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Algemene bepalingen: 

 Om deel te mogen nemen aan de dartscompetitie dient men lid te zijn van H.S.V. Ons 
Genoegen Gemert. Deelname aan de competitie is vanaf 16 jaar en ouder. 

 Spelers moeten zelf zorgen voor pijlen. 

 De wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Het clubhuis sluit om uiterlijk 22.30 uur. 

 De wedstrijdavond is woensdagavond. Er wordt gespeeld van ongeveer september tot maart. 

 Er wordt verwacht van spelers dat ze zich correct en sportief gedragen tijdens de 
wedstrijden. 

 De spelers van de eerste 2 wedstrijden worden verwacht om bij aanvang van de avond 
aanwezig te zijn zodat altijd op tijd kan begonnen worden en er een schrijver aanwezig is. 

 De verliezer van een wedstrijd wordt schrijver bij de volgende wedstrijd. 

 Indien iemand moeite heeft met schrijven dient hij zelf voor een vervanger te zorgen 

 Indien men verhinderd is dan is men verplicht dit te melden aan de wedstrijdleider. 

 Na afloop van de wedstrijden helpen de personen die op de materiaallijst staan  de 
kantinebeheerder c.q. organisatie met het opruimen van materialen. 

 Iedereen wordt geacht voor zijn eigen drank te zorgen en er is geen verplichting om rondjes 
te geven. 

 Na afloop van de competitie 501 best of 3 wordt er gestart met een competitie 701 best of 5. 
De koppels worden vooraf door loting bepaalt. 

 De competitieleider stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de 
wedstrijden, maakt de rangschikking. De publicatie hiervan dient regelmatig te geschieden. 

 In alle gevallen waarin de algemene bepalingen en of wedstrijdbepalingen  niet voorziet, 
beslist de wedstrijdleider en of het bestuur van H.S.V. Ons Genoegen.. Deze beslissing is 
bindend en niet aanvechtbaar 

 

Wedstrijdbepalingen: 
1. Voor aanvang van de wedstrijden wordt door middel van het gooien op de bull bepaalt wie de 

wedstrijd mag beginnen.  De speler die het kortste bij de bull gooit is winnaar. Als beide spelers 
even ver van de bull verwijderd zijn wordt opnieuw gegooid in omgekeerde volgorde. Als een 
speler in de bull gooit wordt de pijl uit het bord verwijderd. 
 

2. Alle singles, koppels 501, koppels 701 eindigen, wanneer door het werpen van een dubbel 
precies nul bereikt is met deze dubbel. Wanneer een speler/speelster één punt overhoudt of 
meer scoort dan hij/zij over heeft, dan blijft in de volgende beurt het aantal punten staan dat 
hij/zij over had voordat hij/zij aan de beurt begon. De koppels tac - tics worden gespeeld over 
drie kruisjes. Een team heeft de tac - tics alleen dan gewonnen wanneer het team alle getallen en 
de bull dicht heeft gegooid én dient daarnaast altijd meer punten te hebben dan de 
tegenstander. Bij gelijke stand dient de partij overnieuw te worden gespeeld. Het team dat 
begonnen is begint weer. 
 

3. Alle darts moeten bovenhands geworpen worden. Een worp bestaat uit drie darts die één voor 
één geworpen worden, tenzij met minder dan drie darts de partij beëindigd kan worden. Elke 
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dart per abuis gegooid nadat de benodigde dubbel is gegooid zal niet worden geteld, omdat de 
respectievelijke leg, set of match al is beëindigd door de dart die de betreffende dubbel raakte. 
 

4. Het opschrijven van de scores wordt uitgevoerd door een scheidsrechter (schrijver). Bij aanvang 
van de wedstrijden wordt de eerste wedstrijd geschreven door een speler van de 
daaropvolgende wedstrijd. 
 

5. Binnen het speelveld mogen zich alleen de schrijver(s) bevinden en deze worden geacht hun 
bewegingen, gedurende een werpbeurt van een speler/speelster, tot een minimum te beperken.  
De speler achter de oche (werplijn) mag op elk moment tijdens zijn beurt bij de 
schrijver/schrijfster informeren naar de gescoorde punten. 
 

6. Een dart telt alleen dan wanneer de punt zich in of tegen de voorkant van het bord binnen de 
buitenste rand van de dubbel ring bevind  De score wordt geteld van de binnenkant van de 
segmentdraad waar de punt van de dart binnen komt en blijft steken in of op de voorkant van 
het dartbord. Een dart die van het bord ketst of er uit valt wordt niet opnieuw geworpen. 
 

7. Alle scores en afgetrokken getallen moeten opgeschreven en gecontroleerd worden door de 
schrijver/schrijfster en door de spelers/speelsters, voor elke worp van de volgende 
speler/speelster. Protest over foutief afgetrokken getallen is alleen mogelijk door de 
speler/speelster als hij/zij aan de beurt is en voordat hij/zij, zijn/haar eerste pijl geworpen heeft. 
 

8. De (eind)stand wordt bepaalt door: 
 Het behaalde aantal wedstrijdpunten 
 Het aantal gewonnen legs 
 Het legs saldo (gewonnen legs min verloren legs) 
 Het onderling resultaat. 

 
9. Pijlen worden gegooid vanaf de oche waarbij de spelers/speelsters hun voeten achter de werplijn 

plaatsen tegen de achterzijde van de oche. Pijlen die uit handen vallen en niet gegooid zijn 
mogen opgeraapt worden om alsnog te gooien op het bord. Pijlen mogen pas uit het bord 
gehaald worden nadat de schrijver de punten heeft geteld die geworpen zijn. Indien de schrijver 
niet heeft kunnen vaststellen wat er gegooid is wordt er niets geschreven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


