AALSTERSE DARTSFEDERATIE.
VERSLAG VERGADERING VAN 20 JUNI 2017.
Vandaag zullen we weten met hoeveel ploegen de competitie zal starten. De inschrijvingen van deze
ploegen gebeuren door het betalen van de waarborg van 50€, waarvan in de loop van het seizoen de
boetes en forfaits worden afgehouden. Wat overblijft wordt op de 1ste vergadering van het nieuwe seizoen
teruggeven. Dat wordt vandaag gedaan voor het voorbije seizoen.
We hadden graag dat iedereen correct handelt. Clubs die zeggen dat ze hun trofee komen ophalen, maar
dan toch niet opdagen, zijn dat allesbehalve.
Voor het nieuwe seizoen worden de ledenlijsten meegegeven, waarop de vertrekkers doorstreept en de
nieuwe leden genoteerd worden.
Er zijn wat veranderingen in de clubnamen, al of niet door andere lokalen. Zo wordt Tuf-Tuf van vorig
jaar nu Ambiance, terwijl in het lokaal Tuf-Tuf een nieuwe ploeg komt. Chaplin 1 gaat naar en wordt
Torenhof. En, we krijgen direct Eekhoorn 1 & 2.
De samenstelling van de reeksen ging niet makkelijk. 2 SL ploegen vielen weg + een daler. Luxe ook,
want we zijn met 32 ploegen ipv de verwachte 30. Het 1ste idee om 3 reeksen van 10 te maken en 3 keer
tegen mekaar te spelen, viel dus weg. Na enkele voorstellen te hebben gewikt en gewogen, werd de
onderstaande reeksindeling weerhouden. Ere en 1ste Klasse spelen 3 maal tegen elkaar. Slechts 22
speeldagen in SL, maar de data van grote (internationale) wedstrijden worden vrijgehouden.
Super League

Ereklasse

1ste Klasse

180-Team
Leireken
Kantientje 1
The Power
Dubbel Top
Ambiance
Prado 1
’t Hof
Hier Est 1
Dartsvrienden 1
Ninof
Onder ‘t Dak

Dartspower
Torenhof
Belskes
Tipken
Kantientje 2
Dartsvrienden 2
Prado 2
’t Ankerhof
De Pruisens
Skull

Stalkers
Hier Est 2
Time Out
Baksken
Bulldogs
Chaplin
De Kezzel
Tuf-Tuf
Eekhoorn 1
Eekhoorn 2

Op 16 augustus 2017 moeten tenminste 6 spelers per ploeg ingeschreven zijn en de PLOEGINDELING
MOET al binnenkomen. Kleine wijzigingen kunnen op de startvergadering nog gebeuren.

VOLGENDE VERGADERING OP WOENSDAG 16 AUGUSTUS 2017
IN “HET BEUKENHOF”, LANGESTRAAT 12 TE AALST

