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Verbond Darts Ghent Reglement 

 

Hoofdstuk 1 : Benaming –  Doel – Zetel 

Art. 1 : Benaming 

Het verbond neemt de naam “DARTS GHENT” aan en is opgericht op 30 september 1984 in de 

schoot van de Belgische Dartsbond. Sinds 15 augustus 1995 is het lidmaatschap met de 

Belgische Dartsbond opgezegd en is Darts Ghent een zelfstandig verbond geworden. 

Art. 2 : Doel 

Het verbond heeft tot doel het verenigen en beheren van clubs welke zich met de dartssport 

ledig houden. Zij heeft eveneens tot doel ontspanning en sport te bevorderen, alsmede 

vriendschapsbanden te smeden tussen de leden in al zijn vormen. 

Art. 3 : Zetel – verbondslokaal 

De maatschappelijke zetel is gevestigd in Hof van Vlaanderen – Botestraat 10 – 9032 

Wondelgem. De maatschappelijke zetel kan bij tweederden (2/3) meerderheidsbeslissing van 

het bestuur naar een andere plaats overgebracht worden. 

Art. 4 : Maatschappelijk jaar 

Een dienstjaar begint op 15 augustus en eindigt op 14 augustus. 

Art. 5 : Onvoorziene gevallen 

De in dit reglement niet voorziene gevallen worden geregeld door het dagelijks bestuur. De 

beslissingen die daaruit voortvloeien zijn onmiddellijk van kracht en onherroepelijk. 

Art. 6 : Benaming club 

De benaming van de club is deze onder welke de club is geïdentificeerd bij Darts Ghent. Geen 

enkele club mag de benaming aannemen van de clubs die al zijn aangesloten bij Darts Ghent. 

Benamingen kunnen enkel op het einde van het seizoen gewijzigd worden. Benamingen van 

een club mogen van commerciële aard zijn. 

  



Update 08/08/2019 3 
 

Art. 7 : Aansluitingen 

De aansluitingen geschieden op de daartoe bestemde formulieren en worden duidelijk en 

volledig ingevuld. Het bedrag voor aansluiting van een club bedraagt € 30,00. De aansluiting 

voor de leden bedraagt € 8,00 per lid. Voor deelname aan de ploegencompetitie word € 

25,00 betaald per ingeschreven ploeg. Deze bedragen kunnen jaarlijks aangepast worden 

met toestemming van de algemene vergadering. Alsook wordt een waarborg gevraagd van € 

50,00 per ingeschreven club. De inschrijvingsgelden kunnen betaald worden op de algemene 

vergadering of gestort worden op onderstaand rekeningnummer: 

 

IBAN: BE06 9790 7297 4822 

BIC: ARSPBE22 

Argenta Bank 

 

De termijn waarin de aansluitingen van de leden moeten geschieden is beperkt tot de laatste 

dag van het jaar waarin het seizoen is gestart (31 December). Een speler die aansluit de dag 

van de eerste  competitiewedstrijd voordat deze wedstrijd gestart is, is speelgerechtigd mits 

toevoeging van een onderschreven inschrijvingsbewijs bij het wedstrijdformulier. Een speler 

die aansluit in de loop van het seizoen, mag de eerstvolgende competitiewedstrijd niet 

deelnemen. Hij dient dus steeds een wedstrijd te wachten voordat hij mag aantreden met 

zijn club/ploeg. Een uitgestelde wedstrijd op datum voor de inschrijving van een nieuw lid, 

mag dit lid eveneens niet aantreden. Een uitzondering is deze voor deelname van ranking 

tornooien waar een onmiddellijke deelname is toegestaan. 

Art. 8 : Ontslag van een club 

Het ontslag van een club tijdens het competitieseizoen, verliest de rechten op een eventuele 

prijs behaald door de club tijdens hun deelname aan één of ander evenement. Het 

inschrijvingsgeld wordt in geen geval terugbetaald aan de club. Het lidmaatschap van de 

leden blijft geldig tot het einde van het seizoen. Een overgang naar een andere club is 

evenwel niet mogelijk tijdens het lopend seizoen. 

Art. 9 : Schrapping van een club 

Een club die haar financiële verplichtingen ten overstaan van het verbond niet naleeft, kan 

geschrapt worden van de verbondslijst. Na een schriftelijke aanmaning tot betaling heeft de 

club nog acht (8) dagen de tijd om de verplichtingen na te komen. Na het verstrijken van 

deze termijn wordt de club definitief geschrapt en wordt deze de deelneming aan de 

competitie ontzegd voor de rest van het seizoen. Het lidmaatschap van de leden blijft geldig. 

Art. 10 : Wederaanvaarding 

Een club die wegens schulden aan het verbond geschrapt was, kan opnieuw inschrijven als de 

schulden ten overstaan van het verbond vereffend zijn. De inschrijving wordt dan beschouwd 

als een nieuwe club bij het verbond. 
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Hoofdstuk 2 : Het bestuur 

Art. 1 : Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit minimum drie (3) en maximum negen (9) leden die 

samen het dagelijks bestuur vormen. Ieder bestuurslid moet aangesloten zijn bij het Verbond 

Darts Ghent. Dit bestuur bestaat uit minimaal één (1) competitieverantwoordelijke, één (1) 

secretaris en één (1) schatbewaarder ongeacht het geslacht van deze personen. 

Art. 2 : Aantreding 

Aantreden tot het bestuur kan enkel na 1 jaar lidmaatschap in het verbond en na 

goedkeuring van alle clubverantwoordelijken op de algemene vergadering. 

Art. 3 : Uitgesloten 

Uitgesloten zijn diegenen die deel uitmaken van een bestuur van een ander verbond met 

gelijklopend doel, namelijk Darts. Dit om het verbond te beschermen tegen inmenging van 

andere verbonden of personen. 

Art. 4 : Competitiecomité 

Het competitiecomité bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met de afgevaardigden van 

de competitie spelende ploegen. Het competitiecomité vergadert als de nood zich voordoet 

om een goed beleid te verzekeren. 

Art. 5 : Bestuursplichten 

Elk lid van het dagelijks bestuur verbind zich ertoe, door de aanvaarding van zijn functie de 

verbondsreglementen na te leven en de hem/haar opgelegde taken naar best vermogen uit 

te voeren. 

Art. 6 : Ontslag 

Diegene die zijn functie niet meer naar behoren uitoefent kan door het bestuur ontslagen 

worden uit zijn functie en maakt geen deel meer uit van het dagelijks bestuur.  Een ontslagen 

bestuurslid of een bestuurslid dat zelf vroegtijdig zijn functie neerlegt, kan in de toekomst 

geen kandidaat meer zijn voor een bestuursfunctie. Uitzonderingen hierop worden door d e 

tuchtcommissie behandeld.  Een ontslag kan bewerkstelligd worden door:  

1) op eigen verzoek 

2) op verzoek van twee derden (2/3) van de aanwezige leden van het dagelijks bestuur. 

3) automatisch indien drie maal (3x) afwezig op vier (4) vergaderingen zonder geldige reden. 

Art. 7 : Vergaderingen 

§ 1. Bestuursvergaderingen 

Het dagelijks bestuur vergaderd indien de nood zich voordoet of op verzoek van een 

der leden van het dagelijks bestuur. 

§ 2. Statutaire vergaderingen 

Minstens eenmaal (1x) per jaar wordt er een algemene statutaire vergadering 

gehouden, waarop elke club verplicht is een afvaardiging te sturen. 
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§ 3. Clubafgevaardigden 

Elke club die aansluit dient een afgevaardigde aan te duiden voor het bijwonen van 

de statutaire vergaderingen. Deze mag ingeval van nood zich laten vervangen door 

een lid van zijn club die tevens lid is van Darts Ghent. Uitsluitend de afgevaardigden 

of vervangers kunnen deelnemen aan een eventuele stemming op deze 

vergaderingen. 

§ 4. Datums 

De datum, plaats en aanvang van de vergaderingen, worden schriftelijk medegedeeld 

aan het correspondentieadres van de clubs. 

§ 5. Wijzigingen van het reglement 

Het reglement kan alleen door de algemene vergadering gewijzigd worden. De 

voorstellen moeten met redenen omkleed zijn en schriftelijke aan het secretariaat 

van het verbond medegedeeld worden. De wijzigingen moeten om goedgekeurd te 

worden door de drievierden (3/4) der stemmen behalen van de aanwezige 

stemgerechtigden. 

§ 6. Verkiezingen 

a. Kandidaturen 

Kandidaturen voor het dagelijks bestuur dienen schriftelijk aan het 

secretariaat van het verbond verstuurd te worden. Deze kandidaturen 

worden dan voorgelegd op de eerstkomende algemene vergadering waarna 

er tot een stemming kan overgegaan worden. 

b. Stemmen 

De nieuwe kandidaten worden met volstrekte meerderheid van stemmen 

verkozen. Stemmen waarop tekens voorkomen welke vreemd zijn aan de 

opgelegde criteria zijn ongeldig. Wanneer het aantal kandidaten groter is dan 

het te begeven plaatsen, zal hij/zij die de meeste stemmen behaald heeft, de 

vacante plaats toegewezen krijgen. 

c. Stemopneming 

De stemopneming geschied door de personen die hiervoor door het dagelijks 

bestuur zijn aangewezen onder toezicht van twee (2) door de vergadering 

aangewezen stemopnemers. 

§ 7. Verslagen 

Van elke vergadering zal een verslag naar alle clubs verstuurd worden. Dit verslag zal 

op de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden.  

Art. 8 : Briefwisseling 

Elke briefwisseling tussen de verbondsleiding en de clubs geschied steeds via het 

correspondentieadres van de betrokken clubs. Briefwisseling van clubs naar het verbond 

geschied via het secretariaat of de voorzitter. 



Update 08/08/2019 6 
 

Hoofdstuk 3 : Inrichten van de ploegencompetitie  

Art. 1 : Ploegencompetitie 

De ploegencompetitie wordt ingericht door het verbond Darts Ghent en word gespeeld 

tussen de periode van 1 september en 31 mei van het daaropvolgende jaar. De 

ploegencompetitie staat open voor zowel heren- als damesploegen indien deze voldoende in 

aantal zijn. De ploegencompetitie zal steeds gespeeld worden in een heen ronde en 

terugronde. 

Art. 2 : Voorwaarden 

Om deel te kunnen nemen aan de ploegencompetitie moet de club aangesloten zijn bij het 

verbond Darts Ghent en per ploeg beschikken van minimaal vier (4) spelers die eveneens lid 

zijn van het vervond Darts Ghent, Alle financiële verplichtingen te hebben vervuld die het 

reglement voorschrijft, Over minimaal twee (2) speelborden te beschikken per competitie 

spelende ploeg. Meerdere ploegen mogen per club ingeschreven worden, indien de spelers 

tot deze club behoren en als zodanig ingeschreven zijn bij het verbond Darts Ghent. Spelers 

kunnen niet tijdens het lopend seizoen van ploeg verwisselen. Eenmaal vermeld op het 

wedstrijdblad van de betreffende ploeg, blijft deze verbonden aan deze ploeg voor de rest 

van het seizoen. 

Art. 3 : Wedstrijdformulieren 

§ 1. Wedstrijdblad 

Het wedstrijdblad wordt ingevuld door de kapitein van de ploeg. Deze vult het 

wedstrijdblad in per gespeeld wordend blok. In ieder blok mag slechts eenmaal de 

naam van dezelfde speler voorkomen. Indien een persoon toch twee maal vernoemd 

word in eenzelfde blok dan zal de tweede wedstrijd als ongeldig beschouwd worden. 

§ 2. Aantal spelers 

Een ploeg mag de wedstrijd spelen met drie (3) spelers, het plaatsen van de forfait 

gevende wedstrijd mag vrij gekozen worden op het wedstrijdformulier. Eenmaal 

ingevuld mag er niets meer gewijzigd worden ondanks het plots opkomen van de 

betrokken spelers. Koppels worden gespeeld 2 tegen 2. Indien de koppelmaat niet 

kan aantreden dan word het koppel niet gespeeld en een forfait score aangerekend. 

§ 3. Puntentelling 

Na het beëindigen van ieder spel wordt het aantal sets en legs ingevuld in de daartoe 

bestemde ruimte. Na het beëindigen van de totale wedstrijd worden alle gewonnen 

wedstrijden opgeteld die dan de setstand kenbaar maakt. Ook alle legs worden 

samengeteld en dit levert dan de legstand op. Dit alles word ingevuld in de daarvoor 

bestemde ruimtes. 

§ 4. Onderschrijven 

Na het beëindigen van alle handelingen, onderschrijven beide kapiteins het 

wedstrijdblad en noteren de eventuele opmerkingen in het bijzijn van elkaars 
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gezelschap. Na het onderschrijven mag er niets meer aan het wedstrijdformulier 

gewijzigd worden. 

§ 5. Verantwoordelijkheid 

De thuisploeg staat in voor de nodige formulieren, zowel voor zichzelf als voor de 

bezoekende ploeg. Hij is eveneens verantwoordelijk voor het doorgeven van de 

uitslag aan de competitieverantwoordelijke onmiddellijk na het beëindigen van de 

wedstrijd. De thuisploeg is eveneens verantwoordelijk voor het doorsturen van de 

wedstrijdformulieren naar de competitieverantwoordelijke die deze in zijn bezit 

moet hebben ten laatste op de eerstvolgende woensdag. 

Art. 4 : Ploegkapitein 

De ploegkapitein wordt door de ploegleden aangesteld, zonder afbreuk te doen aan het 

beslissingsrecht van zijn clubbestuur. Indien de ploegkapitein afwezig blijkt te zijn op de 

wedstrijd, dan zullen de ploegleden zelf een vervangende kapitein aanduiden die deze 

functie zal waarnemen tot op het einde van de te spelen wedstrijd. De ploegkapiteins zijn 

verantwoordelijk voor het opstellen van hun ploeg en het juist invullen van de 

wedstrijdformulieren. De ploegkapitein heeft het recht de ledenlijst op te vragen van de 

tegenspelende ploeg. Uitsluitend de ploegkapitein mag een speler helpen bij het tellen. 

Alleen het resterend bedrag mag hij mededelen en niet de combinatie om een uitworp te 

verwezenlijken. 

Art. 5 : Speellokaal 

De wedstrijden van de ploegencompetitie worden gespeeld in het lokaal van de club die bij 

het verbond dusdanig is opgegeven. Ingeval van onvoorziene omstandigheden zal er naar 

een oplossing gezocht worden. Indien een club tijdens het seizoen veranderd van het lokaal, 

moet deze de wijziging aan de clubs in het verbond meedelen, alsook aan het secretariaat 

van het verbond zelf. Alsook word de competitieverantwoordelijke op de hoogte gesteld van 

deze wijziging. Indien een speler de toegang wordt ontzegd door de lokaalhouder, kan deze 

speler de dartssport niet als voorwendsel gebruiken om alsnog toegang te verkrijgen tot het 

lokaal. Ook de club kan deze niet gebruiken als een onvoorziene omstandigheid, waardoor 

gelijk welke wedstrijd niet zou kunnen gespeeld worden. 

Art. 6 : Speeldata 

De dag waarop gelijk welke wedstrijd wordt gespeeld, is de dag waarop de thuisploeg die 

wedstrijd dient te laten doorgaan zoals door het verbond vooropgestelde datums. Een 

wedstrijd kan uitgesteld worden na onderling akkoord tussen de beide ploegen. Alsook moet 

de competitieverantwoordelijke verwittigd worden met het daartoe bestemd formulier. De 

competitieverantwoordelijke zal dan op zijn beurt een nieuwe datum voorstellen waarop de 

wedstrijd moet gespeeld worden. Kan deze datum voor 1 van de ploegen niet dan zal er een 

forfait score toegekend worden voor de ploeg die de verplaatsing aangevraagd heeft. 

Eventuele uitzonderingen kunnen genomen worden door het bestuur en/of 

competitiecomité. 

Art. 7 : Reeksen 

Naargelang het aantal ploegen zal het verbond een aantal reeksen samenstellen. Het aantal 
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ploegen per reeks moet bestaan uit minimum vier (4) en maximaal veertien (14) ploegen. De 

deelnemende ploegen kunnen echter verdeeld worden over één of meerdere reeksen indien 

het aantal 14 of meer ploegen overschrijd. Damesploegen worden ingedeeld in de daartoe 

bestemde reeks, maar worden niet verplicht in deze reeks aan te treden. Een damesploeg in 

een herenreeks is toegestaan, het omgekeerde echter niet. De reeksen worden zo ingedeeld, 

wanneer een club over een herenploeg en een damesploeg beschikt, deze samen hun 

competitie afwerken tegen andere clubs met eveneens een heren- en damesploeg. Wanneer 

er voldoende reeksen zijn kan er eventueel overgegaan worden naar het stijgen en dalen van 

een ploeg in een bepaalde reeks na het einde van een competitie. Een noodzaak is dit echter 

niet. 

Art. 8 : Wedstrijdverloop 

Een wedstrijd in de ploegencompetitie bestaat uit twaalf (12) sets, verdeeld over vier (4) 

rondes:  1’ ronde : 2 “sets” koppels 

   2’ ronde : 4 “sets” singles 

   3’ ronde : 2 “sets” koppels 

   4’ ronde : 4 “sets” singles 

 

Zowel de damesploegen als de herenploegen spelen de wedstrijden naar de best van 5 legs. 

Alle legs in de single wedstrijden vangen aan vanaf 501 punten. 

Alle legs in de koppel wedstrijden vangen aan vanaf 701 punten. 

 

De bezoekende ploeg start alle oneven wedstrijden, de thuisploeg start alle even 

wedstrijden. Scheidsrechters worden geleverd door de beide ploegen, doch de thuisploeg 

zorgt voor de scheidsrechter in geval van nood. Een scheidsrechter kan vervangen worden op 

vraag van één der spelende partijen indien deze niet voldoet aan de eisen van de spelers. 

 

In geval van overmacht mag de ploegkapitein tijdens een bepaalde ronde een speler 

vervangen indien deze nog niet aan de wedstrijd is begonnen met in acht name van de aard 

van het voorval. Gevallen van overmacht zijn o.a.: 

Een ongeval overkomt een speler tijdens zijn aanwezigheid in het lokaal. 

Een aanwezige speler word weggeroepen door een ongeval of sterfgeval in zijn familie. 

Elk soort voorval waarmee de ploegkapiteins het eens zijn. 

 

Vallen buiten deze categorie: Dronkenschap. 

     Het verdwijnen van een speler zonder verwittiging. 

     Geen zin om verder te spelen. 

     Elke soort waarmee de ploegkapiteins het eens zijn. 

Art. 9 : Aanvang van de wedstrijden 

De wedstrijden vangen aan op het tijdstip dat door het verbond werd bepaald (20u30). Een 

afwijking van 30 minuten is toegestaan indien dit om redenen gaat die door beide kapiteins 

als dusdanig aanvaard worden. Indien deze regel wordt toegepast, dient de betrokkene dit te 

melden aan de ploeg waartegen gespeeld dient te worden. Een vermelding op het 

wedstrijdblad is noodzakelijk, daar er bij misbruik een sanctie kan opgelegd worden. 
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Art. 10 : Onderbreken van de wedstrijd 

Ingeval van overmacht zoals het uitvallen van de elektriciteit, brand, zware storm, een 

ongeval of sterfgeval tijdens de wedstrijd, mag deze onderbroken worden. In geval van een 

onderbreking tot maximum 30 minuten. Dient de wedstrijd alsnog hernomen te worden. In 

geval van een definitieve onderbreking bezorgen beide kapiteins een onderschreven verslag 

van de onderbreking aan de competitieverantwoordelijke. Zij bewaren zorgvuldig het 

wedstrijdformulier tot er een regeling is getroffen voor het verder zetten van de wedstrijd 

daar waar hij beëindig is geworden. 

Art. 11 : Puntentelling 

Een ploeg die meer dan 6 van de 12 sets in een wedstrijd wint, behaald 3 winstpunten. De 

verliezende ploeg behaald 0 punten. Indien beide ploegen 6 sets behalen in een wedstrijd 

krijgen ze hiervoor elke 1 winstpunt. Bij het opmaken van de rangschikking word 

achtereenvolgens rekening gehouden met: 

- Het aantal punten. 

- Het aantal gewonnen wedstrijden. 

- Het aantal gewonnen sets. 

- Het aantal gewonnen legs. 

 

Indien na dit alles zou blijken dat alles nog een gelijke stand met zich meebrengt, is het de 

onderlinge confrontatie die uitsluitsel moet geven over de plaats in het klassement. Is deze 

dan nog steeds gelijk dan wordt er overgegaan tot het spelen van een testwedstrijd in een 

neutraal lokaal. 

Art. 12 : Versturen en doorgeven van de wedstrijdverslagen 

De thuisspelende ploeg staat steeds in voor het doorgeven van de uitslag onmiddellijk na het 

beëindigen van de wedstrijd. De thuisspelende ploeg is ook verantwoordelijk voor het 

doorsturen van de wedstrijdformulieren naar de competitieverantwoordelijke die deze 

formulieren ten laatste op woensdag in zijn bezit moet hebben. 

Art. 13 : Specifieke straffen 

§ 1. Een ploeg die niet met een minimum van drie (3) spelers kan aantreden verliest de 

wedstrijd met forfaitcijfers (12-0) 

§ 2. Een ploeg die in de loop van het competitieseizoen drie (3) maal met minder dan drie 

spelers forfait moet geven, word uit de competitie verwijderd. De gespeelde 

wedstrijden worden beschouwd als niet gespeeld voor alle ploegen en als zodanig zal 

de rangschikking aangepast worden. De club heeft geen recht op een eventuele 

teruggave van de betaalde inschrijvingsgelden en word beschouwd als ontbonden 

ploeg. 

§ 3. Een ploeg die om één of andere reden uit de competitie word gezet, kan in geen 

geval aanspraak maken op terugbetaling van de door hen betaalde geldelijke 

bedragen, alsook geen aanspraak maken op eventuele prijs verbonden aan deze 

competitie. 
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§ 4. Indien een ploeg uit de competitie wordt genomen, blijft het lidmaatschap van de 

spelers geldig in het verbond. Men kan echter niet overstappen naar een andere 

ploeg of club tijdens het lopend seizoen. 

§ 5. Het opstellen van een speler welke geen lid is van de club of verbond heeft tot 

gevolg dat de totale wedstrijd verloren word met de gekende forfaitcijfers (12-0). De 

kapitein van de ploeg die de overtreding beging wordt uitgesloten van zijn functie als 

kapitein van zijn ploeg en kan een eventuele schorsing oplopen. 

§ 6. Het niet doorbellen van de uitslag word beboet met € 2,50. 

Het niet doorsturen van de wedstrijdformulieren binnen de eerstvolgende 5 dagen 

van de gespeelde wedstrijd word beboet met € 5,00. 

Het niet doorsturen van de wedstrijdformulieren binnen de eerstvolgende 13 dagen 

van de gespeelde wedstrijd word beboet met een forfait. 

Een forfait word beboet € 12,50. 

Hoofdstuk 4: Inrichten van ranking tornooien  

Art. 1 : Algemene voorwaarden 

§ 1. De ranking tornooien ingericht door het “Verbond Darts Ghent” worden toegewezen 

aan de clubs die voldoen aan de eisen gesteld voor het inrichten van de ranking 

tornooien. 

§ 2. De Inrichters dienen steeds leden van het bestuur toe te laten aan de wedstrijdtafel 

welke de wedstrijd zullen leiden. 

§ 3. Ingeval van geschillen zijn de vertegenwoordigers van het bestuur van het verbond 

gemachtigd beslissingen te nemen die door de inrichters dienen nageleefd te 

worden.  

Art. 2 : Inrichtingsvoorwaarden 

§ 1. Voor toewijzing van een ranking tornooi dient de club te beschikken over minimum 

vijf (5) in goede staat verkerende speelborden. 

§ 2. De inrichtende club moet beschikken over een accommodatie die een goede 

afwerking van het ranking tornooi waarborgt. 

§ 3. De inrichtende club moet instaan voor het nodige materiaal dat nodig is voor het 

afwerken van het ranking tornooi. Zoals: Stiften of krijt, afveegmateriaal, doelen en 

een geluidsinstallatie. 

§ 4. De twee (2) bestuursleden die de wedstrijd leiden aan de inschrijvingstafel te 

voorzien van drie (3) consumpties elk. 
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§ 5. Clubs die een sponsor aanbrengen voor de ranking tornooien en clubs die de 

grootste ledenopkomst getoond heeft in het afgelopen seizoen zullen de voorkeur 

krijgen voor de toewijzing van een ranking tornooi. 

§ 6. Om een ranking tornooi in te richten dient de vragende club € 120,00 te betalen aan 

het Verbond Darts Ghent voor de aanvang van de ranking. 

Art. 3 : Ranking reglementen 

§ 1. Alle ranking tornooien behalve dubbele punten en de Masters zijn open en dus 

toegankelijk voor iedereen. Enkel de ingeschreven leden van het Verbond Darts 

Ghent komen in aanmerking voor de puntentelling. 

§ 2. Niet leden van Darts Ghent kunnen een lidmaatschap zonder club aanvragen voor 

deelname aan het ranking klassement. Hierdoor zullen ze alsnog kunnen deelnemen 

aan de dubbele punten en Masters wanneer hun deelname vereisten voldaan zijn. 

Dit lidmaatschap bedraagt 10,00 € per persoon. 

§ 3. Dames spelen samen met de heren in 1 reeks. Enkel de punten van alle ranking 

tornooien zijn verdeeld in een heren en damesreeks. 

§ 4. Alle voorrondes worden gespeeld naar de best of drie (3) legs, de winnaars en 

verliezers ronden vangen aan met best of vijf (5) legs, Halve finale bij de winnaars 

ronde en de finale van de verliezers ronde best of zeven (7) legs. De finale bij de 

winnaars ronde word gespeeld met best of negen (9) legs. 

§ 5. Voor de aanvangswedstrijden wordt er beroep gedaan op vrijwillige schrijvers of 

worden er schrijvers aangeduid door de wedstrijdleiding. Daarna zullen alle 

voorrondes geschreven worden door de winnaar. Pas wanneer de winnaars en 

verliezers ronde van start gaan schrijft de verliezer. Een eventuele vervanger is 

toegelaten. Indien men echter weigert van te schrijven dan worden de punten 

behaald op het ranking tornooi nietig verklaard. 

§ 6. De opgang van elke wedstrijd wordt door de toss beslist. De eerste afgeroepen 

speler kiest kop of munt. De winnaar start alle oneven legs, de verliezer neemt dan 

de even legs voor zijn rekening. 

§ 7. De ranking word gespeeld met 3 voorrondes. Wie hier 4 of meer gewonnen legs 

behaald heeft zal dan doorgaan naar de winnaars ronde, diegene die minder dan 4 

gewonnen legs behaald heeft zullen doorgaan naar de verliezers ronde. Een “BYE” 

geeft een speler recht op 2 winnende legs in de voorrondes. 

§ 8. Indien er geschillen zijn tijdens de wedstrijd, wordt de wedstrijd stilgelegd en wordt 

het geschil aan de inschrijvingstafel voorgelegd. Deze zal dan een beslissing nemen 

die direct bindend zal zijn. Wanneer het geschil na het beëindigen van de wedstrijd 

wordt medegedeeld is deze niet meer van kracht, daar men zich tijdens de wedstrijd 

heeft akkoord verklaard door de wedstrijd te vervolledigen. 
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§ 9. Indien een speler of speelster tijdens de wedstrijd wordt weggeroepen voor een 

geldig voorval, zal zij/hij de punten toegewezen krijgen van de volledig beëindigde 

wedstrijd. 

§ 10. Een wedstrijd kan eventueel uitgesteld worden in de ronde waarin men zich op dit 

ogenblik bevind. Eens de ronde ten einde zal deze nog eenmaal de wedstrijd 

aangekondigd worden. Komt de speler niet opdagen dan verliest deze de wedstrijd. Na 

elke aankondiging heeft hij/zij drie (3) minuten de tijd om zich aan het wedstrijdbord 

te melden en de wedstrijd aan te vangen. 

Art. 4 : Puntenverdeling 

De spelers die doorgaan naar de winnaars ronde hebben recht op 15 punten, nadien zullen 

ze 2 extra punten bij krijgen per gewonnen match. De spelers die naar de verliezers ronde 

doorgaan beginnen met 4 punten en krijgen 2 punten bij per gewonnen match. Een “BYE” 

telt als een gewonnen match en geeft dus recht op extra 2 punten. 

 

Puntentelling kan variëren, afhankelijk van het aantal spelers aanwezig op het huidige 

ranking tornooi. Voor de koppelwedstrijden krijgen beide spelers het aantal punten behaald 

in hun wedstrijd. De punten worden dus niet gehalveerd. In de dubbele puntenwedstrijd, 

worden de punten gewoon verdubbeld voor elkeen die de wedstrijd beëindigd hebben in 

hun respectievelijke reeks. 

Om deel te kunnen nemen aan de dubbele puntenwedstrijd is een minimum van vijf (5) 

wedstrijden vereist.  Is dit niet het geval dan worden deze heb de deelneming ontzegd aan 

deze wedstrijd. 

Art. 5 : Prijsverdeling en inleg 

Voor elk ranking tornooi is een prijzengeld voorzien van € 200,00. Dit prijzengeld wordt door 

eventuele sponsors in het verbond ter beschikking gesteld en verdeeld als volgt. 

 

 

  Winnaars Verliezers Beste Dame 

1ste plaats € 40,00 € 20,00 20,00 € 

2de plaats € 30,00 € 10,00 

3de en 4de plaats € 15,00 € 5,00 

5de tot 8ste plaats € 10,00 

 

Er zijn geen trofeeën voorzien voor de laureaten. 

De inleg voor elke deelnemer aan een ranking tornooi is vastgelegd op € 6,00. Deze inleg gaat 

integraal naar het Verbond Darts Ghent. Andere inkomsten zoals tombola zijn volledig voor 

de inrichtende club. 

Art. 6 : Plaats in de rangschikkingtabel 

De plaats in de ranking tabel wordt bepaald door het hoogst aantal punten die een speler 

heeft behaald. Zijn deze gelijk dan is het aantal meest deelgenomen wedstrijden van 

toepassing. Is dit nog steeds in evenwicht dan zijn de best behaalde prestaties in zijn totaal 

van toepassing op het einde van alle ranking tornooien. In de loop van de ranking tornooien 
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zijn alleen de twee eerste regels van toepassing en worden de spelers in geval van gelijkheid 

gerangschikt volgens alfabetische orde. Op het einde van de ranking zal de slechtste score 

vervallen. 

Art. 7 : Masters Darts Ghent 

Aan de hand van de plaats in de rangschikking van de ranking tornooien op het einde van het 

seizoen, kan men deelnemen aan de Masters Darts Ghent. Om in aanmerking te komen voor 

deelname moet men een minimum van zes (6) ranking tornooien actief deelgenomen 

hebben en zich weten te plaatsen in de vereiste categorieën. 

Categorie 1 Heren 

De plaatsen van 1 tot 16 in de rangschikking strijden voor de titel “Master Darts Ghent”. 

Categorie 2 Heren 

De plaatsen van 17 tot 32 in de rangschikking strijden voor de titel “Kleine Master Darts 

Ghent”. 

Categorie 1 Dames 

De plaatsen van 1 tot 16 in de rangschikking strijden voor de titel “Master Darts Ghent” 

Speelwijze masters: 

  Grote Masters Kleine Masters en Dames 

1ste ronde best of 11 best of 7 

2de ronde best of 13 best of 9 

Halve finale best of 15 best of 11 

Finale best of 21 best of 15 

De opgang word bepaald door de toss. Enkel en alleen bij een gelijkstand in de sets en bij 

aanvang van de laatste set wordt er naar de bulls eye gegooid om te bepalen wie de laatste 

set aanvangt. 

Art. 8 : Prijsuitreiking 

Op het einde van het seizoen is er in het verbondslokaal een prijsuitreiking voorzien welke 

gepaard gaat met een muzikale ondersteuning. Op deze prijsuitreiking worden de prijzen 

overhandigd van de ploegencompetitie, ranking winnaars en nevenklassementen. De 

betrokkenen dienen zelf hun prijs in ontvangst te komen nemen, zo niet blijft deze eigendom 

van het verbond. Er worden enkel  bekers uitgereikt voor het behalen van de eerste plaats.  
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Hoofdstuk 5 : Budget 

Art. 1 : Vooropgesteld budget 

Het Verbond Darts Ghent heeft een budget vooropgesteld voor de verschillende activiteiten 

die het verbond organiseert. Dit vooropgesteld budget is echter niet bindend en kan steeds 

gewijzigd worden naar gelang de financiële toestand binnen het verbond. 

Art. 2 : budget competitie 

Voor de competitie word er een budget voorzien  van 320 € / reeks en deze zal gehalveerd 

worden per bijkomende reeks. De prijs verdeling zal gebeuren als volgt: 

 Reeks 1 Reeks 2 

1ste plaats 100,00 € 50,00 € 

2de plaats 80,00 € 40,00 € 

3de plaats 50,00 € 25,00 € 

4de plaats 40,00 € 20,00 € 

5de plaats 30,00 € 15,00 € 

6de plaats 20,00 € 10,00 € 

Dit is echter een streefdoel en niet bindend. 

Art. 3 : Budget rankingtornooien 

Het budget voor de plaats in de eindafrekening van de ranking tornooien bedraagt € 700,00. 

Wie niet in aanmerking komt voor de Masters  heeft ook geen recht op een geldprijs in het 

eindklassement. De verdeling is als volgt. 

  Heren Dames 

1ste plaats € 80,00 € 60,00 

2de plaats € 70,00 € 50,00 

3de plaats € 60,00 € 40,00 

4de plaats € 50,00 € 35,00 

5de plaats € 40,00 € 30,00 

6de plaats € 30,00 € 25,00 

7de plaats € 25,00 € 15,00 

8ste plaats € 20,00 € 10,00 

9de plaats € 10,00 

10de plaats € 10,00 

11de plaats €10,00 

12de plaats € 10,00 

13de plaats € 5,00 

14de plaats € 5,00 

15de plaats € 5,00 

16de plaats € 5,00 

Totaal € 435,00 € 265,00 

Algemeen totaal € 700,00 

Dit is echter een streefdoel en niet bindend. 
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Art. 4 : Budget Masters Darts Ghent 

Voor de Masters Darts Ghent is een budget vooropgesteld van € 400,00 te verdelen in 

volgende categorieën als volgt: 

  Grote Masters Kleine Masters Master Dames 

1ste plaats € 60,00 € 30,00 € 40,00 

2de plaats € 50,00 € 20,00 € 20,00 

3de en 4de plaats € 30,00 € 10,00 € 10,00 

5de tot 8ste plaats € 15,00 € 5,00 

Totaal € 230,00 € 90,00 € 80,00 

 

Dit is echter een streefdoel en niet bindend. 

 

Art. 5 : Budget prijsuitreiking 

Voor de bekeruitreiking is het vooropgesteld budget € 1000,00. Dit omvat alle prijzen en 

muzikale gedeelte van de prijsuitreiking. 

 

Dit is echter een streefdoel en niet bindend. 

Art. 6 : Algemene werking 

De kosten voor de algemene werking bedraagt € 400,00. Dit bedraagt administratieve kosten 

zoals postzegels, fotokopieën, papier  en dergelijke. 

 

Dit is echter een streefdoel en niet binden. 

Art. 7 : Inzage in het kasboek 

Op iedere vergadering kan de verantwoordelijke van een aangesloten club het kasboek van 

het verbond inkijken en op zijn echtheid controleren. Na inzage zal hij dit kasboek 

onderschrijven met de vermelding van naam, club en datum op zijn echtheid. Indien er een 

opmerking is op de echtheid zal hij dit eveneens vermelden in het kasboek en zich tot de 

vergadering wenden met de opmerking, welke dan een eventueel besluit zal uitspreken. Het 

kasboek mag een schommeling vertonen van -€ 12,50 en +€ 12,50 zonder dat er hiervoor een 

verantwoording nodig is. 

Hoofdstuk 6 : Klachten en beroepen  

Art. 1 : Algemene voorwaarden 

Klachten dienen behoorlijk omschreven te worden en de ware toedracht van de feiten weer 

te geven door de indiener ervan. De indiener van de klacht zal zich in deze klacht volledig 

kenbaar maken en dit onderschrijven. Hij verstuurd deze klacht naar de bevoegde instantie 

welke een oordeel zal uitspreken. 

Art. 2 : Bevoegde instanties 

De bevoegde instanties zijn: 

Voor de ledenbeweging, ranking tornooien, Darts Ghent in het algemeen. 
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Voorzitter, Competitieverantwoordelijke, Penningmeester, Secretaris en Webmaster 

Quyo Davy 

Valkenburg 1 

9080 Zaffelare 

Tel: 0032 468/12.03.47 – (0032) 09/329.77.20 

Schatbewaarder 

Bockstaele Bjorn 

Heirstraat 58 

9880 Lotenhulle 

Tel: 0032 498/25.11.93 

 

 

Rankingverantwoordelijke 

Franky Borrizee 

Boelare 108 bus 0101 

9900 Eeklo 

Tel: 0032 479/02.12.53 

 

Het Dagelijks bestuur behandeld de zaken die rechtstreeks aan hen wordt gericht of door de 

andere instanties aan hen werden toevertrouwd. 

De bevoegde instanties behandeld de klacht in samenspraak met het dagelijks bestuur. 

Opmerkingen op een wedstrijdblad worden niet beschouwd als een klacht maar kunnen 

niettemin door de bevoegde instantie onderzocht worden en een eventueel optreden nodig 

maken. 

Art. 3 : Beroepen 

Tegen elke uitspraak kan beroep aangetekend worden door de indiener van de klacht. Dit 

beroep wordt rechtstreeks aan de tuchtcommissie gericht. Welke dan met de instantie die de 

eventuele sanctie opgelegde een oplossing of bevestiging van de sanctie weerlegd. Deze 

beslissing is definitief en bindend. 

Art. 4 : Intrekken van klachten of beroepen 

Indien een klacht of beroep in de loop van het onderzoek ingetrokken word, dan nog mag de 

bevoegde instantie het onderzoek desondanks verder zetten indien men dit nodig acht. 

Art. 5 : Verstek 

Wanneer een der partijen, verplicht te verschijnen bij de oproeping niet aanwezig is. Dan zal 

deze bij verstek beoordeeld worden. Het is deze echter toegestaan de afwezigheid schriftelijk 

te rechtvaardigen en de visie van de klacht eveneens schriftelijk mede te delen. Door de 

afwezigheid is de uitspraak bindend. 

Art. 6 : Sancties 

De sancties die kunnen uitgesproken worden in een zaak zijn bv.: 

Ongeldig verklaring van de klacht Voorwaardelijke schorsing 

Geldboetes Uitsluiting 
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Effectieve schorsing Opzegging van het lidmaatschap 

Puntenverlies 

Art. 7 : Overname van de sancties 

Een sanctie opgelegd aan een speler, ploeg of club kan overgenomen worden door de andere 

verbonden. Een sanctie opgelegd door deze verbonden kan eveneens overgenomen worden 

door het Verbond Darts Ghent indien deze persoon of club aangesloten is bij Darts Ghent. 

Art. 8 : Misbruiken 

Door een sanctie opgelegd aan een speler, ploeg of club mag er geen misbruik gemaakt 

worden om deze te provoceren met de opgelopen sanctie. De betrokkenen die misbruik 

maken van het gegeven zullen zich zelf moeten verantwoorden bij de bevoegde instantie en 

zelf een eventuele sanctie opgelegd krijgen. 

Hoofdstuk 7 : Algemeenheden 

§ 1. Elke speler heeft het recht, het reglement op te vragen bij zijn club om zich te vergewissen 

van de reglementen opgelegd door het Verbond Darts Ghent. Indien een club hem dit niet 

toestaan, dan zal hij zich in verbinding stellen met het verbondsbestuur welke dan de club 

verantwoordelijke ter verantwoording zal oproepen. 

§ 2. De spelreglementen zijn van toepassing zoals beschreven in het Darts Vademecum van de 

Nationale Dartsbond. 

§ 3. Door zijn aansluiting bij het Verbond Darts Ghent verklaard de club zich akkoord met het 

reglement van dit verbond. Een club kan steeds een wijziging van het reglement aanvragen 

bij de bevoegde instantie. 

§ 4. Van clubbesturen en spelers word verwacht, dat zij ten allen tijde hun kansen zullen 

verdedigen in een volstrekt sportieve geest. Onsportief gedrag van spelers of bestuur kan 

leiden tot een sanctie. Door sportiviteit maakt men vrienden en schep men een aangename 

sfeer. 

§ 5. Het bestuur van het Verbond Darts Ghent moeit zich niet met interne moeilijkheden van een 

club of speler. Deze moeilijkheden dienen dus binnen de club opgelost te worden. 

§ 6. Wanneer de spelers in een leg, samen op dubbel  1 komen te staat, kan de scheidsrechter de 

beslissing nemen om elk nog 10 beurten toe te kennen om de leg alsnog te beëindigen. 

Wanneer de vereiste dubbel dan nog niet is geraakt. Zal deze de wedstrijd beëindigen door 

middel van de bullworp. Wie dan de bull het dichtst benaderd is de winnaar van de leg. 

§ 7. Het bestuur van het Verbond Darts Ghent kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld 

worden voor eventuele ongevallen tijdens een Competitie of ranking tornooien. 


