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Aanmelden en inschrijven 
• Aangezien alle dagen inschrijven ter plaatse ook nog mogelijk is (mits toernooi nog niet vol) en 

de loting dus op de speeldag zelf plaats vindt, moet u zich alle dagen aanmelden (ook als u al 

ingeschreven bent). 

• Aanmelden is op 2 manieren mogelijk: 

 

Aanmelden via FB Messenger (alleen mogelijk als je inschrijving al betaald is) 

U kunt zich op wedstrijddagen aanmelden tussen 09:00 en “sluiting aanmelden” aanmelden via 

FB Messenger van SterkDarts. 

• (let op: aanmelden via een privé-bericht naar een persoon van de wedstrijdleiding zijn niet 

geldig. Dus alleen aanmelden via de FB pagina van SterkDarts). Zie onderstaande instructie. 

➢ Om u aan te melden stuurt u een Messenger bericht met uw volledige naam. Meer hoeft er 

niet in dit bericht te staan. 

U stuurt dus bijvoorbeeld: “Wim Jansen”. Als de aanmelding is verwerkt door de 

wedstrijdleiding ontvangt u een duimpje terug, dit kan enige tijd duren. 

➢ Meerdere personen aanmelden is mogelijk mits vermelding van volledige namen en 

vermeld onder elkaar. U stuurt dan bijvoorbeeld: 

“Wim Jansen 

 Henk Willemsen” 

Aanmelden of inschrijven aan de Wedstrijdtafel 

• Tevens kunt u zich op wedstrijddagen ook aanmelden aan de wedstrijdtafel tussen “zaal open” 

en “sluiting aanmelden”. 

(Als u zich al aangemeld heeft via Messenger is aanmelden aan de wedstrijdtafel uiteraard niet 

meer nodig.) Aan de wedstrijdtafel is het wel mogelijk dat u wachttijd heeft. 

Na “sluiting aanmelden” is aanmelden/inschrijven niet meer mogelijk. 

• Inschrijven: Als u nog niet bent ingeschreven dan kunt u op deze tijdstippen ook inschrijven aan 

de wedstrijdtafel. (mits toernooi nog niet vol zit). Wil je zeker zijn van je plaats schrijf je dan in via 

onze website. Inschrijvingen via de website hebben altijd voorrang. Inschrijven via de website kan 

tot circa 2 uur voor aanvang van een speeldag. 

 

Heeft u zich aangemeld met FB Messenger maar bent u niet aanwezig dan volgt een mogelijke 

schorsing. Hetzelfde geldt als u iemand aanmeldt die vervolgens niet aanwezig is. 
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Speelschema’s en loting 
• Op speeldagen wordt circa 20 minuten na “sluiting aanmelden” de loting bekend gemaakt op 

www.sterkdarts.nl en op de tv-schermen bij de wedstrijdleiding. U vindt daar in welke poule u 

bent ingedeeld en op welke baan de poule gespeeld wordt. 

• Bij uw wedstrijdbaan vindt u een sheet (inclusief pen) met daarop bovenstaande informatie 

inclusief richtlijn starttijden en speelsysteem, hierop vult u ook duidelijk met pen de uitslagen in. 

• Een sheet kan uit meerdere bladeren bestaan. Zijn alle wedstrijden van het bovenste blad 

gespeeld en ingevuld, scheur deze dan af en lever die in bij de wedstrijdleiding. 

• Op www.sterkdarts.nl kunt u ook het speelschema downloaden waarop u de starttijden van uw 

poulewedstrijden terug vindt. 

• De stand in de poule wordt bepaald in de volgorde van:  

1. Meest gewonnen wedstrijden. 

2. Meest gewonnen legs. 

3. Minst verloren legs. 

4. Onderling resultaat. 

5. Nog steeds 3 of meer gelijke spelers dan beslissingsleg ?01 (afhankelijk van speelsysteem). 

• Vanuit de poule-fase gaan de nummers 1 en 2 naar de winnaarsronde. De nummers 3 en 4 uit de 

poule-fase gaan naar de verliezersronde. 

• U wordt geacht op tijd bij uw baan te zijn. 

 

 

Knock-out fases alle toernooien 
• Alle wedstrijden vanaf de knock-outfase worden omgeroepen. Tevens vindt u de knock-outfase 

terug op de tv-schermen bij de wedstrijdleiding en op www.sterkdarts.nl . 

• Voor de eerste wedstrijd op iedere baan wijzen we een schrijver aan (daarvoor gebruiken we 

spelers die een Bye hebben, óf onderin het schema staan), daarna schrijft de verliezer de 

volgende wedstrijd op de baan waar hij heeft verloren tenzij anders aangegeven door de 

wedstrijdleiding. Op de tv-schermen vindt u terug of u wél of niet moet schrijven. 

• De eerstgenoemde speler haalt het wedstrijdbriefje op. 

• De winnaar brengt het wedstrijdbriefje terug en controleert de uitslag. 
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Overige regels alle toernooien 
• Voorafgaand aan de wedstrijd wordt gebullt, de winnaar van de bull mag de wedstrijd beginnen. 

Bij gelijke stand voor de laatste leg doorspelen. 

• Speelsystemen worden vooraf aangekondigd op www.sterkdarts.nl , tijdens het toernooi worden 

de speelsystemen eventueel aangepast naar een langer format, maar nooit naar een korter 

format. 

• Wedstrijden mogen eerder gespeeld worden dan de aangegeven tijden, maar dat is niet 

verplicht, tenzij de wedstrijdleiding aan geeft dat je eerder moet gooien. 

• Heb je namen horen omroepen maar weet je niet meer op welke baan? Op het scherm bij de 

wedstrijdleiding vindt je terug welke spelers tegen elkaar spelen inclusief de schrijver, baan, 

format en fase van het toernooi. 

 

 

Spelers of schrijver niet aanwezig 
• Mis je een speler of schrijver kom dan mét het wedstrijdbriefje naar de wedstrijdtafel. 

• Is een speler 5 minuten na de tijd op het wedstrijdbriefje niet aanwezig, dan wordt deze 

nogmaals omgeroepen, hierbij wordt de tijd op het wedstrijdbriefje genoteerd, is de speler 5 

minuten na deze tijd nog niet aanwezig wordt de speler nogmaals omgeroepen en ook die tijd 

wordt genoteerd, hierna heeft de speler nog 5 minuten om zich te melden bij de baan. Als de 

speler dan nog niet aanwezig is haalt de wedstrijdleider hem uit het toernooi. Er wordt dan een 

nieuwe wedstrijd op die baan ingepland, waarbij de schrijver onveranderd blijft. 

De wedstrijdleiding kan een speler uit het toernooi nemen als er vermoedens of aanwijzingen 

zijn dat de speler bewust misbruik maakt van de “5-minuten regel”. 

• Is een schrijver 5 minuten na de tijd op het wedstrijdbriefje niet aanwezig, dan wordt deze 

nogmaals omgeroepen, hierbij wordt de tijd op het wedstrijdbriefje genoteerd, is de schrijver 5 

minuten na deze tijd nog niet aanwezig dan haalt de wedstrijdleider hem uit het toernooi en 

volgt een mogelijke schorsing via het “Niet schrijven-reglement”. 

• Na uitsluiting van deelname eindigen eventuele overige wedstrijden van een speler in winst voor 

de tegenstander (?-0, afhankelijk van het speelformat). In een poulefase worden alle wedstrijden 

op winst voor de tegenstanders gezet (?-0, afhankelijk van het speelformat), reeds gespeelde 

wedstrijden in een poulefase worden ook op winst voor de tegenstander gezet.  
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Prijzengeld 
• Prijzengeld ophalen kan zodra je aan jouw schrijfplicht hebt voldaan. 

• Bij ophalen prijzengeld kan om uw legitimatie gevraagd worden. 

• Wilt u uw prijzengeld laten ophalen door iemand anders dan moet u hiervoor persoonlijk 

toestemming geven bij de wedstrijdtafel. 

• Niet spelen is geen recht op prijzengeld. 

• Niet opgehaalde prijzengelden worden overgemaakt. (min € 5,- administratiekosten) 

 

Overige regels 
• Op toernooidagen is SterkDarts telefonisch niet bereikbaar. Wel zijn we op toernooidagen tussen 

09:00 en 22:00 bereikbaar via FB Messenger van SterkDarts, daar is altijd iemand beschikbaar om 

met u te chatten. (het kan zijn er wachttijd is) 

• Ingeleverde uitslagen zijn geldend en worden niet meer aangepast, controleer daarom de uitslag 

op de poule-sheet of het wedstrijdbriefje goed! 

• Eerst genoemde speler haalt wedstrijdbriefje op en de winnaar levert wedstrijdbriefje in en 

controleert de uitslag. 

• Bij loting poule van 3 spelers spelen de darters 2 maal tegen elkaar. Poule van 4 die door 

afmelding poule van 3 wordt blijft schema ongewijzigd, uitzondering zie hieronder: 

• Indien door tijdige afmeldingen (30 min. voor aanvang categorie) een poule van 2 ontstaat 

wordt deze 2 spelers een mogelijk geboden in een andere poule geplaatst te worden mits 

mogelijk. Spelers die uit de poule van 2 komen mogen dit weigeren. Bij accepteren worden de 

spelers in de eerst mogelijke poule geplaatst, de spelers van die poule mogen dat niet weigeren. 

• SterkDarts plaats de poule indeling op de Facebookpagina van SterkDarts en op 

www.sterkdarts.nl. Het speelschema wordt geplaatst op onze website. 

• Mochten er na het plaatsen van het speelschema nog afmeldingen plaats vinden, dan worden 

die poules niet aangepast en worden de wedstrijden van de afgemelde speler reglementair op 3-

0 of 2-0 gezet (afhankelijk van speelsysteem). 

• Onder een andere naam spelen is niet toegestaan, als dat wel gebeurt dan wordt die speler (of in 

het geval van een koppeltoernooi het gehele koppel) uit het toernooi gehaald en worden alle 

wedstrijden van die speler (of koppel) op 3-0 of 2-0 gezet (afhankelijk van speelsysteem). 

• Bij betreden van een locatie ga je akkoord met dat er foto en/of video-materiaal van je gemaakt 

kan worden en gepubliceerd. Tevens hebben we toestemming om fotomateriaal te gebruiken 

gemaakt door Dartfreakz.  

• Voor alle toernooien maken we ter plaatse een reservelijst i.v.m. afmelders, niet komen opdagen 

of oneven aantal. Deze invallers gebruiken we om aan te vullen tot het maximum aantal 

deelnemers. Aanmelden voor de reservelijst is mogelijk op dezelfde tijden als waarop inschrijven 

aan de wedstrijdtafel mogelijk is. De reservelijst op de website heeft voorrang. 

• Bij situaties niet voorzien in het reglement beslist de Toernooimanager of Toernooi-official.  

http://www.sterkdarts.nl/

