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1.

STATUTEN W.B.D.F.

Artikel 1
1.1
1.2
1.3

De vereniging is genaamd: "WEST BRABANTSCHE DART FEDERATIE", verkort
hierna genaamd "W.B.D.F.". Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda en wordt
hierna in deze statuten ook genoemd: de bond.
De bond heeft volledige rechtsbevoegdheid.
De bond is ingeschreven in het register dat gehouden wordt bij de Kamer van
Koophandel te Breda.

Artikel 2
2.1
2.2

3.2
3.2.a
3.2.b

DUUR.

De vereniging, opgericht twintig mei negentienhonderd twee en tachtig, duurt voor
onbepaalde tijd voort. (20-05-1982)
Een seizoen (c.q. boekjaar) duur van 1 juli tot en met 31 juni.

Artikel 3
3.1

NAAM EN ZETEL

DOEL.

De bond stelt zich ten doel het ten behoeve van zijn leden doen beoefenen en het
bevorderen van sport, doch in het bijzonder de dartssport in al zijn
verschijningsvormen.
De bond tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van:
voor haar leden één of meerdere competities te organiseren.
wedstrijden en evenementen op het gebied van de dartssport te organiseren;

Artikel 4
LEDEN.
4.1
Leden zijn personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
4.2
In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene als
nog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
4.3
Het lidmaatschap van de bond is niet verplicht voor diegenen die binnen de bond een
bestuursfunctie bekleden. Een lid ( mits geschikt ) heeft wel voorrang op een
bestuursfunctie.
4.4
Op voorstel van het bestuur of ten minste tien leden kan de algemene vergadering
een lid wegens zijn verdienste voor de bond tot erelid benoemen.
4.5
Een lid mag geen lid zijn bij een andere bij de N.D.B. aangesloten dartbond.
4.6
Voor een erelid of bestuurslid welke niet deel neemt aan de WBDF competitie geldt
artikel 4.5 niet.
4.7
Alle leden dienen zich sportief en gepast te gedragen, onsportief en ongepast gedrag
zal direct door het bestuur bestraft worden.
Artikel 5
5.1
5.1.a
5.1.b
5.1.c
5.2

VERPLICHTINGEN.

De leden zijn verplicht:
de statuten en reglementen van de bond, alsmede de besluiten van het
bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de bond na te
leven;
de belangen van de bonden van de dartssport in het algemeen niet te
schaden;
de overige verplichtingen, welke de bond in naam van haar leden aangaat, te
aanvaarden en na te leven.
Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de bond slechts
verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de
algemene vergadering.
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Artikel 6
6.1

6.2
6.2.a
6.2.b
6.2.c
6.2.d
6.2.e
6.3
6.4
6.5

6.6

In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen dat in strijd is met de statuten,
reglementen en/of besluiten van organen van de bond of waardoor de belangen van
de bond en haar leden in het bijzonder of de dartssport in het algemeen worden
geschaad.
Het bestuur is bevoegd om, naast de in het tuchtreglement geformuleerde straffen en
bepalingen, de volgende straffen op te leggen:
berisping;
boete;
schorsing;
ontzetting uit een functie;
ontzetting uit het lidmaatschap.
Het bestuur is gerechtigd om de bevoegdheden als bedoeld in lid 2 over te dragen
aan een tuchtcommissie, respectievelijk commissie van beroep.
De tuchtprocedure en de door de tuchtcommissie eventueel op te leggen straffen of
boetes worden nader omschreven in het tuchtreglement.
Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van drie jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst kan hij niet deelnemen aan de
stemming in de algemene vergadering, terwijl hem bovendien gedurende deze
periode ook nog andere, aan het lidmaatschap verbonden rechten, kunnen worden
ontzegd. Nadat het bestuur tot schorsing heeft besloten, wordt het betrokken lid
binnen veertien dagen, bij aangetekend schrijven hiervan in kennis gesteld onder
opgave van de reden(en), alsmede onder opgave van de rechten die hem gedurende
zijn schorsing zijn ontzegd. Indien de schorsing een maand of langer bedraagt, is de
betrokkene gerechtigd van de schorsing in beroep te gaan bij de commissie van
beroep per aangetekend schrijven, binnen een maand na ontvangst van deze
kennisgeving.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd
met de statuten en/of besluiten van organen van de bond handelt, of de bond op
onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft aan zijn verplichtingen
te voldoen. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid
binnen veertien dagen, bij aangetekend schrijven hiervan in kennis gesteld onder
opgave van de reden(en). De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst
van deze kennisgeving per aangetekend schrijven in beroep te gaan bij de algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden
genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 7
7.1
7.1.a
7.1.b
7.1.c
7.1.d

8.2
8.3
8.4

GELDMIDDELEN.

De geldmiddelen van de bond bestaan uit:
contributie van de leden;
ontvangsten uit wedstrijden/toernooien;
donaties, sponsorbijdragen;
andere inkomsten.

Artikel 8
8.1

STRAFFEN.

CONTRIBUTIE.

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld voor het komende boekjaar.
Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt of begint, blijft
niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd tenzij het bestuur anders
beslist.
De verplichting tot betalen van contributie blijft bestaan tot voldaan is aan artikel 11.
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Artikel 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

De leden zijn eenmalig gehouden tot het betalen van een borgsom, die door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld voor het komende boekjaar.
Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van een borgsom.
De hoogte van de borgsom zal gerelateerd zijn aan de hoogte van het
lidmaatschapsgeld van de N.D.B.
Indien het lidmaatschap wordt opgezegd voor 1 juni zal de borgsom worden
terugbetaald.
De borgsom vervalt indien een lid zich niet houdt aan zijn financiële verplichtingen
jegens de W.B.D.F..

Artikel 10
10.1

BORGSOM.

KOSTENVERGOEDING.

Het bestuur is bevoegd om aan personen, die ten behoeve van de bond
noodzakelijke kosten maken, deze kosten te vergoeden. Maximale vergoedingen en
wijze van indienen van declaraties, worden naar redelijkheid en billijkheid bij
bestuursbesluit geregeld.

Artikel 11

EINDE LIDMAATSCHAP.

11.1 Het lidmaatschap eindigt:
11.1.a
door de dood van het lid;
11.1.b
door schriftelijke opzegging door het lid;
11.1.c
door opzegging namens de bond;
11.1.d
door ontzetting als bedoeld in art. 6 lid 6.
11.2 Opzegging namens de bond geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de bond
kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze situatie vermelde
vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens
de bond niet nakomt, of wanneer van de bond redelijkerwijs niet kan worden gevergd
het lidmaatschap te laten voortduren.
11.3 In geval een lid door de bond is ontzet, is het bestuur na het onherroepelijk worden
van deze ontzetting verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met
onmiddellijke ingang op te zeggen.
Artikel 12
12.1

12.2
12.3

12.4
12.5

12.6

BESTUUR.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, te weten een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester, de voorzitter dient door de algemene vergadering
uit de leden in functie te worden gekozen. De voorzitter, de secretaris en de
penningmeester dienen meerderjarig te zijn.
Leden kunnen kandidaat gesteld worden door het bestuur.
Leden kunnen zich beschikbaar stellen voor het bestuur door een schriftelijke
aanmelding bij de secretaris of voorzitter. In het schrijven dient men aan te geven
welke functie binnen het bestuur geambieerd wordt. Tevens dient men aan te geven
welke ervaring men heeft voor het vervullen van de betreffende functie.
Het zittende bestuur zal een gesprek voeren met de kandidaat om te kijken of er
mogelijkheden zijn om toe te treden tot het bestuur. Vervolgens zal de persoon bij
gebleken geschiktheid aan de leden tijdens de AV voorgesteld worden.
In zijn bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in
onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan hetzij in het
bondsorgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle
leden.
Iedere bestuurder is tegenover de bond gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring
van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen aansprakelijk, tenzij hij
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bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is geweest in het treffen van
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
12.7 Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het
bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond her verkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
12.8 De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
12.9 Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijnen.
12.10 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
12.10.a
door bedanken als bestuurslid;
12.10.b
door ontzetting als bedoelt in artikel 6 lid 2 sub d.
Artikel 13
13.1
13.2

13.3
13.4
13.5

Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft
genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in vorig lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een
bestuurslid anders wensen.
Bij een gelijk aantal stemmen voor en tegen, telt de stem van de voorzitter dubbel.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende
bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

Artikel 14
14.1
14.2
14.3

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

BESTUURSTAAK.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de bond.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

Artikel 15

VERTEGENWOORDIGING.

15.1

De bond wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door het gezamenlijk
handelen van hetzij:
15.1.a
voorzitter en secretaris, hetzij
15.1.b
voorzitter en penningmeester, hetzij
15.1.c
secretaris en penningmeester.
Artikel 16
16.1
16.2

REKENING EN VERANTWOORDING.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de bond zodanig
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt, behoudens verlenging van de algemene vergadering binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, op een algemene vergadering zijn jaarverslag
uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
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rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij
gebreke daarvan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en
verantwoording van het bestuur vorderen.
16.3
.a
De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie
bestaande uit minimaal 2 en maximaal drie leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur.
16.3.b
De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn terstond her
verkiesbaar.
16.3.c
De kascommissie onderzoekt tenminste één maal per jaar de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag uit van haar bevindingen.
16.4 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de bond,
mits met toestemming van de algemene vergadering, door een deskundige laten
bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste
inlichtingen en inzage van boeken en bescheiden der bond te geven.
16.5 De opdracht van de commissie kan ten allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de van een andere commissie.
16.6 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
16.7 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede lid, 3 jaar lang te
bewaren.
16.8 Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het derde lid, zeven jaar lang te
bewaren.
Artikel 17
17.1
17.2
17.3.
17.3.a
17.3.b
17.3.c
17.3.d
17.3.e
17.3.f
17.3.g
17.3.h
17.3.i
17.4
17.5

17.6

ALGEMENE VERGADERINGEN ( AV ).

Aan de algemene vergadering komen in de bond alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of in de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks zal na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering)
worden gehouden.
De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
jaarverslag van de secretaris;
jaarverslag van de penningmeester;
verslag van de kascommissie;
vaststelling van de begroting;
vaststelling van de contributie;
verkiezing bestuursleden;
verkiezing van de kascommissie;
verslagen eventuele andere commissies.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van minstens veertien dagen. De bijeenroeping
geschiedt in het bondsorgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden
als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen, verplicht tot
het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig het bepaalde in het vorig lid of door het plaatsen van een advertentie
in tenminste een ter plaatse waar de bond gevestigd is, veel gelezen dagblad.
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Artikel 18
18.1
18.2
18.3
18.3.b
18.4

18.5.
18.5.a
18.5.b
18.5.c
18.5.d
18.5.e
18.5.f
18.5.g
18.6

18.7

18.8

18.9
18.9.a
18.9.b

Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
.a
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten
niets anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij
staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte
geldige stemmen.
Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt
herstemming plaats over de personen die de meeste of zo nodig de meeste op een
na op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal.
Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, stembiljetten die:
blanco zijn;
zijn ondertekend;
onleesbaar zijn;
een persoon niet duidelijk aanwijzen;
de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is
genomen is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens
oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een
nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of
diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt
een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelve.
Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een
door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het
bondsorgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis gebracht van de leden
en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgelegd.
Stemmen bij volmacht is toegestaan, met dien verstande dat:
slechts leden als gevolmachtigde kunnen optreden;
een gevolmachtigd lid, niet meer dan in totaal twee stemmen kan uitbrengen.

Artikel 19
19.1

19.2

TOEGANG EN BESLUITVORMING AV.

STATUTENWIJZIGING.

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige
vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het
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19.3
19.4
19.5

bondsorgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
geldige stemmen,.
Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op een
algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging
met algemene stemmen wordt aangenomen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het bondsorgaan of op een
andere wijze aan de leden kenbaar gemaakt.

Artikel 20
20.1
20.2

20.3

20.4
20.5
20.6

De bond wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is.
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een
volgende te houden vergadering, ongeacht het op deze vergadering aanwezige
aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van uitgebrachte stemmen tot
ontbinding worden besloten.
Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde
vergaderingen moet worden medegedeeld, dat de vergadering zal worden
voorgesteld de bond te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige
vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
Indien bij besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degene die ten tijde van het besluit
tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te
wijzen instelling of vereniging.
Na ontbinding blijft de bond voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die
van de bond uitgaan moet aan haar naam toegevoegd worden de woorden: in
liquidatie.

Artikel 21
21.1
21.2

ONTBINDING EN VEREFFENING.

HUISHOUDELIJK, WEDSTRIJD EN TUCHTREGLEMENT.

De algemene vergadering kan het huishoudelijk, wedstrijd en tuchtreglement
vaststellen en wijzigingen.
Alle reglementen incl. de statuten zijn complementair en ondergeschikt aan de
statuten van de NDB.
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2.

HUISHOUDELIJKREGLEMENT W.B.D.F.

Artikel 1
1.1

Deze staan omschreven in de statuten van de W.B.D.F. onder artikel één, twee en
drie.

Artikel 2
2.1
2.2
2.2.a
2.3.
2.3.a
2.3.b
2.3.c
2.4
2.4.a
2.4.b
2.4.c
2.5
2.5.a
2.5.b
2.5.c
2.5.d
2.6
2.7
2.8
2.8.a
2.8.b
2.8.c
2.8.d
2.8.e
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

NAAM, ZETEL, DUUR EN DOEL.

LIDMAATSCHAP.

Deze staan omschreven in de statuten van de W.B.D.F. onder artikel vier.
De W.B.D.F. is aangesloten bij:
Nederlandse Dart Bond (N.D.B.)
De N.D.B. is aangesloten bij:
N.O.C.*N.S.F.
European Darts Council ( E.D.C.)
World Darts Federation (W.D.F.)
Leden worden naar hun leeftijd onderscheiden in:
senioren: 18 jaar en ouder.
junioren: 14 tot en met 17 jaar.
aspiranten: tot en met 13 jaar.
De W.B.D.F. kent de volgende vormen van lidmaatschap:
gewone leden
jeugd leden (dit zijn de junioren artikel 2.4.b en aspiranten artikel 2.4.c)
ereleden
stille leden (leden die lid zijn en niet ingedeeld zijn bij een team)
Stille leden mogen zich gedurende het seizoen aansluiten bij een team, waarna ze
alsnog het recht hebben om tijdens de rest van het seizoen eenmaal van team te
veranderen.
Leden welke nog financiële verplichtingen open hebben staan ten gunste van de
W.B.D.F. Hebben geen rechten binnen de W.B.D.F. tot de betalingen zijn voldaan.
Een gewoon lid is een persoon, die voor het lopende seizoen aan het bestuur
zijn/haar:
contributie en borgsom heeft betaald;
een pasfoto heeft ingeleverd;
personalia (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum
telefoonnummer alsmede e-mail adres) heeft doorgegeven.
Indien een persoon aan bovengenoemde voorwaarden heeft voldaan zal
hem/haar, indien deze persoon nog geen (geldige) lidmaatschapskaart heeft,
een lidmaatschapskaart worden verstrekt.
Door aanmelding bij de W.B.D.F. is een lid automatisch lid van de
Nederlandse Dart Bond.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in zijn of haar
personalia bij het secretariaat.
Een lid mag binnen een speelweek slechts voor één team van de W.B.D.F. uitkomen.
Een lid mag gedurende het seizoen één keer van team veranderen.
In de 2e helft van het seizoen is het niet toegestaan om van team te wisselen, bekeken
vanuit de divisie van het team waar de speler heen gaat. Dit is ook van toepassing voor
de beker wedstrijden.
Bij het veranderen van een team is het lid toegestaan om zowel in een hogere als
een lagere divisie te gaan spelen.
Een lid is pas speelgerechtigd voor een ander team wanneer de administratiekosten
voor een overschrijving zijn betaald. Voor een stil lid is de eerste inschrijving bij een
team kosteloos..
Nieuwe lidmaatschapskaarten worden alleen verstrekt nadat de daartoe
noodzakelijke administratiekosten zijn betaald. De hoogte van de
administratiekosten worden op de AV bepaald. ( administratiekosten bedragen voor
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seizoen 2018-2019 €10,--.
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2.16

Het bestuur dient aan te gegeven wanneer verstrekte passen vervangen dienen te
worden.

Artikel 3
3.1

Aanmelding voor lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per e-mail bij het bestuur. Na
aanmelding wordt door het bestuur over de toelating beslist.

Artikel 4
4.1
4.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
6.9.a
6.9.b
6.9.c
6.9.d

BORGSOM.

Deze staat omschreven in de statuten van de W.B.D.F. onder artikel 9.

Artikel 6
6.1
6.2

CONTRIBUTIE.

Deze staat omschreven in de statuten van de W.B.D.F. onder artikel 8.
Extra inschrijvingen zijn mogelijk, mochten de desbetreffende spelers niet gespeeld
hebben gedurende het seizoen wordt na een ingediend verzoek bij de
penningmeester (per e-mail of postbus), de contributie teruggestort met inhouding
van €12,50, dit geldt voor de teamleden vanaf nummer 7 van het inschrijfformulier.

Artikel 5
5.1

AANMELDEN.

BESTUUR.

Zie de statuten van de W.B.D.F. onder artikel twaalf.
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de W.D.B.F. en is voorts belast met al die
taken die het bij de reglementen of door de algemene vergadering worden
opgedragen.
Het bestuur dient ervoor zorg te dragen dat het voltallige bestuur nooit tegelijker tijd
verkiesbaar gesteld dient te worden.
Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur van tenminste 3 (drie) leden
aanwijzen. De voorzitter dient te allen tijde deel uit te maken van het dagelijks
bestuur.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
Genoemde functies zijn niet in één persoon verenigbaar doch het bestuur kan voor
elk hunner en voor de voorzitter uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
De voorzitter leidt de bestuursvergadering en is eerste vertegenwoordiger van de
W.B.D.F.
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter waar en wanneer dit nodig is.
De secretaris
A.
heeft tot taak de notulen van de algemene vergaderingen en van de
bestuursvergaderingen te maken, de briefwisseling te voeren uit naam van de
W.B.D.F. en zodanig in overleg met zijn medebestuursleden, de ontvangen
brieven te bewaren, de oproep voor de vergadering te verzenden,
B.
brengt in de jaarverslagen verslag uit van de toestand en werkzaamheden van
de vereniging in het afgelopen jaar,
C.
draagt zorg voor de verspreiding van het bedoelde jaarverslag en van alle
overige officiële mededelingen,
D.
verricht voorts alle andere werkzaamheden welke hem door de statuten, het
huishoudelijk reglement, de algemene vergadering of het bestuur zijn
opgedragen.
De penningmeester;
beheert de gelden van de vereniging in overleg met het bestuur,
draagt zorg voor een behoorlijke boekhouding, int de aan de vereniging
toekomende gelden en voldoet de schulden tegen een bewijs van betaling,
brengt in de jaarvergaderingen verslag uit over de geldmiddelen van de
vereniging en legt tijdens die vergadering een begroting van inkomsten en
uitgaven over het komende jaar voor,
treedt tijdig met de accountant (kascommissie) in overleg inzake de controle
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van de financiële jaarrekening,
verricht voorts alle andere werkzaamheden welke hem door de statuten, het
huishoudelijk reglement, de algemene vergadering of het bestuur zijn
opgedragen,
6.9.f
is verplicht de kasmiddelen van de vereniging gescheiden te houden van zijn
privé middelen. Kasgelden die een bedrag van € 400,-- te boven gaan dient hij
te plaatsen op bank- of girorekening ten name van de W.B.D.F. Hij is verplicht
zijn boekhouding en kasbescheiden op ordelijke wijze te bewaren,
6.9.g
is voor de onder zijn beheer vallende baten persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij
kan aantonen dat tekortkomingen hem redelijkerwijs niet kunnen worden
toegerekend,
6.9.h
is verplicht minimaal per 2 kwartalen een financieel verslag aan zijn
medebestuursleden te overleggen. Dit verslag dient een vergelijking tussen
begroting en exploitatie rekening te bevatten,
het bestuur bepaalt op welke wijze de handtekening bevoegdheid bij bank
6.19.i
en/of giro wordt geregeld,
6.10.j
mag niet zonder schriftelijke toestemming van alle leden van het dagelijkse
bestuur verplichtingen of overeenkomsten aangaan waaruit financiële
gevolgen kunnen ontstaan welke meer bedragen als € 2.000. Dit geldt voor
zaken welke niet zijn opgenomen in de door de algemene vergadering
goedgekeurde seizoenbegroting,
mag niet zonder toestemming van de algemene ledenvergadering
6.9.k
verplichtingen of overeenkomsten aangaan waaruit schulden kunnen
ontstaan, welke het credit saldo van de W.B.D.F. kunnen overschrijden. Dit
geldt voor zaken welke niet zijn opgenomen in de door de algemene
vergadering goedgekeurde seizoenbegroting.
6.10 Kandidaatstelling:
6.10.a
Leden kunnen kandidaat gesteld worden door het bestuur.
6.10.b
Leden kunnen zich beschikbaar stellen voor het bestuur door een schriftelijke
aanmelding bij de secretaris of voorzitter. In het schrijven dient men aan te
geven welke functie binnen het bestuur geambieerd wordt. Tevens dient men
aan te geven welke ervaring men heeft voor het vervullen van de betreffende
functie.
6.10.c.
Het zittende bestuur zal een gesprek voeren met de kandidaat om te kijken of
er mogelijkheden zijn om toe te treden tot het bestuur. Vervolgens zal de
persoon bij gebleken geschiktheid aan de leden tijdens de AV voorgesteld
worden.
6.10.d
Een aftredend bestuurslid wordt automatisch kandidaat gesteld, tenzij hij niet
voor herverkiezing in aanmerking wenst te komen;
6.10.e
Indien een kandidaat voor het bestuur lid is van de W.B.D.F. en voldoet aan
de eisen, dan wordt dit lid geprefereerd boven een kandidaat welk geen lid is
van de W.B.D.F.
6.10.f
Zijn er minder kandidaten gesteld dan er te vullen vacatures zijn, dan kunnen
alsnog tijdens de vergadering personen kandidaat worden gesteld, mits
redelijke zekerheid bestaat dat de betrokkenen aan de noodzakelijke eisen
voldoen. In geval van twijfel beslist het bestuur.
6.10.g
Indien er niet voldoende kandidaten zijn welke aan de eisen voldoen, dan vult
het bestuur tot de eerstvolgende algemene vergadering de open plaatsen
voorlopig aan.
6.11 Bestuursleden, commissieleden en andere functionarissen van de W.B.D.F. mogen
geen financiële bindingen met de vereniging hebben. Uitgezonderd als de financiële
bindingen schriftelijk zijn vast gelegd en ondertekend is door een zittend bestuurslid.
6.9.e
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Artikel 7
7.1

COMMISSIES.

Aan commissieleden kunnen de kosten, welke zij in verband met de uitoefening van
hun functie gemaakt hebben, vergoed worden. Het bestuur stelt hiervoor normen
vast.

Artikel 8

ALGEMENE VERGADERING (AV).

8.1

Deze staat omschreven in de statuten van de W.B.D.F. onder artikel 17 en 18.
Aanvullend:
8.2
De jaarstukken, rekeningen, verantwoording alsmede de begroting voor het komende
verenigingsjaar dienen uiterlijk 2 (twee) weken voor de algemene vergadering
beschikbaar te zijn op het kantoor (of ten huize van de penningmeester).
8.3
Tijdens de vergadering kunnen slechts nieuwe punten aan de agenda worden
toegevoegd, indien het bestuur of de vergadering besluit dat daartoe redenen
aanwezig zijn.
8.4
Bij binnenkomst tekenen de leden de presentielijst van de vergadering. Na afloop
wordt de lijst gesloten en door de voorzitter en secretaris ondertekend.
8.5
Niemand voert het woord zonder dat het aan de voorzitter is gevraagd en het woord
verkregen is.
8.6
Ieder lid heeft het recht tijdens de vergadering schriftelijke moties in te dienen. De
voorzitter neemt de motie in ontvangst en deze komt in behandeling bij het
onderwerp waarop zij betrekking heeft.
8.7
Elk voorstel dient in bevestigende zin een gewenste verandering te beschrijven,
zodat iemand die vóór stemt aangeeft daarmee vóór deze verandering te zijn.
8.8
Ieder aanwezig lid heeft het recht aantekening in de notulen te verkrijgen over het feit
dat hij/zij heeft tegen gestemd.
8.9
Bij een stemming over meer dan één voorstel over een zelfde onderwerp gaat het
verst strekkende voorstel vooraf.
8.10 Van de leden wordt verwacht dat zij of voor of tegen stemmen.
8.11 De voorzitter kan ter handhaving van de orde een spreker, die na gewaarschuwd te
zijn wederom buiten de orde gaat, het woord ontnemen.
8.12 De voorzitter heeft het recht de vergadering te schorsen:
8.12.a indien hij meent het bestuur te moeten raadplegen;
8.12.b indien de vergadering daarom vraagt ter nadere beraadslaging.
8.13 Een voorstel van orde, dat uitsluitend betrekking heeft op de orde van de
vergadering, kan op elk moment mondeling worden ingediend en wordt onmiddellijk
in behandeling genomen. Het wordt zonder verdere beraadslaging in stemming
gebracht, tenzij de voorzitter of de vergadering beslist dat andere leden hun mening
inzake kenbaar kunnen maken.
8.14 Ieder lid van de vergadering kan amendementen op voorstellen voordragen. Dit moet
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. De indiening geschiedt als regel voor
de behandeling van enig voorstel.
8.15 Het stemmen over personen geschiedt bij gesloten briefje. Per vergadering benoemt
de voorzitter een stembureau van drie leden. Deze commissie bepaalt wie van haar
leden de uitslag van een stemming aan de voorzitter meedeelt.
8.16 Voor de inleiding van een punt van de agenda wordt in het algemeen niet meer dan 5
minuten beschikbaar gesteld. In afwijking hiervan staat het ter inleiding van een
onderwerp maximaal 15 minuten ter beschikking. Bij de algemene beschouwingen
geldt een maximale spreektijd van 5 minuten in eerste instantie. De voorzitter kan de
indiener van een voorstel of amendement in tweede of volgende instantie extra
spreektijd geven. Indien iemand zich tot één week vóór de vergadering schriftelijk bij
de voorzitter aanmeldt als spreker voor een bepaald agendapunt, kan hem/haar als
de tijd het toelaat extra spreektijd worden toegestaan.
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Artikel 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

De kascommissie kan uitsluitend gekozen worden uit de leden.
Zij dienen ten minste de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.
Zij hebben te allen tijde het recht in overleg met de penningmeester de financiële
administratie te controleren.
Deze controle dient ten minste eenmaal per verenigingsjaar te geschieden.
De controle van de financiële jaarstukken dient voor aanvang van de (hoofd / start
seizoen) algemene vergadering plaats te vinden.
Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dient de kascommissie diens
administratie binnen drie weken te controleren.
De controle dient in het bijzijn van de penningmeester door minimaal twee leden van
de kascommissie plaats te vinden.
De kascommissie heeft na goedkeuring van het bestuur het recht zich te doen laten
bijstaan door een daarvoor deskundig geacht persoon, welke geen lid van de
W.B.D.F. behoeft te zijn.

Artikel 10
10.1
10.2
10.3

12.2

12.3
12.4

WIJZIGINGEN REGLEMENTEN.

Deze staat omschreven in de statuten van de W.B.D.F. onder artikel 21.

Artikel 12
12.1

OFFICEEL ORGAAN.

De W.B.D.F. kent een officieel orgaan.
De website (www.wbdfdarts.nl) is het officieel orgaan van de W.B.D.F.
Wijze van uitgave, financieel en administratief beheer van dit orgaan wordt door het
bestuur vastgesteld.

Artikel 11
11.1

KASCONTROLECOMMISSIE.

SPEELGELEGENHEDEN.

Een ruimte kan als speelgelegenheid worden aangemerkt wanneer het aan de
volgende voorwaarden voldoet:
A.
Het is een openbare (horeca) gelegenheid of een kantine van een
(sport)vereniging c.q. bedrijf;
B.
Gedurende een seizoen is de speelgelegenheid op de speelavond(en) van de
thuis spelende teams geopend (m.u.v. eventuele korte vakanties,
verbouwingen etc.);
C.

Er minimaal één wedstrijdbaan aanwezig is die voldoet aan de normen zoals
vermeld in het wedstrijdreglement. Geadviseerd wordt als de locatie het
toelaat minimaal twee wedstrijdbanen.

D.

Het bestuur van de WBDF adviseert dat de dartbaan c.q. het dartbord zonder
het betreden van een podium bereikbaar moet zijn.

Een speelgelegenheid kan door het bestuur gedurende of voor aanvang van een
competitie worden geweigerd indien:
A.
Er binnen de speelgelegenheid (il)legaal drugs worden verhandeld c.q.
gebruikt, waarbij alcoholische dranken niet tot deze drugs worden gerekend;
B.
Er regelmatig wanordelijkheden plaats vinden binnen de speelgelegenheid die
ten koste gaan van een te spelen competitiewedstrijd. Het bestuur zal in
principe tot weigering van de speelgelegenheid over gaan indien drie keer
gedurende een seizoen onregelmatigheden zijn gerapporteerd door de teams
of een eventueel aanwezige official.
De captain van het thuisspelende team blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de wedstrijdbaan.
Mocht de bannencommissies, wedstrijdleider of tegenstander terecht een
wedstrijdbaan onbespeelbaar verklaren, dan dient de captain van het thuisspelend
team een vervangende wedstrijdbaan te zoeken. (eventueel in een andere
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speelgelegenheid).
12.4.a Het team welk in gebreke is gebleven heeft de wedstrijd verloren en krijgt 0
wedstrijdpunten.
12.4.b Het team welk niet in gebreke is gebleven krijgt gemiddelde + 1, naar boven afgerond
(dit gemiddelde fluctueert tot het eind van het seizoen). Met een minimum van 5 punten.
Artikel 13
13.1
13.2

TEAMS.

Teams bestaan uit minimaal vier geregistreerde leden. Er is geen maximum aantal
leden waaruit een team mag bestaan.
Ieder team mag ten hoogste 2 speler opnemen met dispensatie op grond van

leeftijd. Dit houdt in dat elk team 2 speler met een leeftijd tussen de zestien en achttien
jaar mag opnemen in het team.
13.3 Een team wordt vertegenwoordigd door een captain, die geacht wordt aan de uit
deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Deze captain
dient tevens als lid van het desbetreffende team te zijn geregistreerd.
13.5 Indien een team zich niet kan laten vertegenwoordigen door de captain tijdens een
wedstrijd, vergaderingen etc. kan een ander teamlid als vervangend captain worden
aangewezen.
13.5 Elk team dat is ingeschreven voor deelname aan de competitie van de W.B.D.F. dient
uit haar geregistreerde leden tenminste 1 lid aan te wijzen welke het team zal
vertegenwoordigen op de (hoofd / start seizoen) AV welke altijd aan het begin van het
seizoen gehouden wordt. Indien er geen captain of teamlid aanwezig is zal het
betreffende team met 8 bufferpunten de competitie starten.
13.6.a. Het bestuur beschouwt de captain van een team als de contactpersoon voor het
desbetreffende team. Mededelingen die zijn/haar team aangaan worden aan
hem/haar kenbaar gemaakt.
13.6.b. Het bestuur communiceert grotendeels via e-mail met de captain. Het is dan ook de
verantwoordelijkheid van de captain om ervoor te zorgen dat de W.B.D.F. in het bezit
is van het juiste e-mailadres.
13.6.c. Een defecte computer is geen geldige reden om verplichtingen welke voort vloeien uit
de reglementen te verzuimen.
13.7 Een team schrijft zich voor een competitie in onder een teamnaam.
13.8 Indien een team inschrijft onder een andere naam dan het seizoen daarvoor dient dit
bij inschrijving uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden. Wordt dit nagelaten dan zal
het team als een nieuw team worden beschouwd. Indien het bestuur twijfelt aan de
nieuwheid van een team, dan kan het bestuur besluiten om dit team in te delen in de
divisie waar het op basis van de resultaten uit het voorgaande seizoen recht op heeft
als minimaal 60% van de leden gelijk is gebleven.
13.9 Indien twee of meerdere teams voor aanvang van een seizoen dezelfde naam
claimen dan zal:
A.
indien deze naam het voorgaande seizoen al werd gebruikt, het team met de
meeste leden die het voorgaande seizoen voor dat betreffende team
uitkwamen de naam toebedeeld krijgen. Indien het aantal spelers gelijk is
verdeeld telt de speler die het voorgaande seizoen captain was van het
betreffende team voor twee. Mocht ook dit geen uitsluitsel bieden zal de naam
worden toebedeeld aan het team dat zich van deze teams als eerste heeft
ingeschreven;
B.
indien deze naam het voorgaande seizoen niet werd gebruikt door een ander
team de naam worden toegewezen aan het team dat de naam heeft laten
registreren bij de Kamer van Koophandel, waarbij het inschrijvingsbewijs
overlegd dient te worden;
C.
indien deze naam het voorgaande seizoen niet werd gebruikt door een ander
team en geen van de teams heeft de naam laten registreren bij de Kamer van
Koophandel, zal de naam worden toegewezen aan het team dat zich van
deze teams het eerste heeft ingeschreven.
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13.10 Een team blijft te allen tijde het recht behouden om onder dezelfde naam als het
voorgaande seizoen in te schrijven (met uitzondering van hetgeen vermeld is in
artikel 13.9.)
13.11 Teams die zonder overleg met het bestuur een naam laten registreren bij de
Kamer van Koophandel, doen dit op eigen risico.
13.12 Gedurende het seizoen mag een team nieuwe leden aantrekken. Deze leden zijn pas
speelgerechtigd wanneer aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2.8 is voldaan.
13.13 Gedurende de laatste 6 speelweken is het niet meer toegestaan nieuwe leden aan te
trekken. Tenzij aangetoond kan worden dat door het wegvallen van leden het aantal
leden waaruit een team bestaat minder wordt dan het in artikel 13.1 vermelde
minimum van vier personen. Deze noodzaak wordt aangetoond door de
lidmaatschapskaarten van de spelers die niet meer kunnen spelen in te leveren bij de
wedstrijdleider. Er mogen dan nog net zoveel leden worden aangetrokken tot dat het
vereiste aantal minimum spelers is bereikt. Deze leden mogen echter noch tijdens het
lopende seizoen noch tijdens het voorgaande seizoen in een hogere divisie hebben
gespeeld.
13.14 Een team mag gedurende een seizoen van speelgelegenheid veranderen en behoudt
daarbij het recht om de naam waaronder het in de competitie uitkomt, tenzij de naam
van de speelgelegenheid die wordt verlaten in de naam is verwerkt. In dat geval dient
het team onder een andere naam de competitie uit te spelen. De uitbater van de
speelgelegenheid die wordt verlaten mag pas in een nieuw seizoen onder de oude
naam van het team dat de speelgelegenheid verlaat weer een team inschrijven.
13.15 Indien een team gedurende de competitie uiteen valt, dan speelt het gedeelte van het
team met de meeste leden de competitie verder uit. Mocht het aantal leden bij het
uiteenvallen van een team gelijk zijn verdeeld, dan telt het lid die op dat moment bij
de W.B.D.F. als captain is opgegeven voor twee.
13.16 Indien een team met de uitbater van een speelgelegenheid iets anders overeenkomt
dan in artikel 13.14 is vermeld, dan dient dit schriftelijk en ondertekend door zowel
alle leden van het team als de uitbater van de speelgelegenheid te zijn vastgelegd.
Indien deze schriftelijke vastlegging voor meerdere uitleg vatbaar is, dan zal alsnog
artikel 13.14 worden toegepast.
13.17 Indien een team gedurende het seizoen van speelgelegenheid en/of van speelavond
verandert, dan is het de taak van (de captain van) het team om de nog resterende
tegenstanders minimaal een week van tevoren schriftelijk in te lichten aangaande
deze wijziging(en). Bij het in gebreke blijven worden hiervoor 3 (drie) wedstrijdpunten
per incident in mindering gebracht op het totaal aantal wedstrijdpunten. Indien om
gegronde redenen het niet mogelijk is om de resterende tegenstanders te berichten,
zal het bestuur de urgentie van de wijziging(en) beoordelen.
13.18 Bij wijzigingen in speelavond of van speelgelegenheid zijn administratiekosten
verschuldigd. Het bedrag wordt bepaald in de algemene ledenvergadering.
(administratiekosten bedragen voor seizoen 2018-2019 €10,--.)
13.19 Gedragingen van supporters in strijd zijn met de in de reglementen genoemde
gedragsregels, waarvoor het team of zijn captain verantwoordelijk kan worden
gehouden, gelden als gedragingen van dat team en worden overeenkomstig de
betreffende bepalingen bestraft.
Artikel 14
14.1
14.2

SLOTBEPALINGEN.

Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de statuten van de W.B.D.F. en
bevat die zaken die in de statuten niet geregeld zijn of die regelmatig aan wijziging
onderhevig zijn.
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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3.

WEDSTRIJDREGLEMENT W.B.D.F.

Artikel 1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

COMPETITIE.

De ( winter ) competitie wordt gespeeld in poules van minimaal 8 en maximaal 16
teams.
De competitie is opgezet volgens het zogenaamde “piramide systeem”, waarbij vanuit
de hoogste divisie de onderliggende divisies zich in principe vermeerderen.
De eindstand binnen een divisie wordt bepaald door het totaal aantal behaalde
punten tijdens de competitiewedstrijden, verminderd met het aantal uitgedeelde
strafpunten aan de afzonderlijke teams, waarbij het team met de meest behaalde
punten bovenaan staat, gevolgd door het team met het op één na hoogste aantal
punten etc.
Op het einde van het seizoen promoveren minimaal de bovenste twee teams uit
iedere divisie poule en degraderen ook minimaal de onderste twee teams uit iedere
divisie poule.
Indien teams in de eindstand gelijk eindigen zal, indien de plaats die de teams
innemen in aanmerking komt voor promotie c.q. degradatie,
A.
het onderling resultaat van de wedstrijden tussen deze teams beslissend zijn
voor de plaats die een team in de eindstand inneemt. Hierbij wordt in eerste
instantie gekeken naar de wedstrijdpunten. Indien de wedstrijdpunten geen
beslissing geven wordt de eindstand bepaald op basis van het leggemiddelde;
B.
tussen deze teams één of meerdere beslissingswedstrijden gespeeld moeten
worden. Deze beslissingswedstrijden zullen in een neutrale speelgelegenheid
worden gespeeld, aan te wijzen door het bestuur. De volgende situaties
kunnen zich voor doen:
2 teams:
Er zal één beslissingswedstrijd gespeeld worden tussen de
twee betrokken teams.
3 teams:
Er zal een halve competitie worden gespeeld tussen de drie
betrokken.
4 teams:
De vier teams spelen volgens het knock-out systeem tegen
elkaar, waarbij afhankelijk van de aard van de
beslissingswedstrijd en het aantal nader te bepalen plaatsen,
de winnaars c.q. verliezers tegen elkaar spelen. Wie van de
teams in de eerste ronde tegen elkaar zullen spelen zal
bepaald worden door middel van een loting op de dag van de
beslissingswedstrijd voorafgaand aan de eerste ronde en in het
bijzijn van de captains van de betrokken teams.
5 teams en +: Het bestuur beslist per geval hoe de uiteindelijke plaats van de
teams in de eindstand zal worden bepaald. Indien één of
meerdere teams niet (of te laat) komt opdagen, zal automatisch
worden teruggevallen op de situatie die zich dan voordoet met
de overgebleven teams (zie hiervoor). Blijft slechts één team
over, dan is dit team automatisch de winnaar van de
beslissingswedstrijd. Indien een beslissingswedstrijd gelijk
eindigt terwijl uit die wedstrijd persé een winnaar dient te
komen, zal een teamronde van 1001 (best of 1) de beslissing
brengen. Bij beslissingswedstrijden dient er een afgevaardigde
(bestuurslid) namens de W.B.D.F. aanwezig te zijn. In geval
van discussie, is deze bevoegd tot het nemen van een
bindende beslissing.
Een nieuw team begint in principe altijd in de laagste divisie. Indien er door het
wegvallen van teams lege plaatsen ontstaan in een andere dan de laagste divisie zal
door het bestuur, met redenen omkleed, bepaald worden op welke manier deze lege
plaatsen het beste opgevuld kunnen worden. Hiertoe kan het spelen van een
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1.7

1.8

1.9
1.10

1.11

beslissingswedstrijd tussen twee of meerdere teams tot de mogelijkheid behoren.
Een team dat echter is gedegradeerd uit een divisie kan door het wegvallen van een
team nooit in aanmerking komen om de vrijgekomen plaats op te vullen.
Indien een team tijdens een seizoen uit de competitie wordt gezet (en niet wordt
vervangen door een ander team), dan zal dit team automatisch de laatste plaats in de
eindstand binnen een divisie innemen. Indien er gedurende een seizoen meerdere
teams uit één divisie worden gezet, dan zal het tijdstip waarop dit is gebeurd
bepalend voor de plaats die het team inneemt in de eindstand. Mocht deze datum
eveneens gelijk vallen, dan bepaalt de stand van de speelweek voorafgaand aan de
speelweek waarin teams uit de competitie worden gezet, wie van deze teams hoger
eindigt in de uiteindelijke eindstand.
Teams die gedurende een seizoen worden uitgesloten van deelname aan de
competitie (of zichzelf terugtrekken) en niet worden vervangen door een ander team,
worden wel opgenomen in de eindstand en zullen officieel degraderen, met dien
verstande dat een eventuele degradatiewedstrijd door deze teams niet mag worden
gespeeld. Het restant aan degradanten zal (met aftrek van de uitgesloten en niet
vervangen teams) worden bepaald zoals bepaald in artikel 1.5. Indien er meerdere
teams binnen een divisie zijn uitgesloten van deelname aan de competitie dan het
aantal degradanten binnen deze divisie, dan zullen er net zoveel teams uit de
daaronder liggende divisie extra promoveren als nodig is om de vrijgekomen plaatsen
op te vullen.
Een team dat gedurende een seizoen wordt uitgesloten van deelname aan de
competitie (of zichzelf terugtrekt) en wordt vervangen door een ander team zal het
daaropvolgend seizoen als een nieuw team worden beschouwd.
Indien een team zich tijdens de competitie terug trekt of disciplinair uit de competitie
wordt gehaald dan:
A. Vervallen alle gespeelde wedstrijden tegen het desbetreffende team, indien dit
voor de helft van de competitie gebeurt;
B. Vervallen alle gespeelde wedstrijden tegen het desbetreffende team uit de
t weede competitiehelft, indien dit na de eerste helft van de competitie gebeurt.
Het laten vervallen van een wedstrijd betekent voor een tegenstander van dat team:
A.
dat de behaalde punten van een wedstrijd die is komen te vervallen op het
totaal in mindering worden gebracht;
B.
het totaal aantal gespeelde wedstrijden met één zal worden verminderd;
C.
180-scores en “hoge uitworpen” uit deze wedstrijd komen te vervallen op de
lijst met 180-scores en “hoge uitworpen” voor een lopend seizoen.

Artikel 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

WEDSTRIJDEN.

Onder competitiewedstrijden worden zowel bekerwedstrijden als wedstrijden in de
reguliere competitie verstaan.
Competitiewedstrijden dienen gespeeld te zijn na afloop van de speelweek waarin de
competitiewedstrijd is ingepland.
Speelweken lopen van maandag tot en met de zondag daaropvolgend.
Er is geen minimum aantal spelers benodigd om een competitiewedstrijd te spelen
met uitzondering van hetgeen vermeld in artikel 2.13.
Indien een wedstrijd niet voor het einde van een speelweek is gespeeld zal het team
dat verhinderd was op de datum dat de wedstrijd volgens het competitieprogramma
was ingepland worden bestraft voor het niet op komen dagen op de wedstrijddag.
Indien het bestuur niet eenduidig vast kan stellen welk team op de speeldatum
verhinderd was zullen beide teams worden bestraft.
De uitslag van een wedstrijd die niet voor het einde van de speelweek is gespeeld of
waarbij de tegenstander niet komt opdagen op de datum dat de wedstrijd volgens het
competitieprogramma was ingepland, zal als volgt worden bepaald:
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2.6.a
2.6.b.
2.6..c
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11

2.12
2.13

2.14
2.14.a
2.14.b
2.14.c
2.14.d
2.14.e

Het team welk in gebreke is gebleven krijgt 15 bufferpunten ( en dus -9
wedstrijdpunten ).
Het team welk niet in gebreke is gebleven krijgt gemiddelde + 1, naar boven afgerond
(dit gemiddelde fluctueert tot het eind van het seizoen). Met een minimum van 5
wedstrijdpunten.
Indien het bestuur niet eenduidig vast kan stellen welk team op de speeldatum
verhinderd was zal de wedstrijd met de uitslag 0-0 worden vastgesteld.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijdleiding toestemming geven om een
wedstrijd op een later tijdstip te spelen. Te denken valt hierbij aan gevallen van
overmacht zoals o.a. extreme weersomstandigheden en familie omstandigheden.
Aan een competitiewedstrijd kunnen per team maximaal 6 spelers deelnemen (4
basisspelers en twee reserves).
Alle spelers die aan een competitiewedstrijd deelnemen, dienen hun geldige
lidmaatschapskaart bij zich te hebben. Het niet kunnen tonen van een geldige
lidmaatschapskaart betekent dat de speler niet speelgerechtigd is. Alleen met de
uitdrukkelijke toestemming van het bestuur mag een speler zonder dat een (nieuwe)
lidmaatschapskaart is verstrekt aan een competitiewedstrijd deelnemen. Men dient
ook om de legitimatie te vragen om zodoende de naam te controleren. De speler
zonder lidmaatschapskaart dient dan ook een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
Bij het mee laten spelen van een niet gerechtigde speler (een speler die geschorst is
of nog niet bij het betreffende team is ingeschreven of geen lid is) zullen beide teams
direct worden bestraft met conform het strafreglement, tenzij een team niet had
kunnen weten dat één of meerdere spelers niet speelgerechtigd waren.
In dat geval zal slechts het team dat de overtreding heeft begaan worden bestraft met
15 bufferpunten en alle partijen welke de niet gerechtigde speler geeft (mee-)gespeeld
zullen allen verliespunten worden.
Voor aanvang van een competitiewedstrijd vult de captain van het thuis spelend team
het wedstrijdformulier in. Hierna overhandigt de captain van het thuis spelend team
het volledig ingevulde wedstrijdformulier aan de captain van het uitspelend team welke
hem vervolgens ook volledig invult.
Indien een team met minder dan 4 personen aan een competitiewedstrijd begint is
het aan de captain om te bepalen welke plaatsen de spelers op het wedstrijdformulier
innemen (A t/m D).
Indien beide teams met minder dan 4 personen aan een competitiewedstrijd
beginnen is het niet toegestaan om zowel bij het thuis als bij het uit spelend team
dezelfde speler (A t/m D) leeg te laten.
Dit betekent dat het minimum aantal spelers dat nodig is om een competitiewedstrijd
te kunnen spelen voor beide teams samen 4 bedraagt. Indien een competitiewedstrijd
niet gespeeld kan worden omdat beide teams niet het minimum aantal spelers kan
opstellen zullen beide teams worden bestraft voor het niet op komen dagen op de
wedstrijddag (zie strafreglement). Indien het een bekerwedstrijd betreft zal het
bestuur door loting een winnaar aanwijzen.
Indien één van beide of beide teams met minder dan 4 personen aan een
competitiewedstrijd begint dan gelden de volgende regels:
De single wedstrijd tegen een speler die niet aanwezig is wordt reglementair door de
aanwezige speler gewonnen.
In een koppelwedstrijd tussen 2 spelers en 1 speler mag het team met 2 spelers
telkens twee keer achter elkaar gooien, waarna de speler van de tegenstander aan
de beurt is.
Indien door het ontbreken van meer dan één speler een gevormd koppel (zie artikel
2.22) uit 0 personen bestaat wordt de koppelwedstrijd reglementair gewonnen door
het team waarvan het koppel uit minimaal één persoon bestaat.
Indien de koppels van beide teams uit één persoon bestaan gooien beide personen
om de beurt.
In de teamronde gooien alle spelers in de volgorde A uit spelend team, A thuis
spelend team, B uit spelend team, B thuis spelend team etc. Indien één van de
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2.15

2.16

2.17
2.18
2.19
2.20

2.21
2.22
2.23

2.24
2.25

2.26
2.27

2.28
2.29
2.30

spelers die dient te gooien niet is ingevuld wordt verder gegaan met de volgende
speler in de volgorde waarin gegooid dient te worden.
Een team dat niet om 21:00 uur in de speelgelegenheid aanwezig is, kan worden
geconfronteerd met de weigering om spelen door de tegenpartij. Deze weigering zal
door de captain van het reeds aanwezige team worden meegedeeld aan de captain
van het team dat te laat verschenen is. Vermelding hiervan op het wedstrijdformulier
is noodzakelijk en dient te worden getekend door alle spelers van het weigerende
team. Het team dat te laat is verschenen zal worden bestraft met 15 bufferpunten
voor het niet komen opdagen op de wedstrijddag.
Voor iedere gewonnen partij ontvangt het winnende team een punt. Bijvoorbeeld:
indien een wedstrijd door het thuis spelende team met 6-3 wordt gewonnen, dan
wordt bij het thuis spelende team 6 punten en bij het uit spelende team 3 punten bij
het totaal aantal punten opgeteld.
Het uit spelende team begint de eerste, de eventuele derde en alle daarop volgende
noodzakelijke oneven legs van de oneven partijen in een wedstrijd (eerste, derde,
vijfde etc.). Het thuis spelend team begint alle overige legs.
De aanwezige spelers van het thuis spelende team dienen de wedstrijden te
schrijven. Met toestemming van de captain van het uit spelende team mag dit ook
een derde zijn.
Gedurende een wedstrijd mag een team tot twee maal toe een speler wisselen
Een speler mag pas gewisseld worden nadat de singles door de basisspelers zijn
gespeeld en altijd voor aanvang van een te spelen partij. Een uitzondering hierop is
indien de speler om medische (blessure e.d.) of professionele redenen (oproep
werkgever e.d.) niet in staat is zijn single te spelen.
Een speler die gedurende een wedstrijd is gewisseld tegen één van de reserves mag
aan het vervolg van de wedstrijd niet meer deelnemen.
De koppels worden nadat de laatste single is gespeeld samengesteld. Het is
verboden om na het samenstellen van deze koppels de koppels nog te wisselen. De
mogelijke combinaties zijn: AB en CD, AC en BD of AD en BC.
Indien beide teams met twee spelers aantreden vormen alle spelers apart ieder een
koppel om te voorkomen dat er een wedstrijd gespeeld dient te worden tussen twee
koppels die bestaan uit geen enkele speler. In dit theoretische geval worden de
koppels dus als singles gespeeld.
Het wedstrijdformulier dient volledig en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Let bij
het invullen op de volgorde van de namen, daar de volgorde van de namen tijdens de
wedstrijd niet meer verandert mag worden.
Na afloop van een competitiewedstrijd ondertekenen beide captains het
wedstrijdformulier voor akkoord (nadat gecontroleerd is of de wedstrijdformulieren
volledig zijn ingevuld) en iedere captain neemt een exemplaar van het
wedstrijdformulier mee (het originele formulier is voor de captain van het thuis
spelend team).
Indien verzuimd wordt een hoge uitworp of een 180-score op het wedstrijdformulier te
vermelden kan hierop achteraf geen aanspraak meer worden gemaakt.
Een wedstrijdformulier dient uiterlijk 72 uur nadat de wedstrijd is gespeeld door zowel
de captain van het thuis spelend als de captain van het uit spelend team via het
competitiesysteem van de W.B.D.F. online te worden ingevuld.
Het niet tijdig invullen van dit elektronische wedstrijdformulier zal onherroepelijk
worden bestraft volgens het strafreglement.
Beide teams dienen de papieren wedstrijdformulieren gedurende het seizoen te
bewaren voor evt. controledoeleinden.
Indien een competitiewedstrijd niet volledig reglementair wordt uitgespeeld (om welke
reden dan ook), dient dit vermeld te worden op het wedstrijdformulier en beslist het
bestuur, nadat eventueel beide captains zijn gehoord, over te nemen maatregelen.
Wordt een competitiewedstrijd wel reglementair uitgespeeld dan kan een team alsnog
protest aantekenen tegen de gang van zaken gedurende een wedstrijd. Dit kan
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2.31

2.32

2.33
2.34
2.35
2.36
2.37

gebeuren door een schriftelijke klacht in te dienen bij het bestuur, uiterlijk 14 dagen
nadat de wedstrijd is gespeeld.
Bij de afhandeling van klachten zullen altijd alle betrokken partijen de kans krijgen
zich schriftelijk te verweren. Dit verweer zal uiterlijk 14 dagen nadat de captain(s) van
de/het betrokken team(s) is /zijn ingelicht bij het bestuur of commissie van beroep
binnen moeten zijn.
Indien één of meerdere teams niet (of niet tijdig) reageren op een verzoek om een
verweerschrift in te dienen zal het protest dat tegen hun is ingediend automatisch
beoordeeld worden op grond van de op dat moment voorhanden zijnde gegevens.
Tegen een uitspraak kan men dan ook niet meer in beroep gaan.
Uiterlijk 4 weken nadat het laatste verweerschrift is ontvangen zal een beslissing
inzake de klacht worden genomen. Beslissingen worden altijd schriftelijk aan de
betrokken partijen meegedeeld.
Een wedstrijd wordt gespeeld onder de regels en spelsoorten zoals deze voor de
afzonderlijke divisies gelden.
Indien er in de dartlocatie niet gerookt mag worden, mag het roken geen tijdverlies
veroorzaken voor de wedstrijd. Indien spelers niet de wedstrijd voorafgaand aan hun
partij aanwezig zijn en dus niet direct kunnen starten, dan is hun of zijn partij verloren.
Iedere vorm van competitievervalsing kan worden bestraft met maximaal 27
(wedstrijd) punten vermindering van het reeds behaalde aantal.
In de laatste 2 speelweken van de competitie moet de wedstrijd op of voor de
oorspronkelijke speeldag gespeeld worden. (Dus niet later!)

Artikel 3
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

Gedurende de competitie kan aan een team strafpunten worden toegekend die niet
direct in de stand worden verwerkt. Voor ieder team geld een buffer van 15
strafpunten. Wordt deze buffer van 15 punten bereikt of overschreden, dan zal bij het
team het maximum aantal te behalen punten in een competitiewedstrijd op de
totaalscore in mindering worden gebracht.
Indien door toekennen van strafpunten aan het team de buffer van 15 strafpunten
wordt overschreden zal het surplus worden meegenomen in de volgende buffer van
15 strafpunten die een team gedurende daarna eventueel weer opbouwt.
Is gedurende één competitie de buffer van 15 strafpunten tot drie maal bereikt of
overschreden, dan zal het desbetreffende team uit de competitie worden gezet.
De volgende overtredingen zullen worden bestraft met strafpunten ten laste van de
buffer:
Formulier na 72 uur ingevuld
8
bufferpunten.
Opstellen niet gerechtigde speler
15
bufferpunten.
Niet aanwezig
15
bufferpunten.
Foutieve datum op wedstrijdformulier
4
bufferpunten.
Teamvertegenwoordiger niet aanwezig op ALV
8
bufferpunten.
Zie voor een volledige lijst met straffen het tuchtreglement artikel 15.

Artikel 4
4.1
4.2

4.3
4.4

STRAFREGLEMENT.

COMMISSIE VAN BEROEP.

De Commissie van Beroep wordt door het bestuur voorgedragen aan de algemene
ledenvergadering. De Commissie van Beroep kan slechts worden aangesteld door
leden van de W.B.D.F.
De uitspraak van het bestuur betreffende schorsingen is niet binden zolang de
betrokken partij gebruik maakt van het recht om in beroep te gaan. Dit gebeurd bij de
commissie van Beroep en wel binnen 14 dagen na datum van de uitspraak van het
bestuur per aangetekend of persoonlijk afgeleverd schrijven aan het secretariaat.
De uitspraak van het bestuur is wel bindend als de betrokken partij niet in beroep
gaat.
Maakt een speler of team gebruik van het recht om in beroep te gaan dan dient de
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4.5
4.6
4.6.a
4.6.b
4.6.c
4.6.d
4.7

4.8
4.9

Commissie van Beroep een bindende uitspraak te doen.
Na ontvangst van een beroep bij de Commissie van Beroep zal deze uiterlijk 30
dagen na Ontvangst een uitspraak dienen te doen.
Een speler kan disciplinair worden gestraft voor het negeren van een waarschuwing
van de toernooileiding, wedstrijdleiding, bestuur, bijvoorbeeld door:
Het gebruik van onwelvoeglijke taal;
Het beïnvloeden van de tegenstander door taalgebruik, gebaren etc.;
Het in kennelijke staat verkeren en daardoor de wedstrijd en/of tegenstander
beïnvloeden;
Het zich niet correct gedragen tijdens een wedstrijd of toernooi.
Een speler of team kan worden geschorst nadat er bij het bestuur een formele klacht
is ingediend betreffende de speler of team. Deze formele klacht dient te worden
gericht aan het bestuur. Het bestuur moet zich bereidt verklaren de desbetreffende
klacht te behandelen. Indien de klacht niet door het bestuur in behandeling wordt
genomen, kan de persoon die de klacht indient, zich wenden tot de Commissie van
Beroep en zijn verzoek aan het bestuur om de klacht in behandeling te nemen langs
deze weg herhalen. Als de meerderheid van de Commissie van Beroep de klacht
ontvankelijk verklaart, zal dit verzoek in behandeling dienen te worden genomen door
het bestuur.
Indien er onregelmatigheden zijn rond een wedstrijd of indien een team voordeel uit
onregelmatigheden geniet, kan het bestuur verplichten, dat met in acht name van de
normale sancties een wedstrijd alsnog over/uit gespeeld kan worden.
Alle kosten en onkosten, voortvloeiende uit maatregelen van de Commissie van
Beroep, komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5

DARTMATERIALEN VOOR WEDSTRIJDEN.

5.1
5.2
5.3

Slecht zogenaamde Bristle-borden mogen als wedstrijdborden worden gebruikt.
Een wedstrijdbord dient het patroon 1 t/m 20 te bevatten.
De buitenste smalle rand (rood/groen) scoort tweemaal de aangegeven waard per
segment (dubbel of double).
5.4
De binnenste smalle rand (rood/groen) scoort driemaal de aangegeven waarde per
segment (triple).
5.5
De buitenste ring van de roos (midden van het bord) scoort 25 punten (bull).
5.6
De binnenste ring van de roos scoort 50 punten (bulls-eye).
5.7
De bedrading van de segmenten dubbels, triples, buil en dergelijke dienen zodanig te
zijn gemonteerd dat zij een onbetwistbaar scheiding vormen tussen de verschillende
segmenten.
5.8
Het dartbord dient zodanig gemonteerd te zijn dat de hoogte van de bulls-eye vanaf
de grond (indien op gelijke hoogte met de werpplaats) verticaal gemeten 173 cm
bedraagt.
5.9
Het dartbord is zo gemonteerd dat het 20-segment (zwarte kleur) exact aan de
bovenkant van het bord zit.
5.10 Het bord dient zodanig gemonteerd te zijn dat het loodrecht hangt.
5.11 Het bord dient zodanig gemonteerd te zijn dat tijdens het werpen geen draaiing of
beweging van het bord kan voorkomen.
5.12 De bedrading-van her bord mag niet te veel reflecterend (het metaal mag niet
glimmend zijn).
5.13 Het gebruik van een elektronisch scorebord is toegestaan mits de captains van beide
partijen daarmee akkoord gaan en met inachtneming van de volgende regels:
5.13.a de darter moet, wanneer hij zijn darts uit het bord haalt, de ingebrachte score kunnen
aflezen;
Artikel 6
6.1

VERLICHTING.

Een dartbord dient voldoende verlicht te zijn door middel van een lamp of spot met
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6.2
6.3
6.4

van minimaal 400 lumen. In aanmerking dient te worden genomen dat de afstand
(schuin boven het bord) tussen de verlichting en bulls-eye niet meer mag bedragen
dan 125 cm.
De verlichting dient zodanig te zijn gemonteerd dat het bord direct wordt verlicht en
de bron onzichtbaar is voor de spelers.
De verlichting mag op generlei wijze de spelers hinderen (reflectie, te hoge of te lage
montage)
Als een lichtbron door welke oorzaak dan ook dooft, valt of gevolg van ondeugdelijke
bevestiging plotseling van hoogte verandert, mag, indien de speler hiervan hinder van
ondervindt, zijn worp ongeldig worden verklaard en mag de speler opnieuw werpen.
De beurt (drie darts) moet in zijn geheel worden overgegooid.

Artikel 7
7.1
7.2
7.3

Een dart bestaat uit een vast gedeelte (barrel) met een daaraan bevestigde punt. Aan
de achterzijde van de barrel is een "shaft" of "stam" bevestigd waaraan of in een
zogenaamde "flight" of "draagvleugel" bevestigd kan worden.
Barrels, shafts en flights mogen uit elk gewenst materiaal bestaan.
De "totale" lengte van de dart mag maximaal 18,5 cm bedragen. Het maximum
gewicht voor een dart bedraagt 50 gram. Er is geen regel aangaande de minimum
lengte en het gewicht.

Artikel 8
8.1

11.4
11.5
11.6

DARTMATTEN.

Dart matten zijn niet verplicht. Zij dienen om de vloer of vloerbedekking te
beschermen tegen slijtage en, in geval van een stenen vloer, ter bescherming van de
darts, welke uit het bord vallen. Op de dart mat is de afstand voor de speler door
middel van een streep aangegeven. Deze dient duidelijk de voorgeschreven afstand
weer te geven. (Horizontaal 237 cm) Dart matten mogen altijd gebruikt worden.

Artikel 11
11.1
11.2
11.3

SHAFTS.

Shafts of stams, die op of in de barrel van de dart kunnen worden bevestigd, dienen
om de verbinding te vormen tussen barrel en flight. Zij zijn niet gebonden aan vaste
maten en/of patronen behoudens wat is aangegeven in artikel 7.3.

Artikel 10
10.1

FLIGHTS.

Een flight mag meerder draagvlakken hebben en is niet gebonden aan vaste maten
en/of patronen behoudens hetgeen is aangegeven in artikel 7.3.

Artikel 9
9.1

DARTS.

RAISED OCHES.

Tijdens een W.B.D.F. competitiewedstrijd zijn raised oches niet verplicht.
Tijdens een N.D.B. wedstrijd zijn raised oches wel verplicht.
Een raised oche (opstaande rand) is 27mm hoog en maximaal 76 cm lang. Een
raised oche dient zodanig gemonteerd te zijn ten opzichte van het bord, dat de
afstand van de achterzijde van de oche tot de bulls-eye horizontaal gemeten 237 cm
bedraagt. Deze afstand dient ook in acht genomen te worden indien er geen raised
oche is.
De diagonale afstand, gemeten vanaf de bulls-eye tot de achterzijde van de oche
bedraagt 293 cm.
Tijdens het werpen van de darts mag niet op of over de oche gestapt worden. In
geval van het naar links of rechts stappen van een speler mag gegooid worden van
de afstand van een imaginair doorgetrokken lijn, vanaf het uiteinde van de oche.
Indien geen oche aanwezig is, dient op deugdelijke wijze een streep te zijn
aangebracht van minimaal 60 cm.
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11.7

De tegenstander dient tijdens de worp van de werper achter de raised oche en achter
de werper te staan.

Artikel 12
12.1

De afstand tussen twee speelbanen dient zodanig te zijn dat de schrijver of spelers
niet gehinderd kunnen worden door de schrijvers of spelers van de naastliggende
baan. Dit ter beoordeling van de banencommissie, toernooileiding of het bestuur.

Artikel 13
13.1
13.2

13.3

14.3
14.4
14.5
14.6

14.7

14.8

WERPEN VAN DARTS.

De darts dienen met de hand en bovenhands door de speler zelf gegooid te worden.
Een beurt of worp bestaat uit het werpen van drie darts afzonderlijk, of minder indien
daardoor een leg kan worden beëindigd.
Spelers die meer dan één dart gooien tijdens een worp, verliezen de betreffende
partij.
Een geworpen dart die uit het bord valt of terugspringt, telt niet mee voor de score en
mag niet opnieuw worden geworpen.
Een speler die een fout maakt ten aanzien van de afstand of werpplaats zal eerst
door de schrijver worden gewaarschuwd. Bij herhaling is de schrijver gerechtigd de
totale beurt ongeldig te verklaren.
Het hinderen of afleiden van de tegenstander(s) wordt in de competitie bestraft.
Er wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij de wedstrijdleider. Na 3
meldingen (op het wedstrijdformulier of bij de wedstrijdleider (per e-mail)) in de
competitie wordt bestraft met een vermindering van maximaal 3 wedstrijd punten op
het totaal behaalde resultaat.
Nog een dart gooien nadat er met de eerste en/of tweede dart meer punten zijn
gegooid dan dat er punten op de scorelijst staan (nagooien) wordt in de competitie
bestraft. Er wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij de wedstrijdleider.
Na 3 meldingen (op het wedstrijdformulier of bij de wedstrijdleider (per e-mail)) in de
competitie wordt bestraft met een vermindering van maximaal 3 wedstrijd punten op
het totaal behaalde resultaat.
Een dart scoort alleen als de punt van de dart het bord raakt. Pijlen die uit het bord
vallen voordat de schrijver het puntentotaal heeft geannonceerd of heeft
opgeschreven zijn niet geldig.

Artikel 15
15.1
15.2
15.3

SPELREGELS EN SOORTEN.

Alle wedstrijden en toernooien, georganiseerd door de W.B.D.F. of onder haar
auspiciën gehouden, zullen onderworpen zijn aan de regels door de W.B.D.F.
vastgesteld.
Bekerwedstrijden zullen volgens het onderstaande schema worden gespeeld:
De voorrondes tot de kwartfinales in 2de en 3de divisie worden volgens het
systeem 2de divisie gespeeld. Vanaf de kwartfinales volgt men het systeem 1ste
divisie. De finale bekercompetitie speelt men volgens het ere divisie systeem
Bekerwedstrijden zullen volgens het onderstaande schema worden gespeeld:
De voorrondes van de ere en 1ste divisie worden tot en met de halve finale volgens
het systeem 1ste divisie gespeeld. De finale bekercompetitie speelt men volgens
het ere divisie systeem.

Artikel 14
14.1
14.2

SPEELBANEN.

SCHRIJVER / SCHEIDSRECHTER.

Bij een competitiewedstrijd is de schrijver de scheidsrechter.
De scheidsrechter kan officiële waarschuwingen geven aangaande de wedstrijd.
De meldingen van slecht gedrag dienen op het wedstrijdformulier vermeld te worden
of per e-mail doorgegeven worden aan de wedstrijdleider. Na 3 meldingen (op het
wedstrijdformulier of bij de wedstrijdleider (per e-mail)) in de competitie wordt bestraft
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met een vermindering van maximaal 3 wedstrijd punten op het totaal behaalde
resultaat.
15.4 Een werper mag te allen tijde bij de schrijver informeren naar het gegooide aantal
punten en/of het aantal overgebleven punten. De schrijver is verplicht hierop te
antwoorden.
15.5 Een schrijver gaat tijdens het schrijven van een wedstrijd met niemand een discussie
of een gesprek aan. Er wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij de
wedstrijdleider. Na 3 meldingen (op het wedstrijdformulier of bij de wedstrijdleider (per
e-mail)) in de competitie wordt bestraft met een vermindering van maximaal 3
wedstrijd punten op het totaal behaalde resultaat.
15.6 De schrijver dient stil te staan tijdens de wedstrijd. Zodat de spelers zo min mogelijk
afgeleid kunnen worden. Er wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij de
wedstrijdleider. Na 3 meldingen (op het wedstrijdformulier of bij de wedstrijdleider (per
e-mail)) in de competitie wordt bestraft met een vermindering van maximaal 3
wedstrijd punten op het totaal behaalde resultaat.
15.7 De schrijver dient pas na de hele werpbeurt te kijken waar de darts in het dartbord
zitten. Dit zodat er tijdens de beurt van de speler geen onnodige afleiding kan plaats
vinden. Indien de speler erom vraagt kan hiervan afgeweken worden. Er wordt dan
een melding van slecht gedrag gemeld bij de wedstrijdleider. Na 3 meldingen (op het
wedstrijdformulier of bij de wedstrijdleider (per e-mail)) in de competitie wordt bestraft
met een vermindering van maximaal 3 wedstrijd punten op het totaal behaalde
resultaat.
15.8 Darts welke tijdens de beurt uit het dartbord vallen, dienen pas na het werpen van
alle pijlen opgeraapt te worden. Dus niet tijdens het werpen van de darts. Er wordt
dan een melding van slecht gedrag gemeld bij de wedstrijdleider. Na 3 meldingen (op
het wedstrijdformulier of bij de wedstrijdleider (per e-mail)) in de competitie wordt
bestraft met een vermindering van maximaal 3 wedstrijd punten op het totaal
behaalde resultaat.
15.9 De speler stelt de schrijver in staat de score te noteren alvorens de pijlen na een
beurt uit het bord te halen. De betreffende beurt telt niet als de schrijver naar zijn
eigen mening niet in staat was de score op te nemen. De beurt mag in dat geval niet
opnieuw worden gegooid. Zijn score is dan nul.
15.10 De schrijver dient de score van de spelers te noteren en het restant aan punten.
15.11 Indien een telfout op het schrijfbord gemaakt is dient dit door de speler gemeld
worden voordat hij start met het gooien van zijn volgende darts. Maximaal 1 beurt
terug. Het melden van een telfout mag niet tijdens de beurt van de tegenstander. Er
wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij de wedstrijdleider. Na 3
meldingen (op het wedstrijdformulier of bij de wedstrijdleider (per e-mail)) in de
competitie wordt bestraft met een vermindering van maximaal 3 wedstrijd punten op
het totaal behaalde resultaat.
Artikel 16
16.1
16.2

SLOTBEPALINGEN.

Dit wedstrijdreglement dient als aanvulling op de statuten van de W.B.D.F. en bevat
die zaken die in de statuten niet geregeld zijn of die regelmatig aan wijziging
onderhevig zijn.
In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.
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4.

TUCHTREGLEMENT W.B.D.F.

Artikel 1
1.1
1.2.a

1.2.b
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

1.8
1.8.a
1.8.b
1.8.c
1.8.c

1.9

1.10

ALGEMENE BEPALINGEN.

Alle leden en niet leden van de W.B.D.F. die aan een onder de W.B.D.F.
ressorterende wedstrijd deelnemen zijn volgens dit reglement onderworpen aan het
tuchtgerecht van de W.B.D.F..
Binnen de W.B.D.F. kunnen straffen alleen op grond van de reglementen worden
opgelegd door het bestuur, tuchtcommissie, of in beroep door de commissie van
beroep. Als een straf in eerste instantie wordt opgelegd door het bestuur of een
commissie, dan kan men te allen tijde in beroep gaan. Er volgt dan artikel 5. Een
uitzondering is artikel 2.
Onsportief of ongepast gedrag kan door het bestuur direct bestraft worden.
De bevoegdheid tot het opleggen van de in de reglementen genoemde straffen komt
toe aan het bestuur van de W.B.D.F., dat deze bevoegdheid ook aan de
tuchtcommissie c.q. commissie van beroep kan delegeren. In geval van claims is de
primaire beoordeling een bevoegdheid van de wedstrijdleiding (zie het wedstrijd
reglement). Hier tegen staat beroep open bij de tuchtcommissie die bindend uitspraak
doet. In dat geval handelt de tuchtcommissie als commissie van beroep en is artikel
5.3 van overeenkomstige toepassing.
Het recht van benoeming en ontslag van zowel de tuchtcommissie als de commissie
van beroep komt uitsluitend het bestuur toe. Zowel de tuchtcommissie als de
commissie van beroep zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Uit hun
midden kiezen zij een voorzitter en een secretaris. Het lidmaatschap van een
commissie eindigt verder als gevolg van bedanken of overlijden.
De commissies regelen zelf hun werkwijze voor zover daarin niet is voorzien door dit
tuchtreglement. Besluiten van de commissies worden genomen met meerderheid van
stemmen, nadat alle commissieleden zijn gehoord.
De bevoegdheden die in dit reglement aan de tuchtcommissie zijn toegekend, komen
ook aan de commissie van beroep toe, bij de behandeling van een klacht in tweede
instantie.
Het bestuur van de W.B.D.F., individuele leden of een door het bestuur ingestelde
commissie kunnen aan de tuchtcommissie een door hen aanwezig geachte of aan
hen gesignaleerde overtreding schriftelijk aan de voorzitter van de tuchtcommissie als
klacht ter behandeling voorleggen.
Als overtreding wordt beschouwd, elk handelen of nalaten dat in strijd is met:
De openbaar gemaakte reglementen van de W.B.D.F. met betrekking tot de
wedstrijdsport, waaronder dit tuchtreglement en besluiten van de wedstrijdleiding.
Belangen die de W.B.D.F. heeft bij een verantwoorde en ordelijke beoefening van de
dartssport, deze zaak ter beoordeling van de tuchtcommissie c.q. commissie van
beroep.
Iedere schending van een bepaling in dit reglement levert een afzonderlijke
overtreding op.
Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate
nakomen van verplichtingen, evenals het gelegenheid bieden of aansporen tot, het
vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van een in de
reglementen van de W.B.D.F. bedoelde overtreding.
Indien een beslissing van de commissie van beroep of van de tuchtcommissie tot
gevolg heeft dat een gedane uitspraak wordt vernietigd, kan daaraan door het
betrokken lid, noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend,
terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op het overspelen van één of meer
wedstrijden.
Alle in dit reglement voorgeschreven schriftelijke mededelingen dienen verzonden te
worden bij aangetekende brief, tenzij een andere wijze van verzenden beschikbaar is
die uitsluit dat de geadresseerde zich in redelijkheid kan beroepen op het niet of niet

W.B.D.F. REGLEMENTEN
Versie 1. d.d. 10.07

pagina 27 van 35

1.11

tijdig ontvangen hebben van de mededelingen (fax, koeriersdiensten).
Voor alle in dit reglement bedoelde termijnen geldt als ingangsdatum de datum van
het poststempel of een bevestiging van ontvangst van een e-mail.

Artikel 2
2.1

2.2
2.3

Klachten, gesignaleerde overtredingen en dergelijke worden door de voorzitter van
de tuchtcommissie of diens plaatsvervanger beoordeeld op ontvankelijkheid. Een
afschrift van de klacht dient na beoordeling over de ontvankelijkheid door gestuurd te
worden naar de desbetreffende wedstrijdleider met vermelding van de al dan niet
ontvankelijk verklaring.
Wanneer de voorzitter van de tuchtcommissie of diens plaatsvervanger van mening is
dat het feit dient te worden behandeld, volgt de procedure als beschreven in artikel 3
en volgende.
Wanneer de voorzitter van de tuchtcommissie of diens plaatsvervanger een feit of
gedraging onvoldoende acht voor behandeling, voert hij overleg met
medecommissieleden. Wanneer zij allen van mening zijn dat het feit of de gedraging
onvoldoende is voor behandeling, wordt dit zo spoedig mogelijk, schriftelijk of per email medegedeeld aan degene die de klacht uitte of het feit dan wel de
gedraging signaleerde. De niet ontvankelijkheid wordt met redenen omkleed.

Artikel 3
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

3.6
3.7.a

3.7.b
3.8

3.9

ONTVANKELIJKHEIDSBEPALINGEN.

TUCHTCOMMISSIE.

De tuchtcommissie (in veel gevallen is dit het bestuur) is bevoegd om op grond van
de bepalingen van dit reglement, een straf op te leggen voor de in dit reglement
bedoelde feiten en gedragingen.
Zolang de tuchtcommissie geen eindbeslissing heeft genomen over een haar
voorgelegde klacht, rust op haar, op andere organen van de bond en op de
betrokkene de plicht zich te onthouden van mededelingen aan derden over de
onderhavige zaak, met uitzondering van mededelingen die noodzakelijk zijn voor het
onderzoeken van de klacht.
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken nadat een ontvankelijke klacht
ter behandeling is voorgelegd, zal de tuchtcommissie, de betreffende persoon of
team schriftelijk in staat van beschuldiging stellen, met omschrijving van de ten laste
gelegde overtreding, voorzien van een korte en duidelijke toelichting.
Degene die door de tuchtcommissie in staat van beschuldiging is gesteld (hierna te
noemen "betrokkene") heeft het recht om binnen twee weken schriftelijk een verweer
in te dienen en daarbij te verzoeken om een mondelinge behandeling.
Indien de tuchtcommissie het ten laste gelegde (mede) heeft gebaseerd op
verklaringen van getuigen, vermeldt zij tevens in de tenlastelegging de namen van
deze getuigen en geeft zij in de tenlastelegging een zakelijke samenvatting van hun
verklaringen.
De tuchtcommissie kan binnen één week na ontvangst van het verweer van de
betrokkene, indien deze niet om mondelinge behandeling heeft verzocht, hem
schriftelijk oproepen voor een mondelinge behandeling.
De tuchtcommissie zal na ontvangst van het verweer de betrokkene binnen vier
weken schriftelijk mededelen of de uitgebrachte tenlastelegging al dan niet
gehandhaafd blijft. Bij handhaving kan de tuchtcommissie de betrokkene mededelen
dat zij de tenlastelegging na kennisneming van het verweer wenst te wijzigen of aan
te vullen.
De tuchtcommissie kan de behandeling aanhouden tot maximaal acht weken.
Een voorlopige schorsing/uitsluiting kan worden opgelegd, indien ernstige feiten niet
voor de eerstvolgende wedstrijddag worden behandeld en in redelijkheid mag worden
verwacht dat aan de betrokkene te zijner tijd een definitieve schorsing/uitsluiting zal
worden opgelegd.
De betrokkene heeft tevens het recht zich bij zijn verweer door een ander lid van de
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3.10

3.11

3.12

bond of door een (juridisch) deskundige te doen bijstaan of te doen
vertegenwoordigen. In geval van minderjarigheid kan de betrokkene worden
bijgestaan door ouder of voogd.
Indien de betrokkene zich bij zijn verweer door een ander bij volmacht laat
vertegenwoordigen, zal deze vertegenwoordiger dezelfde rechten hebben als in dit
reglement aan de betrokkene zijn toegekend, met dien verstande dat de betrokkene
te allen tijde bevoegd blijft zelf zijn belangen te behartigen.
Wanneer een van beide commissies van oordeel is dat de ernst van de vermeende
overtreding daartoe noodzaakt, kan zij -als voorlopige voorziening- op ieder moment
in de loop van de behandeling van het ten laste gelegde de betrokkene als lid
schorsen voor deelname aan evenementen georganiseerd door de W.B.D.F. Een
dergelijke voorlopige voorziening wordt in mindering gebracht op de straf.
Daar waar in dit reglement vermeldt staat dat de straf exclusief door een commissielid
of wedstrijdofficial op gelegd kan worden, zal de tuchtcommissie als commissie van
beroep aangewend worden conform artikel 5 van het tuchtreglement.

Artikel 4
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

4.8

Indien de betrokkene om een mondelinge behandeling heeft verzocht, wordt deze
mondelinge behandeling binnen drie weken na ontvangst van het verzoek gehouden
op een door de tuchtcommissie bepaalde plaats. Indien de tuchtcommissie besloten
heeft tot een mondelinge behandeling vindt deze plaats uiterlijk binnen drie weken na
de tenlastelegging.
De tuchtcommissie roept de betrokkene schriftelijk op onder vermelding van tijd en
plaats van de behandeling en met opgave van de stukken die de tuchtcommissie bij
de behandeling ter beschikking staan. De termijn tussen de datum van de oproep en
die van de mondelinge behandeling bedraagt ten minste twee weken.
Wanneer de betrokkene voor de mondelinge behandeling is opgeroepen maar niet
verschijnt, kan de mondelinge behandeling buiten zijn aanwezigheid worden
gehouden.
De mondelinge behandeling vindt in principe in het openbaar plaats, tenzij de
tuchtcommissie de openbare behandeling in strijd met de belangen van de
betrokkene of de W.B.D.F. acht.
De betrokkene krijgt de gelegenheid de gehele mondelinge behandeling bij te wonen,
tenzij zijn gedrag aanleiding geeft hem te verwijderen.
Van de mondelinge behandeling wordt een zakelijke samenvatting gemaakt die door
de voorzitter of diens plaatsvervanger wordt ondertekend. Ten behoeve van de
verslaglegging van de zitting, mag de notulist gebruik maken van geluidsopname
apparatuur.
De mondelinge behandeling kan zo nodig op een ander tijdstip of datum worden
voortgezet, indien een goed verloop van de mondelinge behandeling of een goede
behandeling van de zaak dit noodzakelijk maakt, deze zaak ter beoordeling van de
tuchtcommissie.
Alvorens de mondelinge behandeling wordt gesloten, wordt de betrokkene in de
gelegenheid gesteld nog tot zijn verweer dienende opmerkingen te maken.

Artikel 5
5.1

5.2
5.3

BEHANDELING DOOR DE TUCHTCOMMISSIE.

COMMISSIE VAN BEROEP.

De betrokkene kan tegen elke door de tuchtcommissie genomen beslissing in beroep
gaan bij de commissie van beroep. Met uitzondering van het in artikel 3 lid 12
gestelde. Een voorlopige voorziening wordt niet aangemerkt als straf en tegen een
voorlopige voorziening staat daarom geen beroep open.
Het beroep moet worden ingesteld binnen tien dagen nadat de betrokkene van de
tuchtcommissie schriftelijk mededeling (of per e-mail) van de uitspraak heeft
ontvangen.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de commissie van beroep. De
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5.4

5.5
5.6
5.7

betrokkene moet daarbij aangeven om welke reden(en) hij in beroep komt. Tegelijk
met het aanhangig maken van een beroep moet een bedrag van € 25,- (vijfentwintig
euro en nul cent) aan de W.B.D.F. onder vermelding van “commissie van beroep”
worden overgemaakt. Indien het bedrag niet is voldaan voor het verstrijken van de
beroepstermijn, wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard. In geval van vrijspraak
van de betrokkene wordt het bedrag terugbetaald.
De commissie van beroep is verplicht de zaak direct nadat zij van het ingestelde
beroep heeft kennis genomen, in behandeling te nemen. Zij dient zich bij deze
behandeling te baseren op wat door de tuchtcommissie aan de betrokkene ten laste
is gelegd. De commissie van beroep is vrij aanvullend onderzoek te verrichten.
De commissie van beroep is bevoegd de opgelegde straf te wijzigen of te vernietigen.
De commissie van beroep beslist op basis van de stukken in principe zonder
hernieuwde mondelinge behandeling. De commissie kan ambtshalve besluiten tot
een nadere schriftelijke dan wel een mondelinge behandeling.
Hangende een beroep kan een besluit waarbij een straf c.q. maatregel is opgelegd,
geheel of gedeeltelijk worden geschorst, door de voorzitter van de commissie van
beroep (of één van haar leden).

Artikel 6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

6.7

De commissie van beroep roept in geval van een mondelinge behandeling de
betrokkene schriftelijk op onder vermelding van tijd en plaats van de behandeling en
met opgave van de stukken die de commissie van beroep bij de behandeling ter
beschikking staan. De termijn tussen de datum van de oproep en die van de
mondelinge behandeling bedraagt ten minste één week.
Wanneer de betrokkene voor de mondelinge behandeling is opgeroepen, maar niet
verschijnt, kan de mondelinge behandeling buiten zijn aanwezigheid worden
gehouden.
De mondelinge behandeling vindt in principe in het openbaar plaats, tenzij de
commissie van beroep de openbare behandeling in strijd met de belangen van de
betrokkene of de W.B.D.F. acht.
De betrokkene krijgt de gelegenheid de gehele mondelinge behandeling bij te wonen,
tenzij zijn gedrag aanleiding geeft hem te verwijderen.
Van de mondelinge behandeling wordt een zakelijke samenvatting gemaakt die door
de voorzitter of diens plaatsvervanger wordt ondertekend. Ten behoeve van de
verslaglegging van de zitting, mag de notulist gebruik maken van geluidsopname
apparatuur. Na vaststelling van het verslag wordt de eventuele bandopname gewist.
De mondelinge behandeling kan zo nodig op een ander tijdstip of datum worden
voortgezet, indien een goed verloop van de mondelinge behandeling of een goede
behandeling van de zaak dit noodzakelijk maakt, deze zaak ter beoordeling van de
commissie van beroep.
Alvorens de mondelinge behandeling wordt gesloten, wordt de betrokkene in de
gelegenheid gesteld nog tot zijn verweer dienende opmerkingen te maken.

Artikel 7
7.1
7.2
7.3

BEHANDELING DOOR DE COMMISSIE VAN BEROEP.

GETUIGEN.

De commissies zijn gerechtigd getuigen te horen, de betrokkenen zullen hiervoor
schriftelijk worden uitgenodigd door de betreffende commissie onder vermelding van
plaats en tijd.
De betrokkene geeft de namen van eventuele getuigen bij zijn verweerschrift.
Wanneer een mondelinge behandeling wordt gehouden, worden getuigen alleen
tijdens deze mondelinge behandeling gehoord, tenzij een getuige redelijkerwijs niet
aanwezig kan zijn. In het geval geen mondelinge behandeling wordt gehouden, kan
een getuige op verzoek van de commissie een schriftelijke verklaring opstellen en
ondertekenen. De betrokkene wordt hierna in de gelegenheid gesteld zich te
verweren tegen de schriftelijke getuigenverklaring(-en).
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7.4

Getuigen worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord.

Artikel 8
8.1
8.2
8.3
8.4

BERAADSLAGING EN BEWIJS VOOR BEIDE COMMISSIES.

Wanneer de commissie meent voldoende inlichtingen te hebben verkregen om een
uitspraak te kunnen doen, sluit zij de behandeling.
Na de sluiting van de behandeling beraadslaagt de commissie over de vraag of het
ten laste gelegde bewezen kan worden verklaard.
De besluitvorming hierover geschiedt bij meerderheid van stemmen in een besloten
zitting.
De commissies mogen in hun besluitvorming slechts die feiten in aanmerking nemen,
waarvan ook de betrokkene kennis heeft kunnen nemen. Deze regel geldt echter niet
ter zake van feiten die eerst bij de mondelinge behandeling aan de orde gekomen
zijn, indien de betrokkene na deugdelijk te zijn opgeroepen niet bij de mondelinge
behandeling is verschenen of daarbij is
vertegenwoordigt.

Artikel 9

STRAFFEN.

Als straffen kunnen worden opgelegd:
9.1
Alle straffen genoemd in artikel 6 van de statuten. Als maximum straffen kunnen de in
de reglementen genoemde straffen worden opgelegd.
9.2
Een straf kan geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Bij de uitspraak
wordt duidelijk aangegeven in hoeverre de straf voorwaardelijk dan wel
onvoorwaardelijk is. Bij een voorwaardelijke straf wordt tevens de duur van de
daaraan verbonden proeftijd gegeven. Begaat de betrokkene binnen de proeftijd
opnieuw een overtreding, waarvoor een straf wordt opgelegd,
dan zal de tuchtcommissie beslissen in hoeverre de voorwaardelijke straf wordt
omgezet in een onvoorwaardelijke straf.
9.3
Strafverhoging kan geschieden, indien een speler/lid binnen twee jaar na de laatste
strafoplegging zich opnieuw schuldig maakt aan een strafbaar feit.
9.4
Bij strafoplegging worden beide commissies geacht rekening te houden met het
verschil tussen enerzijds spelers in de eerste divisie en eredivisie en door de bond
uitgezonden spelers. En anderzijds spelers in tweede en lagere divisies.
9.5
Alle in dit reglement gestelde straffen en maatregelen zijn niet gebonden aan seizoen
grenzen.
9.6
De commissies kunnen naast de in de reglementen genoemde straffen boetes tot
€ 28,50 (achtentwintig euro en 50 cent) opleggen aan individuele spelers.
Artikel 10
10.1
10.2
10.2.a
10.2.b
10.2.c
10.2.d
10.2.e
10.2.f
10.2.g

UITSPRAAK.

Binnen twee weken na dat de mondelinge of schriftelijke behandeling heeft plaats
gehad, wordt schriftelijk uitspraak gedaan. Deze wordt binnen twee weken aan de
betrokkene toegezonden.
In de uitspraak wordt vermeld:
of de ten laste gelegde overtreding(en) al dan niet bewezen wordt/worden geacht.
voor welke overtreding een straf wordt opgelegd.
vanaf welke datum de straf ten uitvoer zal worden gelegd.
in hoeverre de opgelegde straf terstond uitvoerbaar zal zijn, ongeacht een door
betrokkene tegen de uitspraak in te stellen beroep.
in hoeverre de straf voorwaardelijk wordt opgelegd, alsmede ter zake van welke
overtreding.
op welke datum de proeftijd zal zijn beëindigd.
dat uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na de datum van de dagtekening in geval van een
uitspraak door de tuchtcommissie in beroep kan worden gegaan bij de commissie
van beroep. Daarbij wordt het adres van de commissie van beroep vermeld.
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10.3
10.4

De uitspraak dient tevens te worden gemotiveerd.
De uitspraak van de commissie van beroep is bindend. De uitspraak van de
tuchtcommissie is onherroepelijk, na het verstrijken van de beroepstermijn.

Artikel 11
11.1
11.2
11.3

De tenuitvoerlegging van een opgelegde straf vangt aan op het moment dat de
uitspraak onherroepelijk is, tenzij in de uitspraak anders is beslist.
De tenuitvoerlegging van een opgelegde straf, waarbij de betrokkene is uitgesloten
van het deelnemen aan of het leiden van wedstrijden kan na het seizoen voor het
resterende gedeelte worden opgeschort tot de aanvang van het nieuwe seizoen.
Wanneer de opgelegde straf bestaat uit een geldboete, geschiedt de inning door
middel van een nota waarop vermeld de betalingstermijn van minimaal dertig dagen
door het bestuur van de W.B.D.F. Na het verstrijken van de betalingstermijn zonder te
betalen is het bestuur van de W.B.D.F. exclusief bevoegd over te gaan tot een
volledige schorsing tot de boete is voldaan.

Artikel 12
12.1

13.2

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

BIJZONDERE BEPALINGEN.

Geschillen tussen leden van de bond onderling worden, voor zover deze
samenhangen met de beoefening van de dartssport in de ruimste zin van het woord,
op verzoek van een beider partijen, door de tuchtcommissie beslecht. De
tuchtcommissie beslist op deze geschillen in de vorm van een bindend advies.
De tuchtcommissie is op verzoek van alle leden belast met het geven van een
bindende uitleg van de reglementen voor zover deze onvolledig of voor tweeërlei
uitleg vatbaar zijn.

Artikel 14
14.1

GRATIE.

Indien de betrokkene is geroyeerd, is hij bevoegd vijf jaar na de uitspraak een
verzoek tot gratie in te dienen, waarover het bestuur binnen twee maanden beslist.

Artikel 13
13.1

TENUITVOERLEGGING.

REGISTRATIE.

Uitspraken van de tuchtcommissie dan wel van de commissie van beroep zijn
openbaar voor de leden van de W.B.D.F. In gevallen waarin een straf is opgelegd,
kan deze worden gepubliceerd in het nieuws orgaan van de W.B.D.F. Uitspraken van
de tuchtcommissie mogen niet worden gepubliceerd voordat deze onherroepelijk zijn.
Door het bestuur wordt een aparte administratie bijgehouden van overtreders en de
aan hen opgelegde straffen. De competitieleiders en wedstrijdleiders worden op de
hoogte gesteld van mutaties.
De administratie is niet openbaar. Uitspraken door bestuur of competitieleiders over
de geregistreerde leden beperken zich tot eventuele consequenties voor wedstrijden.
Bestuur en competitieleiders onthouden zich van uitlatingen over geregistreerde
leden en de door hen begane overtreding.
De registratie beperkt zich tot de duur van de opgelegde straf, dan wel de termijn van
een opgelegde voorwaardelijke straf. Na afloop van de opgelegde straf of de gestelde
termijn van een voorwaardelijke straf, wordt de pleger uit de administratie verwijderd.
Aantekeningen in de administratie van het bestuur en de wedstrijd c.q.
competitieleiders worden vernietigd.
De tuchtcommissie en commissie van beroep houden een eigen administratie bij. De
dossiers van beide commissies zijn vertrouwelijk. Leden van beide commissies
worden geacht de nodige zorgvuldigheid te betrachten inzake de betreffende
dossiers. De leden van beide commissies verplichten zich tot geheimhouding met
betrekking tot de inhoud van de dossiers.
Persoonsgegevens uit de dossiers worden vernietigd vijf jaar na onherroepelijke
strafoplegging, met uitsluiting van royement. Geroyeerde leden blijven geregistreerd
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tot het royement is opgeheven.
Artikel 15

MAXIMALE STRAFFEN.

15.1.a In artikel 15.a, 15.b en 15.c worden de straffen vermeld welke voor komen in de
reglementen.
15.2 Uitleg bufferpunten:
Gedurende de competitie kan aan een team bufferpunten worden toegekend die niet
direct in de stand worden verwerkt. Voor ieder team geld een buffer van 15
bufferpunten. Wordt deze buffer van 15 punten bereikt of overschreden, dan zal bij
het team het maximum aantal te behalen punten in een competitiewedstrijd op de
totaalscore in mindering worden gebracht ( 9 ).
Indien door toekennen van strafpunten aan het team de buffer van 15 strafpunten
wordt overschreden zal het surplus worden meegenomen in de volgende buffer van
15 strafpunten die een team gedurende daarna eventueel weer opbouwt.
Is gedurende één competitie de buffer van 15 strafpunten tot drie maal bereikt of
overschreden, dan zal het desbetreffende team uit de competitie worden gezet.
De volgende overtredingen zullen worden bestraft met strafpunten ten laste van de
buffer:
Formulier na 72 uur ingevuld
8
bufferpunten.
Opstellen niet gerechtigde speler
15
bufferpunten.
Niet aanwezig
15
bufferpunten.
Foutieve datum op wedstrijdformulier
4
bufferpunten.
Teamvertegenwoordiger niet aanwezig op AV
8
bufferpunten.
Artikel 15.a
4.7

Artikel 15.b

STRAFFEN CONFORM STATUTEN.
Alle leden dienen zich sportief en gepast te gedragen, onsportief en ongepast
gedrag zal direct door het bestuur bestraft worden.
STRAFFEN CONFORM HUISHOUDELIJKREGLEMENT.

12.4

Mocht de bannencommissies, wedstrijdleider of tegenstander terecht een
wedstrijdbaan onbespeelbaar verklaren, dan dient de captain van het
thuisspelend team een vervangende wedstrijdbaan te zoeken. (eventueel in
een andere speelgelegenheid)
12.4.a Als gevolg van artikel 12.4 mag de starttijd van de wedstrijd niet meer als 30
minuten vertraagd worden.
12.4.b Het team welk in gebreke is gebleven heeft de wedstrijd verloren en krijgt 0
wedstrijdpunten.
12.4.c Het team welk niet in gebreke is gebleven krijgt gemiddelde + 1, naar boven
afgerond (dit gemiddelde fluctueert tot het eind van het seizoen).
13.5 Elk team dat is ingeschreven voor deelname aan de competitie van de
W.B.D.F. dient uit haar geregistreerde leden tenminste 1 lid aan te wijzen
welke het team zal vertegenwoordigen op de (hoofd / start seizoen) AV welke
altijd aan het begin van het seizoen gehouden wordt. Indien er geen captain
of teamlid aanwezig is zal het betreffende team met 8 bufferpunten de
competitie starten.
13.17 Indien een team gedurende het seizoen van speelgelegenheid en/of van
speelavond verandert, dan is het de taak van (de captain van) het team om de
nog resterende tegenstanders minimaal een week van tevoren schriftelijk in te
lichten aangaande deze wijziging(en). Bij het in gebreke blijven worden
hiervoor 3 (drie) wedstrijdpunten per incident in mindering gebracht op het
totaal aantal wedstrijdpunten. Indien om gegronde redenen het niet mogelijk is
om de resterende tegenstanders te berichten, zal het bestuur dit per voorval
beoordelen.
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13.9

Gedragingen van supporters in strijd zijn met de in de reglementen genoemde
gedragsregels, waarvoor het team of zijn captain verantwoordelijk kan worden
gehouden, gelden als gedragingen van dat team. Er wordt dan een melding
van slecht gedrag gemeld bij de wedstrijdleider. Bij 3 meldingen van slecht
gedrag zullen er 3 bufferpunten toegekend worden.

13.10 Indien een team dat zich geplaatst heeft voor de landelijke
divisiekampioenschappen zich om onverklaarbare redenen (e.e.a. te bepalen
door het bestuur) afmeld, wordt dit bestraft met een aftrek van 9
wedstrijdpunten in het eerstvolgende seizoen waarin het team deelneemt aan
de competitie.
13.11 Indien een team dat zich geplaats heeft voor de bekerfinale van de WBDF zich
om onverklaarbare redenen (e.e.a. te bepalen door het bestuur) afmeld, wordt
dit bestraft met uitsluiting voor de bekercompetitie in het eerstvolgende seizoen
waarin het team deelneemt aan de competitie.

Artikel 15.c

STRAFFEN CONFORM WEDSTRIJDREGLEMENT.

1.7

Indien een team tijdens een seizoen uit de competitie wordt gezet (en niet
wordt vervangen door een ander team), dan zal dit team automatisch de
laatste plaats in de eindstand binnen een divisie innemen.
2.5
Indien een wedstrijd niet voor het einde van een speelweek is gespeeld zal
het team dat verhinderd was op de datum dat de wedstrijd volgens het
competitieprogramma was ingepland worden bestraft voor het niet op komen
dagen op de wedstrijddag.
Indien het bestuur niet eenduidig vast kan stellen welk team op de speeldatum
verhinderd was zullen beide teams worden bestraft.
2.6
De uitslag van een wedstrijd die niet voor het einde van de speelweek is
gespeeld of waarbij de tegenstander niet komt opdagen op de datum dat de
wedstrijd volgens het competitieprogramma was ingepland, zal als volgt
worden bepaald:
2.6.a Het team welk in gebreke is gebleven krijgt 15 bufferpunten ( en dus -9
wedstrijdpunten ).
2.6.b. Het team welk niet in gebreke is gebleven krijgt gemiddelde + 1, naar boven
afgerond (dit gemiddelde fluctueert tot het eind van het seizoen).
2.6..c Indien het bestuur niet eenduidig vast kan stellen welk team op de speeldatum
verhinderd was zal de wedstrijd met de uitslag 0-0 worden vastgesteld.
2.10 Bij het mee laten spelen van een niet gerechtigde speler (een speler die
geschorst is of nog niet bij het betreffende team is ingeschreven of geen lid is)
zullen beide teams direct worden bestraft met conform het strafreglement,
tenzij een team niet had kunnen weten dat één of meerdere spelers niet
speelgerechtigd waren.
In dat geval zal slechts het team dat de overtreding heeft begaan worden
bestraft met 15 bufferpunten en alle partijen welke de niet gerechtigde speler
geeft (mee-)gespeeld zullen allen verliespunten worden.
2.15 Een team dat niet om 21:00 uur in de speelgelegenheid aanwezig is, kan
worden geconfronteerd met de weigering om spelen door de tegenpartij. Deze
weigering zal door de captain van het reeds aanwezige team worden
meegedeeld aan de captain van het team dat te laat verschenen is.
Vermelding hiervan op het wedstrijdformulier is noodzakelijk en dient te
worden getekend door alle spelers van het weigerende team. Het team dat te
laat is verschenen zal worden bestraft met 15 bufferpunten voor het niet
komen opdagen op de wedstrijddag.
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2.27

2.35

2.36
4.6

Een wedstrijdformulier dient uiterlijk 72 uur nadat de wedstrijd is gespeeld
door zowel de captain van het thuis spelend als de captain van het uit spelend
team via het competitiesysteem van de W.B.D.F. online te worden ingevuld.
Het niet tijdig invullen van dit elektronische wedstrijdformulier zal
onherroepelijk worden bestraft met 8 bufferpunten.
Indien er in de dartlocatie niet gerookt mag worden, mag het roken geen
tijdverlies veroorzaken voor de wedstrijd. Indien spelers niet de wedstrijd
voorafgaand aan hun partij aanwezig zijn en dus niet direct kunnen starten,
dan is hun of zijn partij verloren.
Iedere vorm van competitievervalsing kan worden bestraft met maximaal 27
punten vermindering van het reeds behaalde aantal.
Een speler kan disciplinair worden gestraft voor het negeren van een
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4.6.a
4.6.b
4.6.c
4.6.d
4.6.e
14.3
14.5

waarschuwing van de toernooileiding, wedstrijdleiding, bestuur, bijvoorbeeld
voor:
Het gebruik van onwelvoegelijke taal;
Het beïnvloeden van de tegenstander door taalgebruik, gebaren etc.;
Het bij herhaling op of voor de raised oche staan;
Het in kennelijke staat verkeren en daardoor de wedstrijd en/of tegenstander
beïnvloeden;
Het zich niet correct gedragen tijdens een wedstrijd of toernooi.
Spelers die meer dan één dart gooien tijdens een worp, verliezen de
betreffende partij.
Een speler die een fout maakt ten aanzien van de afstand of werpplaats zal
eerst door de schrijver worden gewaarschuwd. Bij herhaling is de schrijver
gerechtigd de totale beurt ongeldig te verklaren.

De volgende artikelen worden na 3 meldingen (op het wedstrijdformulier of bij
de wedstrijdleider (per e-mail) in de competitie bestraft met een vermindering
van maximaal 3 wedstrijd punten op het totaal behaalde resultaat:
14.6 Het hinderen of afleiden van de tegenstander(s) wordt in de competitie
bestraft. Er wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij de
wedstrijdleider.
14.7 Nog een dart gooien nadat er met de eerste en/of tweede dart meer punten
zijn gegooid dan dat er punten op de scorelijst staan (nagooien) wordt in de
competitie bestraft. Er wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij de
wedstrijdleider.
15.5 Een schrijver gaat tijdens het schrijven van een wedstrijd met niemand een
discussie of een gesprek aan. Er wordt dan een melding van slecht gedrag
gemeld bij de wedstrijdleider.
15.6 De schrijver dient stil te staan tijdens de wedstrijd. Zodat de spelers zo min
mogelijk afgeleid kunnen worden. Er wordt dan een melding van slecht gedrag
gemeld bij de wedstrijdleider.
15.7 De schrijver dient pas na de hele werpbeurt te kijken waar de darts in het
dartbord zitten. Dit zodat er tijdens de beurt van de speler geen onnodige
afleiding kan plaats vinden. Indien de speler erom vraagt kan hiervan
afgeweken worden. Er wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij
de wedstrijdleider.
15.8 Darts welke tijdens de beurt uit het dartbord vallen, dienen pas na het werpen
van alle pijlen opgeraapt te worden. Dus niet tijdens het werpen van de darts.
Er wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij de wedstrijdleider.
15.11 Indien een telfout op het schrijfbord gemaakt is dient dit door de speler
gemeld worden voordat hij start met het gooien van zijn volgende darts.
Maximaal 1 beurt terug. Het melden van een telfout mag niet tijdens de beurt
van de tegenstander. Er wordt dan een melding van slecht gedrag gemeld bij
de wedstrijdleider.
Artikel 16
16.1
16.2
16.3

SLOTBEPALING.

Schorsingen van personen zullen ook gemeld worden bij de N.D.B., met het verzoek
om de schorsing over te nemen.
In alle gevallen waarin dit tucht reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
De W.B.D.F. geeft gehoor aan de uitspraken en reglementen van de N.D.B.
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