat alleen mensen die bevoegd zijn om te kunnen
inloggen, de telefoonnummers van andere captains kunnen zien.
Voor vragen kan ook gekeken worden naar de link : Uitleg. Veel gestelde vragen (FAQ).
Nog meer vragen : mail naar info@vedc-darts.nl
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Het bestuur van de V.E.D.C. verklaart het wedstrijdreglement en huishoudelijk reglement te hebben gezien en
accoord te hebben bevonden.

……………………………………..
Theo van Baal
(voorzitter)

……………………………………..
Richard van Baal
(vice voorzitter)

……………………………………..
André Drenth
Secretaris

……………………………………..
Rene ten Wolde
(lid)

……………………………………..
Matthieu Kats
(penningmeester)

……………………………………..
Raymond Kerver
(ledenadministratie)

……………………………………..
André Drenth
(competitie leider)

……………………………………..
Herman Escobosa
(competitie leider)

Gecorrigeerd en goedgekeurd op de bestuursvergadering gehouden te Enschede op [......]
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