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Artikel 1: Algemene bepalingen 

1. Dit reglement heeft betrekking tot toernooien georganiseerd door Dart 
Vereniging  Renswoude. De toernooien waar dit reglement betrekking op heeft, 

worden in de regel  (maar niet zonder uitzondering) georganiseerd binnen 
de speellocaties als benoemd in het  huishoudelijk reglement artikel 5.1, 5.2 en 

5.3 
 

Artikel 2: Toernooiorganisatie 

2.1 Toernooien mogen worden georganiseerd door: 
 1.  De bestuursleden van de DVR 

 2. De daarvoor aangestelde commissieleden van de DVR 
 

2.2  De toernooi- en/of wedstrijdleiding behoudt te allen tijde het recht om af 
te wijken van de  reglementen, dan wel beslissingen te nemen over zaken waar 

de reglementen niet in voorzien.  
 
2.3  Aan beslissingen van de toernooileiding kunnen geen rechten worden 

ontleend bij  toekomstige toernooien. Besluiten tot eventuele afwijkingen of 
toevoegingen aan het reglement worden per situatie genomen.  
 
2.4  De minimum leeftijd voor toernooien met als aanvangstijd 19:00u of later, 

is 16 jaar. Voor  toernooien die overdag worden georganiseerd geldt geen 
minimumleeftijd. Wel dienen deelnemers jonger dan 16 jaar onder begeleiding 

en verantwoordelijkheid van een volwassene deel te nemen.   
 

2.5  Als voorwaarde voor deelname geldt dat een deelnemer zelf in staat moet 
zijn om zonder  hulpmiddelen zijn pijlen uit het bord te kunnen halen en 

zonder hulpmiddelen in staat moet zijn om wedstrijden te schrijven. Indien dit 
voor een deelnemer om aantoonbare reden(en) niet mogelijk is, kan bij de 

toernooil  eiding dispensatie worden aangevraagd. 
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2.6 Bij inschrijving en deelname aan de toernooien gaat de deelnemer 

automatisch akkoord met  de wet AVG. 

2.7  Bij inschrijving en deelname aan de toernooien gaat de deelnemer 
automatisch akkoord  met alle bepalingen in dit reglement. 
 

Artikel 3: Aankondiging en inschrijving 

3 1.  De toernooiorganisatie dient ruim van te voren een aankondiging uit te 

geven, dat via de  officiële kanalen van de vereniging gaat. Dit kan zijn per 

email, site, facebook en/of posters.  

3.2 Op deze aankondiging dient duidelijk vermeld te worden: 

 1. Naam 
 2. De datum(s)  
 3. De locatie(s) 

 4. Openingstijden van de locatie(s) 
 5. Starttijd  

 6. Speltype 
 7. Inschrijfgeld (zie artikel 4) 

 8. Prijzen (zie artikel 9) 
 9. evt. sponsors 

 10. Wijze van inschrijving (zie artikel 3.3) 
3.3 De wijze van inschrijving kan per toernooi verschillen en zal als volgt 

worden omschreven:  
 1. via email; info@dvrenswoude.nl  

2. via site; www.dvrenswoude.nl/inschrijven  
3.  aan de wedstrijdtafel op de dag zelf (indien mogelijk) 

 
 

Artikel 4: Inschrijfgeld 

4.1 In geval van een open toernooi is per deelnemer, per onderdeel 
inschrijfgeld verschuldigd. 
 

4.2 Indien dit toernooi een teamtoernooi betreft is er inschrijfgeld per team 
verschuldigd,  ongeacht het aantal deelnemers per team en de exacte opzet 

van het toernooi. 
 

4.3  De toernooiorganisatie stelt per evenement de bedragen voor het 
inschrijfgeld vast. 

 
4.4 Het inschrijfgeld kan worden voldaan volgens aankondiging bepaald door 

toernooiorganisatie  als in: 
 1. via de koppeling op de site bij inschrijving (iDEAL)   

 2. aan de wedstrijdtafel op de dag zelf 
 

  

 

 

mailto:info@dvrenswoude.nl
http://www.dvrenswoude.nl/inschrijving…
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Artikel 5: Loting 

5.1  De loting moet zodanig worden uitgevoerd dat strikte onpartijdigheid is 

gewaarborgd.  De  loting dient bij voorkeur gedaan te worden met behulp 

van het hiertoe door de DVR ter  beschikking gestelde toernooiprogramma.  

5.2 Het resultaat van de loting genoemd in het voorgaande artikel worden 

vastgelegd op de  poule-indelingen dan wel de knock-outlijsten  

 

Artikel 6: Byes 

6.1  De definitie van een bye is, dat diegene een vrijstelling voor die ronde 

heeft gekregen en dus  zonder te spelen doorgaat naar de volgende ronde. 

6.2 Indien het aantal deelnemers in een knockout-fase niet een macht van 

twee is, zullen er byes  worden toegevoegd in de eerste ronde. Het aantal byes 

is gelijk aan het verschil tussen de  naast hogere macht van twee en het 

aantal deelnemers.  

6.3 Het toewijzen van de byes zal volledig met behulp van het hiertoe door de 

DVR ter  beschikking gestelde toernooiprogramma gedaan worden en heeft 

de toernooileiding geen  enkele invloed op. 

 

Artikel 7: Wedstrijden 

7.1 De wedstrijden in het toernooi worden gespeeld op door de toernooileiding 
aangewezen  borden. 
 

7.2  Deelnemers mogen niet afwijken van de door de toernooileiding 
aangewezen wedstrijdbaan. 

 
7.3  Eventuele verzoeken van deelnemers tot het verplaatsen van een 

wedstrijd naar een andere  wedstrijdbaan kunnen worden ingediend bij de 
toernooileiding. De beslissing van de  toernooileiding is daarna bindend. 

 
7.4  Bij aanvang van de wedstrijd wordt, tenzij door de toernooileiding anders 

bepaald, door  middel van het gooien op de bull, bepaald wie de wedstrijd 
mag beginnen. Bij een gelijke stand voor aanvang van de laatste leg, zal er niet 

nogmaals op de bull worden gegooid.  
 

7.5 Het streven van de DVR is ten allen tijde een toernooiopzet met poules en 
knockout fase. Is  dit enigszins niet mogelijk door bijvoorbeeld te veel 

inschrijvingen ten opzichte van de  beschikbare banen, dan zal er overgegaan 
worden op een directe knockout opzet. Er dient,  voor bepaling om uit te 

komen in de winnaarsronde c.q. herkansingsronde, een  beslissingswedstrijd 
gespeeld te worden die via loting bekend zal worden gemaakt. 
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7.6  Wedstrijden in een poule worden gespeeld in een aantal ronden. In iedere 

ronde speelt  iedere deelnemer van de poule een wedstrijd; bij een oneven 

aantal deelnemers van de  poule is per ronde een deelnemer vrij.  

7.7  Per poule wordt een ranglijst van de in de poule ingedeelde deelnemers 

opgemaakt op grond  van het: 
 1. aantal gewonnen partijen  

2. saldo van de legs voor 
3. saldo van de legs tegen 

4. onderling resultaat met betrekking tot de onderlinge wedstrijden 
tussen  gelijkstaande deelnemers  

5. Indien hierna nog een gelijke stand optreedt zullen de gelijk 
geëindigde spelers 9  pijlen werpen. De hoogst genoteerde score na 9 

pijlen wint. 
 
7.8  Het wedstrijdformat in single-verband is als volgt: 

1. Bij alle wedstrijden in single-verband zal er in principe worden 
gestart  met 501    punten. 

2. Poulewedstrijden worden, tenzij anders besloten, gespeeld volgens 
volgend format: 

         Poule 1 t/m 4 spelers bo5 
         Poule 5 t/m 6 spelers bo3 

3. In de knockout-fase beslist de toernooileiding of het format wordt 
uitgebreid naar   maximaal 5, 7, 9 of 11 legs, met als leidraad: 

     WR         HR 
  Laatste 128        bo5        bo3 

  Laatste 64          bo5        bo3 
  Laatste 32          bo5        bo3 

  Laatste 16          bo5        bo3 
  Kwartfinale          bo5        bo3 

  Halve finale         bo7        bo5 
  Finale                   bo9         bo5 

 
7.9  Het wedstrijdformat in koppel-verband is als volgt: 

1. Bij alle wedstrijden in koppel-verband zal er worden gestart met 501 

of 701 punten.   De toernooileiding bepaalt per toernooi voor welk 
format er gekozen wordt.    Gedurende het  toernooi 

zal dit niet wijzigen, tenzij voorafgaand aan het toernooi   en/of 
knockout-fase aangekondigd. 

2. Poulewedstrijden worden, tenzij anders besloten, gespeeld volgens 
het ‘best of 3’   format. 

 3. In de knockout-fase beslist de toernooileiding of het format 
wordt uitgebreid naar   best of 5, 7, 9 of meer legs.  

 

7.10  Per toernooi wordt besloten of er volgens het principe ‘single in, double 

out’ of ‘double in,  double out’ wordt gespeeld. Gedurende het toernooi zal dit 

niet wijzigen. 
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Artikel 8: Schrijven 

8.1  Deelnemende spelers dienen te voldoen aan hun plicht om de door de 

toernooileiding 
 aangewezen wedstrijden te schrijven in de volgende situaties: 

 1. Poules: Vooraf bepaalde indeling van te schrijven wedstrijden 
2. Poules: De winnaar van de voorgaande partij op het betreffende 

bord schrijft. 
3. Poules: De verliezer van de voorgaande partij op het betreffende 

bord schrijft. 
4. Poules: Indien het schrijven op een bepaald bord niet mogelijk is of 

niet nodig is, kan   de toernooileiding verzoeken tot het schrijven 
van een andere wedstrijd. 

5. Knockout: Indien een wedstrijd in de knockout-fase van het toernooi 
wordt verloren,   is de speler verplicht een wedstrijd te schrijven, 
tenzij door de toernooileiding anders   wordt vermeld. 

 
8.2  Naar aanleiding van het weigeren tot het schrijven van een wedstrijd, als 

ook het vertrekken  van de speellocatie, zonder aan de schrijfverplichting te 
voldoen, kan de toernooileiding de  deelnemer uit het toernooi/uitslag 

verwijderen, dan wel de deelneming aan toekomstige  toernooien weigeren. 
 

8.3  Deelnemers mogen, in wederzijds overleg en goedvinden, 
schrijfverplichtingen ruilen, dan  wel overdragen, maar dit dient altijd in 

overleg en met goedvinden van de toernooileidingte gebeuren.  
 

8.4  Deelnemers kunnen verzocht worden om vrijwillig wedstrijden te schrijven, 
indien dit nodig  is voor de voortgang van het toernooi.  

 

Artikel 9: Prijzen 

9.1  Voorafgaand aan het toernooi zal worden aangekondigd waar de prijzen uit 

bestaan. De aard  van de prijzen kan bestaan uit: 
1.  Prijzengeld 

 2.  Bekers 
 3.  Prijzen in ‘natura’ 
 4. Geen prijzengeld; De toernooileiding kan besluiten om voor een 

bepaald toernooi   geen prijzen uit te rijken. Bij de aankondiging zal 
worden benoemd waaraan het   inschrijfgeld ten goede komt. 

 
9.2  Tenzij anders aangegeven, zal het prijzengeld door de toernooileiding 

worden bepaald  nadat de inschrijving is gesloten en voordat de knockout-fase 
begint. Indien de prijzen  voorafgaand aan het toernooi al vaststaan, zal dit door 

de toernooileiding worden aangekondigd.  
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9.3  De toernooileiding behoudt het recht om een gedeelte van het inschrijfgeld 
niet om te  zetten in prijzen. Hiervoor gelden de volgende regels: 

1. Het ingehouden bedrag zal volledig ten goede komen aan het 
organiseren en/of   faciliteren van het betreffende toernooi of 

toekomstige toernooien, aan een tevoren   aangekondigd goed 
doel dan wel aan (activiteiten van) de Dart Vereniging   
 Renswoude. 
2. De hoogte van het bedrag dat per toernooi wordt ingehouden zal 

niet expliciet   bekend gemaakt worden. Wel kunnen 
deelnemers aan een toernooi aan de    toernooileiding vragen

 welke bedrag er bij het betreffende toernooi apart is    
 gehouden. 

3. Bij uitzondering kan de toernooileiding afwijken van alle bepalingen 
benoemd in   regel 3.3. Indien dit gebeurd, dient de toernooileiding 

dit bij de aankondiging van het   toernooi direct bekend te maken, 
dan wel dit minimaal 7 dagen voorafgaand aan het   toernooi 
aan te geven bij alle (nog in te schrijven) deelnemers. 

4. In geen geval zal het ingehouden bedrag van het inschrijfgeld 
worden besteed aan   persoonlijke doeleinden van de 

toernooicommissie of derden, met uitzondering van   hetgeen 
bepaald in artikel 3.3.1 

 
9.4  Het prijzengeld voor Renswoude Open 2019 is vastgesteld op: 

   Heren                  Dames (bij 
minimaal 16 deelnemers) 

   WR        HR          WR        
 HR 

 1e plaats              € 500,-   € 100,-   € 100,-  
 n.v.t. 

 2e plaats              € 250,-   €  50,-    €  50,-   
 n.v.t. 

 3e /4e plaats        €  75,-    €  25,-   
 5e/8e plaats         €  25,-    €  10,-   

 
9.5  Het uitkeren van de prijzen zal plaats vinden op het moment dat de laatste 
partij in diezelfde  volledige ronde dat iemand uit is geschakeld gespeeld is.  

 
9.6  Uitkeren van prijzengeld is alleen mogelijk indien de winnaar een lijst 

tekent dat hij of zij het  prijzengeld in ontvangst heeft genomen.  
 

9.7  Prijswinnaars moeten zijn of haar prijzengeld zelf in ontvangst nemen. 
Wanneer dit niet  gebeurt vervalt het prijzengeld. 

 

9.8  De toernooiorganisatie behoudt zich het recht het verschuldigde 

prijzengeld naar  betreffende persoon over te maken via bankoverschrijving in 

plaats van contante betaling.  De betaling zal binnen 7 dagen op rekening staan 

van persoon getekend als in artikel 9.8. In  dit artikel 9.8 zal dan expliciet 

worden gevraagd naar de bankgegevens van dat persoon. 
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Artikel 10: Afwijkend gedrag 

10.1  Deelnemers die zich schuldig maken aan één of meerdere vormen van 
afwijkend gedrag,  k unnen door de beheerder van de speellocatie, het 

personeel van de speellocatie, dan wel door de toernooileiding, worden 
verwijderd uit het toernooi. Ook kan de deelnemer deelname aan toekomstige 

toernooien worden ontzegd. Onder afwijkend gedrag wordt verstaan:  
  

 1.  Het niet voldoen aan verplichtingen tot het schrijven van 
wedstrijden 

 2. Het niet opvolgen van instructies van de toernooileiding 
 3. (herhaaldelijk) Onsportief gedrag 

 4. Agressief gedrag 

 5. Andere vormen van afwijkend gedrag 

 

 

Artikel 11: Slotbepaling 

11.  In alle gevallen waarin dit toernooi reglement niet voorziet beslist het 

bestuur. 
 

R.M. van de Pol  Voorzitter 
A.W. van Veller  Secretaris 

G. Huijzendveld  Penningmeester 

 

Opgemaakt te Renswoude, d.d. 15-03-2019 (TR versie I) 
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