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Niet schrijven 
 

In iedere dartwedstrijd is er nou eenmaal een schrijver nodig. Daarom hebben we daar 

regels voor. Tegenwoordig schrijft eigenlijk bijna iedereen netjes zijn wedstrijden. 

Helaas komt het soms nog voor dat iemand niet aan zijn schrijfplicht voldoet. Daarom 

hebben we dit “Niet-schrijven reglement” opgesteld. 

Doel van dit reglement is dat de niet-schrijvers gaan na denken over hun onsportieve 

gedrag en na een eventuele waarschuwing of schorsing hun gedrag aanpassen zodat 

bij iedere wedstrijd een schrijver aanwezig is. 

 

• Bij deelname aan onze toernooien ga je ook akkoord met je schrijfplicht en dit 

Niet-schrijven Reglement. 

• In de poule-fase zijn de schrijvers aangewezen. De eerste wedstrijden in de 

Knock-out fase zijn de schrijvers ook aangewezen. Daarna schrijft de verliezer. 

Dit ben je verplicht, doe je dat niet dan volgt een mogelijke schorsing. 

 

Hoe weet ik als ik niet hoef te schrijven? 

Na inleveren van een wedstrijdbriefje roepen we binnen een paar minuten de volgende 

wedstrijd om. Zoals je van ons gewend bent proberen we alles zo duidelijk mogelijk 

voor je te maken. Op de tv schermen naast de wedstrijdleiding zie je precies wat er op 

welke banen gespeeld wordt en op dat zelfde scherm wordt ook duidelijk vermeld als je 

niet hoeft te schrijven in de lijst met “De volgende personen hoeven niet te schrijven”.  

 

5 minuten regel 

Nadat je bent omgeroepen als schrijver dien je binnen 5 minuten bij je baan te zijn. Ben 

je dat niet wordt je nogmaals omgeroepen. 5 minuten daarna volgt een reglementaire 

maatregel zoals hieronder beschreven. De 5 minuten regel is niet bedoeld voor rust te 

nemen of bijvoorbeeld te gaan roken, maar voor als je bijvoorbeeld nodig naar het 

toilet moet, e.d. Wij, en waarschijnlijk ook de spelers bij wie jij moet schrijven, hebben 

natuurlijk veel liever dat je meteen naar je baan gaat. Mochten we merken dat iemand 

bewust misbruik maakt van de 5 minuten regel volgt ook een mogelijke maatregel 

zoals hieronder beschreven. 
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Schorsingen 

Na 1 maal niet schrijven Waarschuwing 

Na 2 maal niet schrijven Schorsing 6 maanden 

Na 3 maal niet schrijven Schorsing levenslang. 

Als je 3 maal niet geschreven hebt dan denken wij dat je 

beter geen toernooien kunt gooien, althans in ieder geval 

niet die van ons! 

 

Waarom wordt iemand bij de eerste keer niet geschorst? 

Als iemand niet schrijft zoeken in de dagen na het toernooi contact met die persoon 

om te vragen waarom hij of zij dat niet heeft gedaan. We vinden dat we altijd het 

gesprek aan moeten gaan. 

Er kan bijvoorbeeld een onvoorziene omstandigheid zijn waardoor die persoon 

plotseling weg moest, we mogen daarom niet te snel oordelen en eerst de vraag 

stellen. Als je plots weg moet, overleg je dit wel eerst even bij de wedstrijdleiding. 

Als is er een reden is waar wij als organisatie iets aan kunnen doen en dan zullen wij die 

oorzaak aan pakken, zodat dit niet nogmaals voor komt. 

Vaak had de niet schrijver echter-geen zin om te schrijven of verzint hij of zij een 

smoesje en weet geen legitieme reden te geven. Iemand krijgt in dat geval de eerste 

keer een waarschuwing voor niet-schrijven. 

 

• Je mag iemand laten schrijven, maar daar blijf je wel zelf verantwoordelijk voor. 

 

• Een lijst met waarschuwingen en schorsingen is terug te vinden op onze website 

onder de pagina “Reglementen”. 

 

Voldoe gewoon aan je schrijfplicht, bij al jouw wedstrijden heeft tenslotte ook een 

schrijver gestaan! 

 


