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Nieuwsbrief 1 seizoen 2012-2013!

De vakantie is voorbij en het nieuwe seizoen is begonnen. In deze nieuwsbrief zult u de onderwerpen 
die besproken zijn in de BCDC teamcaptain- en horecavergadering die plaats vond op 13 september 
jongslede. 

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
-Inschrijvingen
-Website
-Speelstijlen
-Toegestane spelers per team
-Aanpassing prijs hoogste worp
-Uitslagen inleveren
-Baancontrole
-Polls
-Materiaal

Inschrijvingen
Dit seizoen zijn we van 16 naar 19 teams gegaan! Een aantal waar wij zeer tevreden mee zijn. Natuur-
lijk zijn er altijd meer teams welkom.
Afgevallen teams: In de GouweGeit 1(2)
Nieuwe teams: Aonloop 1(1), Ambiani 2(2), Caramba!(2), ‘t Hangijzer 2(2)

Website
Vorig seizoen hadden we het over de nieuwe website en dat er hier een vervolg op kwam. Zoals ver-
schillende van jullie al gemerkt is dit vervolg af. De nieuwe website is online net als het nieuwe speel-
schema! We hopen dat hij jullie goed zal bevallen!

Speelstijlen
We hebben dit jaar een aanpassing gedaan in beide divisies. Allereerst de meest ingrijpende:
Voortaan zult u als u een wedstrijd winnend afsluit 2 punten verkrijgen, al eindigt het gelijk dan zult u 1 
punt verkrijgen en bij verlies verkrijgt u 0 punten. Mocht er op einde van het seizoen een gelijke stand 
zijn dan zal er gekeken worden naar het leg saldo.
Een andere aanpassing die voor beide divisies geldt, is de waarde van de hoogste worp en hoogste 
uitworp. Deze zullen in plaats van 1 punt elk nog maar 0,5 punt elk waard zijn. Oftewel in divisie 1 kunt 
u 10 punten vergaren per wedstrijd en in divisie 2 14 punten.
Speelstijl divisie 1 is nog een klein beetje aangepast:
4 x Best of 5 Single 501, 4 x Best of 1 Koppel Tactics, 1 x Teamronde: Best of 7 Single 501, Hoogste 
Worp 0,5 punt, Hoogste Uitworp 0,5 punt.
De teamronde zal gespeeld worden door alle spelers en niet maar 1, 2 of 3.

Toegestane spelers per team
Voorheen was het zo dat u 7 spelers mocht inschrijven per team en teams die uitkomen voor een hore-
cagelegenheid waarbij maar 1 team wordt gehuisvestigd mochten er 8 inschrijven. 
Vanaf heden mag elk team max 8 spelers inschrijven. Tijdens het seizoen is elk team gemachtigd om 
3 wisselingen door te voeren. Een voorbeeld: Team Ambiani 1 heeft op voorhand 6 spelers ingeschre-
ven. Nieuwe spelers die dan ingeschreven worden zullen eerst erbij gezet worden totdat ze bij de 8 zijn. 
Vervolgens kunnen ze nog 3 wisselingen uitvoeren met uitzondering van de laatste speelweek.



      

      www.bcdc-darts.nl

25 september 2012

Extr
a

Nieuwsbrief 1 seizoen 2012-2013! (vervolg)

Aanpassing prijs Hoogste Worp
Deze titel die we elk jaar klopte niet helemaal meer of althans de omschrijving hiervan.
3 seizoenen geleden hebben we gekozen om hier het gemiddelde van te pakken en niet enkel de hoog-
ste worp. We hebben nu besloten om de titel van deze prijs om te dopen in Best Scorende Speler!

Uitslagen inleveren
Verslagen gelieve te allen tijde in te leveren via het mailformulier op de website of verstuur een normale 
mail naar bcdc-team@bcdc-darts.nl of bcdc-koppel@bcdc-darts.nl. 

Baancontrole
Er waren afgelopen seizoen wat klachten binnen gekomen over sommige dartbanen en dit willen wij 
natuurlijk zo goed mogelijk oplossen. Tot heden moesten de banen voldoen aan de juiste afmetingen en 
goede verlichting. We zullen nu ook voorwaarden opstellen met betrekking op een ockey en de mini-
male totale breedte van de baan. 
Vervolgens zullen we in het begin van het seizoen ook een baancontrole houden in alle horeca. Pas na 
deze controle zullen we ook een regel toevoegen indien hier niet aan gehouden wordt. 

Polls
Het afgelopen seizoen hebben we jullie naar verscheidene meningen gevraagd. 
Denk hierbij aan de speelstijl, toekomstperspectief BCDC over het eventueel samen gaan van bonden. 
Dank voor de gegeven reacties! De speelstijl is deels aangepast door deze reacties. Het eventuele sa-
men gaan is voorlopig van de baan aangezien wijzelf en de teams ook liever een andere oplossing zien 
en het nog niet nodig is.
Dit seizoen zullen we de captains nog wel een mail sturen met betrekking op de prijzen die we afge-
lopen seizoen hebben uitgereikt. We willen hier graag uw reactie op hebben, deze mail kun je snel 
verwachten!

Materiaal
We hebben het afgelopen seizoen gemerkt dat locaties geen wedstrijdformulieren meer hadden. Graag 
willen we jullie adviseren om Bram Dirks te bellen en hij zal de wedstrijdformulieren aanleveren. Voor 
de pasjes kun je bij René Klomp terecht. Hieronder vind je de nummers:
René Klomp (06-51006902)   Bram Dirks (06-28142947)

Wederom wensen we iedereen weer veel plezier en succes in het 9e BCDC seizoen!


