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Ranglijst en Finals 
 

Op ieder SterkDarts toernooi verdien je punten voor de SterkDarts Ranglijst. Via die 

ranglijst plaatsen 5 maal per jaar de beste heren en dames zich voor de Dartshopper 

Finals toernooien! 

 

Behaalde punten blijven 2 jaar geldig 

In de stand blijven behaalde punten twee jaar geldig. Twee jaar na speeldata wordt een 

toernooi uit de ranking verwijderd. Daarbij telt de dag waarop de punten gehaald zijn 

ook nog mee. 

De Ranglijst is op datum, en niet op toernooi. Het kan dus zijn, dat als de datum van 

een toernooi verlegd is naar een later tijdstip een toernooi vaker dan 2 maal in de lijst 

voorkomt. 

 

Gelijk aantal punten 

Bij gelijk aantal punten telt het laatst behaalde resultaat, vervolgens het toernooi 

daarvoor, enz. 

 

Bijwerken Ranglijst 

We trachten er na om uiterlijk iedere dinsdag na een toernooi alle standen bijgewerkt 

te hebben. 
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Puntentelling 

Op ieder SterkDarts toernooi verdien je punten voor de Ranglijsten. Er is een Ranglijst 

Heren en een Ranglijst Dames. Je verdient punten op de singletoernooien en punten 

op de koppeltoernooien. 

De puntentelling kun je vinden via 

• Ga naar www.sterkdarts.nl   

• Klik bovenin op “Standen”. 

• Selecteer de categorie “Heren” of “Dames”. 

• Aan de linkerkant klik je op “Puntentelling”. 

 

Deze toernooien tellen mee:  

Ranglijst Heren 

• Heren singles 

• Heren koppels 

• Mix koppels (m/v) 

• Tac-tics koppels 

• Koppels 

• Tac-tics singles 

• Mixed Draw 

• Finals 

 

Ranglijst Dames 

• Dames singles 

• Dames koppels 

• Mix koppels (m/v) 

• Koppels 

• Tac-tics singles 

• Mixed Draw 

• Finals 

 

 

 

http://www.sterkdarts.nl/
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Dartshopper Finals 

5 maal per jaar de beste heren en dames zich voor de Dartshopper Finals toernooien! 

 

Deelname aan de Dartshopper Finals is gratis! 

 

Ieder Dartshopper Finals toernooi heeft een cut-off date. De stand op deze datum is 

bepalend voor welke spelers zich plaatsen voor dit Finals toernooi. 

 

Geplaatste spelers moeten nog wel hun deelname bevestigingen en kunnen zich 

aanmelden via www.sterkdarts.nl. Dit kan t/m een bepaalde datum, ook deze is 

aangegeven op onze website. 

De vrije plaatsen worden éénmalig doorgeschoven naar de eerstvolgende spelers op 

de ranglijst. De reservespelers krijgen vervolgens de tijd t/m een bepaalde datum om 

hun deelname te bevestigen. 

 

 

Deze Dartshopper Finals toernooien zijn er 

 

FINALS: Dartshopper Championship Finals 

Beste 128 heren en de beste 32 dames zich plaatsen 

prijzengeld € 2.000,- 

  

FINALS: Dartshopper Masters 

Beste 88 heren en 24 dames zich plaatsen 

prijzengeld € 1.000,- 

  

FINALS: Dartshopper Game Series 

Beste 128 heren en 32 dames zich plaatsen 

prijzengeld € 1.000,- 

170/BO7, 501/BO5 Dubbel in, 1001/BO1, TT/BO3, Bulen first to 20, 501/BO5 

 

  

http://www.sterkdarts.nl/
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FINALS: Dartshopper Regions Cup 

64 heren en 32 dames. Plaatsing per regio/provincie! 

Iedere Nederlandse provincie 2 Heren, 1 Dame. 

X aantal Belgen (15/6) 

X aantal Duitsers (4/3) 

X aantal overige nationaliteit (6/4) 

Overige plaatsen vullen via SterkDarts Ranglijst (15/7) 

Prijzengeld € 1.000,- 

*Je komt uit voor de provincie waarin je geboren bent. 

**Je geboorte provincie checken via Facebook, is die voor ons niet zichtbaar dan 

noteren we een “?”. Het is de verantwoording van de speler om tijdig de juiste 

geboorte provincie aan te geven, dat kan via info@sterkdarts.nl of FB Messenger van 

de SterkDarts pagina. 

 

FINALS: Dartshopper Nations League 

6 Landenteams strijden tegen elkaar. 

• Nederland 1 

• Nederland 2 

• België 1 

• België 2 

• Duitsland 

• Team World 

Per Team spelen 5 geplaatste heren, 2 geplaatste dames, 1 wild heren, 1 wildcard 

dames. Ieder team heeft ook z’n eigen coach. 

Geen prijzengeld. 

De spelers en coach worden voorzien van een dartshirt van hun land met naam er op 

gedrukt, deze shirts mag je houden. 

*Je komt uit voor het land waarin je geboren bent. Heb je een dubbele nationaliteit dan 

mag je kiezen voor welk land je uit komt. 

**Het is mogelijk dispensatie aan te vragen en uit te komen voor het land waarin één 

van je ouders geboren is. 

Bovenstaande kun je aanvragen via info@sterkdarts.nl   

mailto:info@sterkdarts.nl
mailto:info@sterkdarts.nl

