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DE FEDERATIE.

De stichting van de “AALSTERSE DARTSFEDERATIE” gebeurde op 1 september 1991 tussen
de dartsclubs van Aalst en omstreken. De naam werd aldus gewijzigd, want voorheen bestonden
reeds de Stadsfederatie en de Verenigde Dartsfederatie. De huidige federatie was een fusie tussen
de twee competities onder hetzelfde bestuur.

De zetel is heden gevestigd in café “HET BEUKENHOF”, Langestraat 36
te AALST.

Het doel van de federatie is, buiten alle politieke, wijsgerige en religieuze strekkingen, de
dartsclubs uit de streek te verenigen en hun leden toe te laten hun sport te beoefenen buiten de
gesloten sfeer van hun club. De federatie wil ook door een goede werking de dartssport naar
buiten brengen en promoten.

A.D.F.
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STRUCTUUR VAN DE FEDERATIE.

De federatie bestaat uit bestuursleden, clubs en hun leden en ereleden.

HET BESTUUR.

De federatie wordt beheerd door bestuursleden die door de algemene vergadering zijn gekozen
en/of aanvaard. Het bestuur bestaat uit de volgende leden :
- Voorzitter
- Secretaris(sen)
- Schatbewaarder
- Competitieverantwoordelijke

De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bestuur van de federatie. Deze vergadering
gaat altijd door op de tweede maandag van de maand, tenzij anders vermeld.

De mogelijkheid bestaat dat het bestuur van de federatie één of meerdere losse medewerkers
aanstelt om specifieke taken te vervullen. Deze medewerkers zijn echter geen lid van het bestuur
maar krijgen wel beperkte bevoegdheden om hun werk te kunnen doen.

De statutaire vergadering van de federatie gaat altijd de competitie vooraf. Zij wordt gehouden op
de maandag voor de competitiestart.

A.D.F.
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BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURSLEDEN.

De Voorzitter.
De voorzitter oefent controle uit op de werkzaamheden van zijn bestuur. Hij leidt zowel de
bestuurvergaderingen als de competitievergaderingen. In geval van noodzaak heeft de voorzitter
het laatste woord. Hij is ook de aangewezen persoon om de federatie naar buiten toe te
vertegenwoordigen, maar kan ook iemand daartoe afvaardigen.

De Secretaris.
Alle correspondentie en administratieve taken worden door de secretaris gedaan. Hij stelt van elke
vergadering een verslag op en stuurt dit naar de belanghebbenden. Het ledenbestand wordt door
hem bijgehouden. Alles wat met de competitie te maken heeft wordt ook door hem afgehandeld.
Eén van deze laatste taken kan door een tweede secretaris of door een losse medewerker in
samenwerking met secretaris worden gedaan.
Na samenspraak met de voorzitter en/of ondervoorzitter stelt hij de dagorder van de
vergaderingen op.

De Schatbewaarder.
Hij beheert de financiën van de federatie. Hij int de lidgelden, wedstrijdgelden en boetes en
betaalt de leveranciers van materialen en de verzekeringen. Hij dekt de onkosten van de
bestuursleden mits voorlegging van een bewijs. De boekingen van in- en uitgaven worden door
hem gedaan. Hij moet ten allen tijden een financieel sluitende boekhouding kunnen voorleggen.
Hij is volmachthouder van de bankrekeningen.
De Competitieverantwoordelijke.
Hij houdt de uitslagen wekelijks bij en zorgt in samenwerking met de webmaster dat deze
wekelijks op de site vermeld worden.

A.D.F.
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DE MAANDELIJKSE ALGEMENE VERGADERING.
Aan deze vergadering nemen de volgende personen deel:
Het bestuur van de federatie, die de vergadering voorzit;
Afgevaardigden van clubs en ploegen. Het aantal personen wordt gelimiteerd tot 2 personen
per club of 1 persoon per ploeg van een club; (bij voorkeur de kapiteins van de ploegen)
zij zijn op de hoogte van wat er gedurende een match gebeurd.
Personen die door het bestuur zijn uitgenodigd om de vergadering, of een gedeelte ervan, bij
te wonen.
Personen die door de clubs om bepaalde redenen zijn meegestuurd om de vergadering, of
een gedeelte ervan, bij te wonen.
Er is een verplichte deelname van minstens 1 persoon per club.
Er zal bij afwezigheid een boete toegekend worden ! (1x = 8€, 2x = 10€, 3x = 12€)
-

Een club zal zich maximaal 2x kunnen verontschuldigen voor niet-deelname aan een
vergadering (dit per seizoen). 3 afwezigheden verontschuldigd of niet kan aanleiding
geven tot schorsing, (vb. 2 afwezigheden + 1x verontschuldigd).

De meest dringende zaken worden op deze vergadering afgehandeld.
Het bestuur deelt haar beslissingen mee over eerder behandelde klachten en problemen.
Inschrijven van nieuwe leden (tot en met december) gebeurt enkel tijdens deze vergaderingen.
De wedstrijdgelden van de voorbije maand worden afgerekend.
De wedstrijdboekjes, maandbladen van de federatie en van eventueel andere documenten worden
aan de afgevaardigden overhandigd.
In principe zal het bestuur geen beslissingen nemen over punten die op deze vergadering
naar voor zijn gekomen. Zij zal op een bestuursvergadering de zaken bespreken en hun
beslissing op de volgende vergadering mededelen.
Hoogdringende zaken zullen echter wél een directe beslissing krijgen.

DE CLUBS EN HUN LEDEN.
De clubs en hun leden die zijn aangesloten worden vertegenwoordigd door afgevaardigden. Eén
maal per maand, in principe de tweede maandag van de maand, komt het bestuur en de
afgevaardigden bijeen om de praktische zaken te bespreken. Er is één afgevaardigde per
ingeschreven ploeg met een maximum van twee personen per club. (Liefst de kapiteins van de
ploegen, dezen zijn het best op de hoogte van het verloop van de gespeelde matchen).
De leden van deze ploegen en clubs worden zo op een democratische manier in de werking van de
federatie betrokken.

DE ERELEDEN.
Het bestuur kan een erelidmaatschap toekennen aan personen die zich verdienstelijk hebben
gemaakt. Dit kunnen personen zijn die helemaal geen lid van de federatie zijn of geweest zijn,
maar veel voor de federatie hebben betekend. Ook ex-leden die veel voor de federatie hebben
gedaan kunnen in aanmerking komen voor het erelidmaatschap.
Het spreekt voor zich dat ook de clubs iemand kunnen voordragen.
A.D.F.
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REGLEMENT EN RICHTLIJNEN BINNEN DE ADF.
BASISPRINCIPES.

Clubs die zich wensen in te schrijven moeten aan enkele voorwaarden kunnen voldoen.
In eerste instantie moet de nodige infrastructuur aanwezig zijn. Een club moet kunnen beschikken
over twee standen die voldoende plaats bieden om naast het doel ook een scorebord en een
schrijver te kunnen onderbrengen.
Het dartsbord.
De dartsblokken dienen reglementair te zijn. Dit wil zeggen dat het een “bristleboard” moet zijn,
liefst met de goedkeuring van de BDB (Belgische DartsBond).
Een wedstrijddartbord dient het 1 t/m 20 patroon te bevatten.
De buitenste smalle rand (rood/groen) scoort dubbel de aangegeven waarde per segment.
De binnenring (smalle rand, ook rood/groen) scoort driemaal (treble) de waarde per segment.
De buitenste cirkel van de roos scoort vijfentwintig punten.
De binnenste cirkel van de roos scoort vijftig punten.
De bedrading van de segmenten, dubbels, trebles en Bulls dienen zodanig te zijn gemonteerd dat
zij op het dartbord liggen.
Het centrum van een blok bevindt zich op 1,73 meter boven de grond. De werplijn bevindt zich op
2,37 meter van de voorkant van het dartsblok. Deze werplijn is minstens een afstootlat. Tussen de
blokken en de afstootlat raden wij aan een bescherming voor vloer en pijlen te leggen.
Het dartbord is zodanig gemonteerd dat het 20-segment, zwart gekleurd, exact aan de bovenkant
van het bord zit.
Het dartbord dient zodanig gemonteerd te zijn dat het loodrecht hangt.
Het dartbord dient zodanig gemonteerd te zijn, dat tijdens het werpen van de darts geen draaiing
of beweging van het bord kan voorkomen.
De bedrading van het bord mag niet teveel reflecteren, het materiaal mag niet glimmend zijn.
Een dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
Breedte van dubbel en tripple ringen:
Binnendiameter dubbele Bull:

8,0 mm
12,7 mm

Binnendiameter enkele Bull:

31,8 mm

Buitenomtrek dubbel rand tot middelpunt dartbord:

170,0 mm

Buitenomtrek tripple rand tot middelpunt dartbord:

107,0 mm

Diameter van de buitenkant dubbel rand tot
middelpunt dartbord:

340,0 mm

De totale diameter van het dartbord:

451,0 mm

A.D.F.
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De werpstand.
Tijdens het werpen van de darts mag niet op of over de oche (afstootlat) worden gestapt. In het
geval van een naar links of naar rechts stappende speler mag slechts gegooid worden vanaf de
achterzijde van een imaginair doorgetrokken lijn vanaf het uiteinde van de oche.
Een speler die een fout maakt ten opzichte van de afstand/werpplaats zal eerst door de schrijver
gewaarschuwd worden. Bij herhaling is de schrijver gerechtigd de totale beurt ongeldig te
verklaren.
Dartsmatten zijn niet verplicht. Ze dienen om de vloer of vloerbedekking te beschermen tegen
slijtage en, in het geval van stenen vloeren, ter bescherming van de darts die uit het dartbord op de
vloer vallen.
Dartsmatten mogen ten allen tijden worden gebruikt.
De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op
een scorebord. Dit scorebord moet bij voorkeur op ooghoogte in de directe omgeving naast het
dartbord zijn opgehangen.

Men wordt geacht, als de tegenstander aan het werpen is, zich achter de
tegenstander op te stellen.
De darts.
Elke soort darts kunnen gebruikt worden, voor zover hun lengte niet meer bedraagt dan 30,50 cm
en het gewicht niet zwaarder is dan 50 gram. Er is geen regel gesteld voor het minimum gewicht.
Een dart bestaat uit een vast gedeelte (barrel) met een vast bevestigde naaldachtige punt. Aan de
achterzijde van de barrel is een shaft of stem bevestigd door middel van op- of inschroefbaar
schroefdraad waaraan een zogenaamde flight (draagvleugel) kan worden bevestigd.
Barrels, shafts en flights mogen uit elk gewenst materiaal bestaan.
Een flight mag maximaal 4 draagvlakken hebben en is niet gebonden aan vaste materialen of
patronen.
Shafts of stems die op of in de barrel van de dart kunnen worden bevestigd, dienen om de
verbinding te vormen tussel barrel en flight. Zij zijn niet gebonden aan vaste patronen. De lengte
mag zo lang wezen tot de dart niet langer wordt dan 30,50 cm.
Het werpen van de darts.
Een speler zal in staande postitie zijn darts naar het daarvoor bestemde dartbord werpen,
uitgezonderd voor spelers die, noodgedwongen door omstandigheden, in een niet staande positie
de darts moeten werpen.
Alle darts zullen weloverwogen bovenhands, met de hand, één dart per keer, geworpen worden.
Een beurt of worp bestaat uit het afzonderlijk werpen van drie darts, of minder indien daardoor
een leg beëindigd wordt.
A.D.F.
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Een geworpen dart die uit het dartbord valt of terugspringt (bounce) van bijvoobeeld het ijzer, telt
niet mee voor de score en mag niet worden overgeworpen.
De punt van de dart zal zich in het dartbord moeten bevinden om in de score mee te tellen.
Een dart die met de shaft of op wat voor vreemde manier dan ook, in het dartbord bevindt zal dus
niet meetellen in de score.
Het is toegestaan tijdens een leg of set van darts te wisselen, dit is echter niet toegestaan tijdens
een worp van drie darts.

--------------------------------

Aan de lokaalhouders wordt gevraagd de geluidssterkte van de muziek aan te
passen tijdens de wedstrijden.
Tenslotte moet een club over 6 leden per ploeg beschikken om te kunnen starten.
Wij raden echter 8 leden per ploeg aan.

Clubs die zich inschrijven aanvaarden meteen het reglement
en zullen er ook op toezien dat hun spelers deze reglementen naleven.

A.D.F.
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HOOFDSTUK 1 : INSCHRIJVINGEN.

§ 1. Inschrijving van de club.
Dit gebeurt met het inschrijvingsformulier dat voorhanden is op het secretariaat. Elke club
zal elk jaar dit formulier moeten invullen met daarop de nodige informatie betreffende de
club zelf, de contactpersoon en eventueel een clubafgevaardigde op de vergaderingen. Deze
laatste is ook de persoon naar wie het verslag wordt opgestuurd. In geval meerdere ploegen
per club worden ingeschreven zal één blad per ploeg worden ingevuld met telkens de naam
van de contactpersoon erop vermeld. Is de contactpersoon dezelfde voor alle ploegen mag
men “idem ploeg 1” invullen.
§ 2. Wanneer inschrijven.
De inschrijvingsformulieren moeten op het secretariaat toekomen, ten laatste op de datum
die door het bestuur wordt bekend gemaakt. Indien geen bepaalde datum wordt
vooropgesteld is de info-vergadering van augustus de ultieme datum. Nadien is geen enkele
inschrijving van een club meer mogelijk. Voor nieuwe clubs gelden dezelfde regels.
§ 3. Inschrijvingsgeld.
Elke club betaalt een borg, bepaald door het bestuur, per ploeg. Van deze borg worden
eventuele boetes en forfaits afgehouden. Op het einde van het seizoen wordt tijdens de
prijsdeling. het saldo terugbetaald.
Bij het terugkrijgen van de borg zal de omslag ter plaatse dienen geopend en nagekeken te
worden. Indien akkoord dient er getekend te worden voor ontvangst, bij discussie,
(afgehouden boetes, tekorten) zal er onmiddellijk nagekeken worden indien er een fout
gemaakt is !
§ 4. Inschrijven van leden.
De minimum leeftijd voor een speler is vastgesteld op 12 jaar.
Clubs kunnen zoveel leden inschrijven als ze willen. Er kan echter slechts ingeschreven
worden tijdens de maandelijkse vergaderingen in het Bondslokaal. Uitzonderingen zijn er
niet ! Spelers die worden ingeschreven kunnen de eerstvolgende speeldag reeds opgesteld
worden. De laatste inschrijvingsdatum is de vergadering van de maand november, tenzij
anders beslist wordt door het bestuur. Na deze datum kan geen enkel nieuw lid worden
ingeschreven voor de lopende competitie in de federatie.
De inschrijving van een lid kost een bepaalde som per seizoen en gebeurd enkel en alleen op
de daartoe bestemde formulieren. De hoogte van het inschrijvingsgeld wordt bepaald door
het bestuur.

LET OP !
Een speler kan slechts voor één club in de competitie
uitkomen. Ook kan hij niet meer veranderen van ploeg eens hij
de eerste match heeft gespeeld. Een speler, die reeds is
uitgekomen voor zijn club, kan slechts veranderen van ploeg
en/of club na de competitie. Het is voldoende zich in een
nieuwe club of ploeg te laten inschrijven om volledig
speelgerechtigd te zijn.

A.D.F.
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De mogelijkheid om spelers dewelke nog geen enkele match betwist hebben
te transfereren naar andere ploegen wordt afgeschaft vanaf seizoen 2012 2013
§ 5. Spelers beneden 14 jaar.
Verzekeringsmaatschappijen dekken geen ongevallen van te jonge spelers.
Clubs die spelers tussen 12 en 14 jaar aansluiten moeten een verklaring bijvoegen van de
ouders of wettelijke voogd(en) dat zij zich verantwoordelijk stellen voor gebeurlijke
ongevallen aan derden. Deze verklaring moet samen met hun inschrijving worden
afgeleverd.
§ 6. Dubbele inschrijving.
Een speler die zich inschrijft bij twee verschillende clubs en die zijn
inschrijvingskaarten laat toekomen op het secretariaat zal voor één seizoen of de rest
van het seizoen geschorst worden.
§ 7. Contracten.
Aangezien wij een amateursvereniging zijn is het bij wet verboden spelers onder contract te
plaatsen. Indien dit toch zou gebeuren riskeren de betrokkenen ernstige straffen.

A.D.F.
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HOOFDSTUK 2 : WEDSTRIJDREGLEMENT.

De richtlijnen die hierna volgen gelden voor alle klassen binnen de A.D.F. Waar verschillen zich
voordoen zal dit vermeld worden.

§ 1. Aanvang van de wedstrijd.
De wedstrijd begint om 20.00 uur; de bezoekende ploeg wordt geacht vroeger aanwezig te
zijn. Een kwartier te laat komen zal gedoogd worden. In principe mag forfait uitgeroepen
worden om 20.16 uur. We vragen wel verdraagzaamheid en begrip indien de tegenstrever
een paar minuten later toch zou toekomen. Onvoorziene omstandigheden zoals ongeluk,
lekke band, panne, kunnen gebeuren. Indien mogelijk zal de bezoekende ploeg de
tegenstrever verwittigen van het oponthoud evenals het feit melden op het antwoordapparaat
van de federatie. Als de wedstrijd niet kan doorgaan zullen de redenen doorslaggevend zijn
om eventueel de wedstrijd op een latere datum te laten plaatsvinden.
.

De schrijver en de spelers worden verzocht hun GSM af te geven
aan iemand van de ploeg die niet speelt of hun toestel enkel op
trilfunctie te zetten.
Er wordt gevraagd aan de spelers NIET te roken aan de oche, en
aan de schrijver niet te roken aan het scorebord gedurende een
match. Dit wordt als zeer storend ervaren door de niet – rokers !
§ 2. De ploeg.
Een voltallige ploeg bestaat uit 6 spelers. De wedstrijd bestaat uit 3 ronden : 6 enkelspelen,
3 dubbelspelen en terug 6 enkelspelen. Eén enkele speler kan slechts éénmaal per ronde
worden ingezet en kan dus maximaal 3 wedstrijden betwisten. Langs de andere kant is er de
mogelijkheid om 18 verschillende spelers op te stellen.
Een ploeg in spelersnood kan nog altijd wedstrijden spelen met 5 man. D.w.z. dat per ronde
een spelersforfait dient gegeven te worden die op het wedstrijdblad steeds

achteraan staat bij elke ronde!.
Met 4 spelers aantreden mag, indien de verzekering gegeven wordt dat de vijfde speler op
komst is. Komt de vijfde speler te laat toe om zijn match te spelen, dan zal alsnog het forfait
worden uitgesproken. Ploegen die op voorhand weten niet met tenminste 5 man te kunnen
spelen, worden wel gevraagd de tegenstrever te verwittigen van het forfait.
Een ploeg (club) die naar een ander lokaal verhuist kan slechts aanspraak maken op de reeks
waarin zij gespeeld heeft, als tenminste 80 % van de spelers en de meerderheid van het
bestuur naar het nieuwe lokaal mee verhuist.

A.D.F.
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§3 De opstelling : wanneer en hoe.
Thuisploeg vult eerst zijn spelers, eerste ronde enkelspel, in. Nadien vult de kapitein van de
thuisploeg de namen van de bezoekers in..
Heeft een ploeg bij het aanvangsuur slechts 5 spelers aanwezig doch er zou zich een zesde speler
later aanmelden kan de kapitein van deze ploeg zijn ploeg gewoon opstellen en de match begint
om het voorziene uur. Komt de speler echter niet opdagen is het forfait met 3 – 0 of 0 – 3 volgens
het geval.
Men kan een match starten met 4 man indien men weet dat binnen afzienbare tijd, d.w.z. VOOR
de aanvang van het vijfde spel, de te verwachten speler zal aanwezig zijn. Indien dit niet het geval
is wordt het toch nog een algehele forfait.
Blijft de ploeg met 5 man de rest van de avond heeft men twee mogelijkheden : men vult de naam
van een zesde speler in omdat men hem/haar nog steeds verwacht of vult voor de zesde speler
forfait in. De eventuele zesde speler of het forfait dient steeds op de zesde plaats vermeld
te worden bij het eerste enkelspel, de dubbels en bij het laatste enkelspel. Bij een
zeker forfait van een zesde speler wordt verwacht dat men dit aan de kapitein van de tegenstrever
laat weten.
!!! Mocht de zesde speler bij het dubbelspel of de laatste enkelspeler toekomen mag deze zonder
problemen opgesteld worden en kan meespelen.

Na einde van de wedstrijd :
Beide kapiteins controleren het wedstrijdblad, juiste datum, reeks, schrijfwijze van de namen en
ondertekenen dan het wedstrijdblad.
Na ondertekening zullen de drie exemplaren verdeeld worden onder de twee ploegen, eerste blad
thuisploeg voor verzending naar bestuur, tweede blad voor bezoekers en derde blad blijft bij
thuisploeg welke het zal meebrengen naar de vergaderingen om eventuele klachten,
onregelmatigheden te kunnen weerleggen of aantonen.
De thuisploeg stuurt het eerste blad, voor woensdag naar het verbond. Er kan niets meer
veranderd worden op één van de die bladen.
Het blad zal zo verwerkt worden in de uitslagen.

§ 4. Wie begint ?
De kapitein van de thuisploeg roept de eerste 2 matchen af, die tegelijkertijd zullen
plaatsvinden. Men speelt naar 501 (enkelspel) of 701 (dubbelspel). Wie eerst begint wordt
bepaald door het werpen naar de bull. De bezoekers krijgen de eerste beurt. Het dichtste
bij wint ! De schrijver maakt uit wie het is. Als de bezoeker zijn pijl in de bull of de bullseye werpt moet deze door de schrijver uit het blok genomen worden.
Volgende matchen zullen niet beginnen vooraleer de beide matchen ten einde zijn.
Uitzonderingen, omwille van te lange wedstrijden, kan met toestemming van beide ploegen.
In dit geval, zal telkens een match gedaan is de volgende match direct kunnen beginnen.
Bij de dubbels is het niet noodzakelijk dat de speler die naar de bull gooit ook de speler is
die als eerste van het team gooit. Het is mogelijk dat de ene speler van een team naar de bull
gooit en wint en dat de andere speler de match opent. De volgorde van spelen tijdens een leg
mag echter niet veranderd worden, wel voor de volgende leg.

A.D.F.
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§ 5. De schrijver.

Een schrijver heeft een belangrijke rol te vervullen. Hij moet dan ook de
gelegenheid krijgen om goed te kunnen zien wat de speler heeft geworpen,
want zijn interpretatie is de enige juiste.
Tijdens het werpen van de darts in de wedstrijd blijft de schrijver
onbeweeglijk staan.

Hij mag geen aanwijzingen geven buiten het geworpen aantal
punten en indien gevraagd het resterende aantal punten.
De score mag pas opgeschreven worden nadat de spelers zijn drie darts heeft geworpen. De
speler mag zijn drie darts vastdrukken in het bord totdat de score genoteerd is.
Bij een foutieve telling moet de speler dan ook zijn pijlen laten zitten om bewijs te
kunnen leveren. Doet hij dat niet, dan is de score van de schrijver de enige juiste.
Aandacht! Het is de punt van een pijl die bepaalt hoeveel punten men geworpen heeft. De
punt moet tenminste het oppervlak van het blok raken om een geldige worp te hebben.
De schrijver is ook de enige persoon die een speler mag aanspreken betreffende zijn score
als hem dat gevraagd wordt. Hij mag enkel zeggen hoeveel een speler heeft geworpen na
iedere pijl en hoeveel de speler nog over heeft. Een schrijver mag nooit zeggen dat een
speler dubbel 16 of tops over heeft, maar wel dat hij 32 of 40 over heeft.
Mits toestemming van de kapitein van de tegenstander mag een speler die moeilijkheden
heeft bij het tellen van de punten, bijgestaan worden door iemand van zijn ploeg.
De schrijver let op het correct in acht nemen van de werpafstand. Indien een speler zich na
een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp
ongeldig verklaren.
Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Als de schrijver “shot” (einde van de partij) heeft gezegd en dart bevindt zich naast de
vereiste dubbel, dan heeft de speler het recht om zijn beurt af te maken om het beoogde
resultaat, de vereiste dubbel, alsnog te behalen.
De schrijver kan optreden tegen spelers die:
- te veel, te luid praten tijdens het spel
- onwelvoeglijke taal gebruiken
- zich schuldig maken aan wangedrag of obscene gebaren maken
- de tegenstander door gebaren of houding beïnvloeden
- het spel opzettelijk vertragen.
- Spelers die roken aan de werplijn

Indien de schrijver een foute berekening heeft gemaakt op het scorebord
dan moet de speler (of de kapitein of medespeler) dit melden vooraleer hij
zijn volgende beurt begint.
Wie schrijft is ook verplicht te zeggen of aan te tonen dat een speler de laatste dubbel
heeft gegooid. Als de schrijver noch de speler gemerkt hebben dat de nodige dubbel is
gegooid, een volgende pijl of pijlen in de punten valt en de speler merkt dit bij het halen van
zijn pijlen, dan zal hij deze leg alsnog winnen.
A.D.F.
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De schrijver zal aan de kapitein van de thuisspelende ploeg die het wedstrijdblad invult
mededelen dat een speler 180, een hoge uitworp, of een laag aantal pijlen gehad heeft.
OPGELET!!! Een 180 wordt slechts genoteerd als het een geldige worp betreft, die in het
spel wordt verrekend. Als men met een 180 ‘kapot’ is, heeft men een ongeldige worp en telt
deze 180 niet.
In tegenstelling met hierboven vermeld hoeft een schrijver heeft niet altijd het laatste woord
te hebben. Als beide spelers akkoord zijn een fout van de schrijver te verbeteren zal deze
zich schikken naar de spelers.

Tenslotte is het mogelijk een schrijver te laten vervangen als hij te traag is
en daardoor de het ritme uit de match haalt, of als hij te veel fouten
maakt.
§ 6. De puntentelling.
Een wedstrijd bestaat uit 15 matchen en kan dus een uitslag geven van maximaal 15-0. Een
ploeg is zeker van 1 punt zodra het 6 matchen heeft gewonnen. Wint men 8 of 9 matchen
heeft men 2 punten verdiend. Om 3 punten te krijgen moet een ploeg minimum 10 matchen
winnen. De ploeg die wint met 9-6 of 8-7 heeft 2 punten ; de tegenstrever 1 punt. Wie wint
met 10-5 ; 11-4 ; 12-3 ; 13-2 ; 14-1 of 15-0 heeft 3 punten ; de tegenstrever 0 punten.
Begint een ploeg met slechts 5 spelers dan is het wedstrijdverloop met 3 spelersforfaits
dezelfde. De mogelijkheid zit er altijd in dat 2 ploegen met slechts 5 spelers aantreden. In
dit geval geldt altijd de regel dat een ploeg 6 matchen moet winnen voor 1 punt en 10
matchen voor 3 punten. Aangezien in deze situatie een gelijkspel van 6-6 mogelijk is krijgen
beide ploegen dus ook 1 punt. Het winnen van 8 of 9 matchen geeft ook hier recht op 2
punten.

§ 7. De individuele puntentelling.
In alle reeksen wordt gespeeld naar de best of 5 legs. Voor de puntentelling zullen we
uitgaan van de speler zelf. Winnen met 3-0 geeft 5 punten ; 3-1 geeft 4 punten ; 3-2 geeft 3
punten. Verliezen met 2-3 geeft 2 punten ; 1-3 geeft 1 punt en 0-3 geeft 0 punten.
Andere mogelijkheden van puntentelling zijn uitgesloten. Wie door een spelersforfait niet
hoeft te spelen heeft gewonnen met 3-0.
Een speler die 3 matchen speelt zal slechts punten krijgen voor 2 matchen (maximum dus
10 punten). De wedstrijdleider zal wel de twee beste resultaten van deze speler nemen.
Een ploeg die te maken krijgt met een volledige forfait mag op het wedstrijdblad zijn
ploegopstelling schrijven (2 x 6 enkels en 1 x dubbels). De spelers op het blad zullen ook
hun punten krijgen. Er wordt wel enige vorm van “fair play” verwacht en wel in die mate
dat enkel spelers die aanwezig zijn in de ploegopstelling vermeld worden. In geval dat de
thuisploeg forfait geeft en op tijd verwittigt zodat de tegenstrever niet moet vertrekken, kan
deze ploeg op een eigen wedstrijdblad zijn ploegopstelling bekendmaken. Deze ploeg zal
wel zorgen dat de nodige gegevens (forfait van de thuisploeg, datum, vermelding van beide
ploegen, enz) op het blad vermeld staan. Een kopie zal aan de thuisploeg bezorgd worden.
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§ 8. Uitstellen van wedstrijden.
Het uitstellen van wedstrijden kan alleen gebeuren door, in het tweevoud, het
aanvraagformulier in te vullen en voor akkoord te laten ondertekenen door de
tegenstrever, 1 kopie te bezorgen aan de tegenstrever en 1 kopie te bezorgen aan het bestuur
op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt vooraleer de uit te stellen match zou
gespeeld worden.

Het bestuur beslist of de reden opgegeven om een geplande wedstrijd uit te
stellen gegrond is of niet. Dit voornamelijk om het verloop van de competitie
niet in het gedrang te brengen.
.
In principe kan een wedstrijd uitgesteld worden mits het wederzijds akkoord van de
twee ploegen. Het spreekt vanzelf dat de kalender niet toelaat dat lichtzinnig wordt
omgesprongen met het uitstellen van matchen. De reden waarom een wedstrijd dient
uitgesteld te worden moet op het formulier vermeld worden. Het bestuur zal uitmaken
of deze reden aanvaard wordt of niet.
Het is altijd mogelijk dat een ploeg niet anders kan dan een wedstrijd uitstellen :
brand in lokaal, overstroming, trouwfeest, belangrijke gebeurtenis in de nabijheid van
het lokaal of zelf in het lokaal. In deze gevallen zal een wedstrijd uitgesteld worden
zonder voorafgaand akkoord van het bestuur. In alle andere gevallen zal een
voorafgaand akkoord noodzakelijk zijn. Krijgt men dit akkoord niet dan zal de
wedstrijd gewoon doorgaan op de vastgestelde datum.

§ 9. Forfait.
In de vorige paragrafen is reeds gesproken over forfaits. Voor alle duidelijkheid zetten we
hier alles op een rijtje.
Volgens de letter kan een wedstrijdforfait uitgeroepen worden om 20.16 uur. Dit kan zijn
omdat een ploeg niet komt opdagen of omdat een ploeg met te weinig spelers aanwezig is.
Indien een ploeg, of de nodige spelers om te starten, na dit tijdstip nog aankomt zal het van
de reden en de tegenstrever afhangen of de wedstrijd nog zal doorgaan. Uiteraard wordt
beroep gedaan op een zekere sportiviteit.

Een spelersforfait moet altijd onderaan de ronde worden geplaatst .
Een ploeg die forfait geeft zal de eerstkomende vergadering een tegemoetkoming, bepaald
door het bestuur, dienen te betalen aan de tegenstrever. Dit bedrag komt in mindering van de
borg van de ploeg die forfait geeft.

Indien een club of een ploeg van een club 3 wedstrijdforfaits geeft wordt deze
direct uit de kompetitie genomen. Indien minder dan 2/3 van heenronde is
afgehandeld zullen de wedstrijden gespeeld door deze ploeg of club worden geschrapt van
de tabellen. In het andere geval zullen alle uitslagen behouden blijven met forfaitcijfers voor
de resterende matchen.
Als het in de terugronde gebeurt zullen de uitslagen van de heenronde behouden blijven en
worden enkel de gespeelde wedstrijden van de terugronde geschrapt, voor zover ze minder
dan 2/3 van de terugronde omvatten. In het andere geval zullen alle uitslagen behouden
blijven met forfaitcijfers voor de resterende matchen.
Zo ook gebeurt het voor de individuele wedstrijden van spelers van deze ploeg of club.
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§ 10. Het wedstrijdblad.
Op het wedstrijdblad moet altijd de naam van de thuisclub en de tegenstrever genoteerd
worden. Niet vergeten te vermelden welke ploeg (1, 2, 3, 4) van een club er speelt.
De namen en voornamen van de spelers zullen klaar en duidelijk en voluit (geen
afkortingen) worden geschreven, bij voorkeur in drukletters. Voor de nevenklassementen is
er onderaan plaats voorzien om de namen van de spelers en eventueel de cijfers te plaatsen.
De lege ruimten zullen worden doorstreept, zelfs al is er niets ingevuld.
Na de wedstrijd zullen beide kapiteins dit blad ondertekenen, evenwel na kennis genomen te
hebben van de inhoud. De bezoekers krijgen een dubbel. Het origineel zal zo vlug mogelijk
(liefst direct na de wedstrijd) worden opgestuurd naar de voorzitter, zodat dit ten laatste op
de eerstkomende woensdag in het bezit is van de bestemmeling. Het adres bevindt zich
in het wedstrijdboekje. Het dubbel dat zich bij de tegenstrever bevindt kan altijd opgevraagd
worden door de wedstrijdleider en/of het bestuur en dient meegenomen te worden op de
maandelijkse vergaderingen.

§ 11. De uitslagen.
Na de wedstrijd zal zo vlug mogelijk de uitslag per SMS gemeld worden op een
telefoonnummer dat in het wedstrijdboekje is vermeld. Zaterdag 12.00 uur is de uiterste
limiet om dit te doen. Alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden zullen zo snel als
mogelijk op de site van het ADF gepubliceerd worden (in principe de zaterdag zelf tenzij
door omstandigheden onmogelijk) ze kunnen telefonisch worden opgevraagd vanaf
zaterdagnamiddag. Ook dit nummer staat vermeld in het wedstrijdboekje.
§ 12. Het wedstrijdgeld.
De thuisspelende ploeg betaalt een door het bestuur bepaald bedrag per wedstrijd aan de
ADF. Deze bedragen worden op de maandelijkse algemene vergaderingen afgerekend. Elke
ploeg heeft, zoals het bestuur, een formulier waarop deze betaling geregistreerd worden. De
registratie van beide formulieren gebeurt in het bijzijn van de clubafgevaardigden.
§ 13. Het eindklassement.
Voor de opstelling van het eindklassement worden de volgende criteria gehandhaafd :
a. Behaalde punten, gewonnen, gelijke en verloren matchen.
b. Bij gelijke punten : gewonnen matchen
c. Indien het hier nog een draw is : gewonnen legs
d. De behaalde klassement punten worden meegenomen naar de tweede ronde.
e. De behaalde prestaties, (aantal 180, hoogste uitworp, minste pijlen) worden meegenomen.
HOOFDSTUK 3 : ALGEMENE BEPALINGEN.
§ 1. Boetes.
1) Niet SMS-en van de uitslag van een wedstrijd. (voor zaterdagmiddag volgend op de
match of bij uitgestelde wedstrijd na de match).
2) Te laat binnensturen van de wedstrijdbladen. (Wedstrijdblad toegekomen NA de
woensdag volgend op de gespeelde match, bij discussie zal de poststempel dienen als
bewijs).
Te laat = niet binnen bij de wedstrijdleiding op de woensdag volgend op de
wedstrijddag.
3) ‘Onwettig’ afwezig op de vergadering. Zie Blz 5 “ De algemene vergadering”
4) Algemene forfait.
A.D.F.
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5) Men zal zich maximaal twee maal kunnen verontschuldigen per seizoen.
Drie afwezigheden, verontschuldigd of niet kunnen aanleiding geven tot schorsing. Dit
zal geval per geval door het bestuur bekeken worden
Behalve de betalingen voor door de tegenstander gegeven forfaits, die op de
eindvergadering verrekend worden, wordt elke boete afgehouden van de borg.
Vóór de aanvang van de competities zal elke club een lijst ontvangen met de bedragen van
de boetes.
Op de vergadering van 12/12/2011 werd beslist dat er door het bestuur individuele
schorsingen kunnen uitgesproken worden bij wangedrag, 1ste maal 2 speeldagen, 2de maal
4 speeldagen en zo steeds verdubbeld en dit samengaand met een boete voor de geschorste
persoon (in dit geval dient de club absoluut niet tussen te komen).
De geschorste speler zal zijn boete (10,00€ per speeldag) via zijn club dienen te vereffenen
op de eerstvolgende vergadering.
Ingeval een speler geschorst wordt dient zijn club het bestuur via mail of sms te laten weten
dat de geschorste speler zijn boete betaald heeft aan de verantwoordelijke dewelke deze
boete op de vergadering aan het bestuur zal overmaken.
Zolang deze bevestiging niet gegeven is op de hierboven vermelde manier aan één van de
leden van het bestuur is de geschorste speler niet speelgerechtigd en mag niet opgesteld
worden. Dit zal nauwlettend gecontroleerd worden !
Wie geschorst is op de laatste speeldagen van het seizoen zal deze schorsing meenemen
naar het volgende seizoen.
Indien deze persoon zich nog wenst te spelen in het nieuwe seizoen zal hij bij inschrijving
het normale inschrijvingsgeld dienen te betalen plus het bedrag van de opgelopen boetes het
voorbije seizoen.
§ 2. De competitie.

Er zullen zich maximaal 42 ploegen kunnen inschrijven !
Seizoen 2015 – 2016 32 ploegen
Er wordt gespeeld in vier groepen van 8 clubs.
Superliga A en B, Iste Klasse A en B
Bij einde van heenronde zullen de laatste 4 van Superliga A dalen naar Superliga B en de vier
eerste van Superliga B stijgen naar Superliga A.
Zelfde principe voor vier laatst geklasseerde ploegen van 1ste Klasse A en vier best gerangschikte
van 2de Klasse B.
Bij de terugronde zullen er dus weer vier reeksen zijn :
Reeks 1 = 4 beste ploegen van SL A + 4 beste ploegen van SL B.
Reeks 2 = rest van SL A en SL B
Reeks 3 = 4 beste ploegen van 1ste klasse A + 4 beste ploegen van 1ste klasse B
Reeks 4 = Rest van 1ste klasse A en B
Nieuwe ploegen zullen in principe in 2de Klasse starten.
Het bestuur zal echter bij de start van elk seizoen nagaan of, naargelang de sterkte van de
ingeschreven spelers (indien gekend), er van de hierboven vermelde regels afgeweken wordt.
OPMERKING : Gezien de nieuwe samenstelling van de reeksen valt de beperking inzake het
opstellen van SL spelers weg voor SL A en SL B.
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§ 3. Klachten.
1) Elke klacht betreffende een voorval gedurende een match, voor het begin van een match en
na het beëindigen van een match dient vermeld op het wedstrijdblad. Liefst met een
vermelding van de beide versies van het gebeurde.
2) Bij elk voorval, klacht dient er buiten de vermelding op het wedstrijdblad, zo vlug mogelijk
een bestuurslid ADF ingelicht te worden (telefoonnummers zijn vermeld in het
wedstrijdboekje).
3) De verantwoordelijken van de beide betrokken ploegen stellen vast wie de betrokken
speler/s zijn. Deze/n zal of zullen direct voor de volgende match (vrijdag nadien) geschorst
worden en voor de tijd dat het bestuur nog geen beslissing genomen heeft in deze materie
voor onbepaalde tijd op non-actief gezet worden.
4) Het bestuur zal alvorens een beslissing te nemen de betrokken partijen horen, d.w.z. de
betrokken spelers, kapiteins, lokaalhouders.
5) Enkel de betrokkenen kunnen de juiste toedracht van de feiten verhalen en indien nodig zal
het bestuur eventuele getuigen oproepen bij tegenstrijdigheden.
6) Indien de club in zijn geheel betrokken is bij onregelmatigheden zal het bestuur de club, en
niet enkel individuele spelers, van verdere deelname aan de ADF-competitie kunnen
uitsluiten.
7) Er is geen termijn voorzien in dewelke het bestuur een beslissing dient te nemen. Om
eventuele onrechtvaardigheden te voorkomen zal het bestuur alle benodigde tijd krijgen om
tot een rechtvaardige en sportieve beoordeling te kunnen overgaan.
8) De beslissing van het betuur zal aan de betrokken clubs schriftelijk medegedeeld worden.
9) Na definitieve beslissing, schriftelijke mededeling van de genomen maatregelen, is er geen
beroep meer mogelijk !

§ 4. Schorsing en uitsluiting.
Het bestuur heeft het recht over te gaan tot de voorlopige of definitieve schorsing van
een club of lid, mits de nodige voorwaarden zijn nageleefd. Deze voorwaarden zijn : de
eerstvolgende vergadering worden de afgevaardigden van de clubs ingelicht
betreffende de wenselijkheid van uitsluiting ; de betreffende club en/of speler worden
gehoord ; beraadslaging en stemming van de afgevaardigden.

Leden die wegens misbruik van materiaal politionele of correctionele veroordelingen
oplopen worden onmiddellijk geschorst.
Ook wanneer een lid de belangen van de federatie of een club schaadt of er een
ongeoorloofde daad tegen stelt, kan hij geschorst of zelfs uitgesloten worden.
Clubs die drie maal onwettig afwezig zijn op de maandelijkse vergaderingen zullen
geschorst worden of zelfs uit de kompetitie genomen worden.
Clubs of ploegen van clubs die een derde maal een wedstrijdforfait geven zullen uit de
kompetitie genomen worden.
Een speler die uit een lokaal gesloten wordt omwille van redenen vreemd aan de dartssport
zal de kompetitie niet gebruiken om alsnog toegang tot dit lokaal te bekomen.
Lokaalhouders hebben het wettelijk recht personen uit hun lokaal te weren ; zij zullen wel
het bestuur van zowel de club als de federatie hierover inlichten.
A.D.F.
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Geschillen waarover dit reglement geen uitsluitsel geeft zullen door het bestuur
worden behandelt en de beslissing aan de vergadering meedelen. De sancties die
kunnen genomen zowel in deze als in vorige gevallen zijn :
- verlies van een spel of de gehele wedstrijd
- schorsingen met bepaalde duur
- geldboetes
- verwijzing naar een lagere klasse
- schorsingen voor onbepaalde duur
- herspelen van wedstrijden op neutraal terrein

§ 4. Uittredende clubs.
Een club die ophoudt deel uit te maken van de federatie kan geen enkele aanspraak doen
gelden op het maatschappelijk bezit van de federatie. Zij kan geen teruggave eisen van
bijdragen die ze heeft betaald of betaling eisen voor prestaties verstrekt aan de federatie.
Deze club kan ook geen aanspraak maken op trofeeën die ze heeft gewonnen op wedstrijden
en die in de federatie rusten.
De spelers van clubs die om uiteenlopende redenen niet meer tot de federatie behoren (zij
het ook maar tijdelijk zoals de rest van het seizoen) kunnen zich laten aansluiten bij andere
clubs van de federatie laten aansluiten voor zoverre zij nog geen wedstrijden betwist hebben
in het lopende seizoen en de aansluitingsdatum niet voorbij is (vergadering van december is
de laatste mogelijkheid).
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HOOFDSTUK 4 : ONTBINDING VAN DE FEDERATIE.

§ 1. Ontbinding van de federatie.
Ontbinding van de Aalsterse Dartsfederatie kan slechts gebeuren wanneer 3/4 van de
uitgebrachte stemmen zich hiervoor uitspreekt. Tevens is het noodzakelijk dat ook 3/4 van
het aantal stemgerechtigden aanwezig zijn.

§ 2. Besteding der goederen.
Indien de federatie daadwerkelijk wordt ontbonden zal haar vermogen (bezittingen,
goederen en trofeeën) geschonken worden aan liefdadige instellingen. Het bestuur beslist
welke instellingen hiervoor in aanmerking komen. De vereffening zal weliswaar geschieden
door bemiddeling van vereffenaars die door het bestuur zullen aangeduid worden. De
beslissingen van deze personen, bestuur en vereffenaars, kunnen niet aangevochten worden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen enkele van deze reglementen is nieuw en zijn telkens door de vergadering goedgekeurd. Het
betreft hier enkel een opsomming van de bestaande reglementen die in de loop der jaren zijn
uitgewerkt.
Elke club zal deze reglementen aanvaarden en er zich naar schikken. De clubs zullen er ook op
toezien dat hun spelers deze reglementen naleven.

A.D.F.

20

HET BESTUUR
Voorzitter :

GOESSENS Herman
Dr. De Moorstraat 46
9300

AALST

053/77.67.12
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