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Nieuwsbrief 1 seizoen 2013-2014!

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 12 september 
jongslede. 

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
-Uitbreiding bestuur
-Website
-Aantal teams
-Enquête puntentelling wedstrijd en stand
-Toegestane spelers per team
-Contributie
-Baancontrole
-Overige toegevoegde regels

Uitbreiding bestuur
Sinds afgelopen seizoen is het bestuur versterkt met 2 personen: Jeroen Heesters en Roy de Waal.
Zij zullen worden ingezet voor allerlei taken binnen het bestuur en hun opinies zal ons enkel meer 
inzicht geven in wat er speelt.

Website
Er zijn 2 items aangepast: 
-Vanaf heden zit er een Facebookkoppeling op de website waar u ook alle foto’s terug kunt vinden.
-Voorheen moest er een e-mailprogramma ingesteld zijn op je computer om de standen door te sturen. 
Dit is vanaf heden niet meer nodig. Zo kun je dus via elk apparaat, computer, tablet, telefoon de stan-
den versturen. Dit kan dus ook per direct na de wedstrijd! Let wel op dat alle uitslagen voor zaterdag 
20:00 ingeleverd moeten zijn om strafpunten te voorkomen.

Aantal teams
Dit seizoen zijn we van 18 naar 19 teams gegaan! Een aantal waar wij zeer tevreden mee zijn. Natuur-
lijk zijn er altijd meer teams welkom.
Afgevallen teams: Aonloop 1(1) en Ambiani 5(2)
Nieuwe teams: ‘t Huukske (1), ‘t Pleintje 1 (2), TCM Wilting Keuken (2)

Enquête puntentelling wedstrijd en stand
Afgelopen seizoen hebben we gebruik gemaakt van de nieuwe puntentelling van 10 en 14 punten per 
wedstrijd voor respectievelijk divisie 1 en 2. Tevens zijn we ook afgestapt van het feit dat voorheen de 
legs direct ook de punten waren. We zijn toen naar het 2-1-0 concept gegaan (W-G-V).
We hebben naderhand de vraag bij elke teamcaptain gelegd met hoe men hier over dacht en of het 
bestuur hier aanpassingen in moest maken.
Hieruit is gebleken dat het merendeel dit in orde vond. Voor het bestuur betekende dit vanzelfsprekend 
ook dat we deze puntentelling dit seizoen weer gaan gebruiken.
We hebben hen ook de vraag gesteld over de waarde van de hoogste worp en hoogste uitworp. Hierop 
kregen we wederom weinig negatieve reacties op, vandaar dat deze waarden dit seizoen weer gehan-
teerd wordt.
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Nieuwsbrief 1 seizoen 2013-2014! (vervolg)

Toegestane spelers per team
Afgelopen seizoen hebben we het aantal per team op 8 spelers gezetmocht inschrijven per team. Hier 
heben we enkel positieve geluiden op ontvangen. Dit is nu ook voor nieuwe seizoenen geldig.
Per seizoen heeft u dan nog 3 wisselingen. Mocht uw huidige teamfomulier nog niet op 8 personen zit-
ten dan kunt u eerst spelers toevoegen. Hierna kunt u nog 3 spelerswisselingen uitvoeren gedurende 
het seizoen.

Contributie
De contributie per team blijft net als vorig seizoen op € 60,- staan. Hiermee kan de BCDC in een peri-
ode van 5 seizoenen alles organiseren en is onze balans gelijk.

Baancontrole
Dit seizoen zal er weer een baancontrole plaats vinden. De huidige baancontrole zal iets specifieker 
zijn dan de vorige keer. De baancontrole zal de komende 2 maanden uitgevoerd worden door Peter 
van Beers en Jeroen Heesters. Zij kijken onder andere naar: licht/schaduw, afmetingen, kwaliteit bord. 
Tevens gaan zij kijken hoe de huidige ockey in elke gelegenheid is. In de nieuwe regels verplichten 
wij een ockey van 2 cm hoog en 75 cm breed. Vanuit het midden dus 37,5 cm naar beide kanten toe. 
Tevens moet men ook voldoen aan voldoende wegloopruimte.
Zij zullen de horecagelegenheden ook van suggesties voorzien waar nodig.
Een nieuwe regel die we hier aan toe hebben gevoegd is dat indien de baancontrole langs is geweest 
en de baan is niet in orde het uitteam contact op kan zoeken met de competitieleiding en de teamcap-
tain van het thuisteam om de wedstrijd in een andere neutrale horecagelegenheid te spelen, mits hier 
plek voor is.
Zij zullen ook kijken en vragen hoe het gesteld is met een tweede baan. Dit met als reden tot de koppel-
competitie of de horeca hiervoor als locatie kan dienen.

Overige toegevoegde regels
Het afgelopen seizoen hebben we nog wat ongeschreven regels expliciet in het reglement gezet:
- Bekerronde & teamcompetitie: 
 Vóór aanvang van de wedstrijd bepalen de teams de volgorde van hun
 spelers. Alle namen en lidnummers moeten vóór aanvang van een wedstrijd
 worden ingevuld op het wedstrijdformulier.
- Het wedstrijdformulier moet dusdanig ingevuld worden dat alle spelers
 evenveel potten gooien. Hier mag max 1 pot verschil in zitten. Naast dat de wedstrijdformulieren  
 van te voren ingevuld 
 moeten worden moet ook alle spelers een gelijk aantal potten spelen. Dit mag maximaal maar 1 
 pot schelen.
Tijdens teamcompetitie kan dus iemand wel een singel en een tactics pot spelen en een ander 2 tactics 
potten spelen.
- Een team dat 2 keer achter elkaar kampioen wordt en voorheen niet wilde
 promoveren wordt nu verplicht geacht te promoveren.
- In de bekerronde verzorgen beide teams het noteren van de score.
- De captain mag ook de meest actuele teamlijst laten zien (ipv pasjes). Deze is te vinden op
 www.bcdc-darts.nl.

Materiaal
Mocht je wedstrijdformulieren nodig hebben, kunnen jullie Bram Dirks te bellen raadplegen en u kunt 
een afspraak maken om de wedstrijdformulieren. Voor de pasjes kun je bij René Klomp terecht. Hieron-
der vind je de nummers: René Klomp (06-51006902), Bram Dirks (06-28142947)


