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Nieuwsbrief 1 seizoen 2014-2015!

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 18 september 
jongslede. 

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
-Aantal teams
-SuperCup
-Enquête Speelstijl Divisie 2l
-Aanpassing Bestuur
-Baancontrole
-Overige toegevoegde regels
-Uitslagen inleveren
-Contributie

Aantal teams
Dit seizoen zijn we  op hetzelfde aantal gebleven als afgelopen jaar en wel 19 teams. 9 in divisie 1 en 
10 in divisie 2. Natuurlijk zijn er altijd meer teams welkom.
Afgevallen teams: Ambiani 4(1) en TCM/Wilting Keuken (2)
Nieuwe teams: De Bakker 2 (1)‘, Caramba! 2 (2)
Geswitchte teams: ‘t Pleintje 3 is D’n Bel 3 geworden en In de GouweGeit X is D’n Bel X geworden.

SuperCup

Het 10e seizoen heeft iets unieks en wel de SuperCup! Dit idee is vanuit jullie darters gekomen en 
wij als bestuur hebben hier nu ook invulling aan gegeven. De SuperCup is prijs nr 3 die te behalen is 
binnen de teamcompetitie naast de divisie- en bekerrondeprijs. Er wordt op 1 avond gestreden tussen 
kampioen divisie 1, divisie 2 en de bekerronde wie deze titel behaald. Mocht de bekerronde en divi-
siekampioen hetzelfde team zijn dan wordt de verliezend finalist in de bekerronde aangesteld om te 
strijden voor deze prijs. Mocht die plek ingevuld worden door de andere divisiekampioen dan strijdt de 
nummer 3 van de bekerronde voor deze prijs. In het geval dat team niet kunnen zal de de volgende in 
de rij gevraagd worden. 
Dit jaar was de tryout en deze is gewonnen door ‘t Huukske. Er zal nog wel een aanpassing komen 
in de zin dat er niet meer op 1 bord wordt gespeeld, maar op 2 borden tegelijk. Dit om de duur van de 
aovnd te verkorten. Meer nieuws volgt hierover in het nieuwe seizoen!

Enquête Speelstijl divisie 2
Afgelopen seizoen hebben we de captains van divisie 2 aangesproken middels de mail om aan te ge-
ven wat ze van de huidige speelsitijl vinden en wat hun opinie is betreffende een aanpassing hierin.
We hebben van velen een antwoord gekregen, maar nog niet van allen. Deze mensen zullen nogmaals 
aangespoord worden om hier reactie op te geven. Insteek van de enquête is dat we het ontstane gat 
tussen divisie 1 en 2 willen verkleinen zonder dat dit ten koste gaat van de gezelligheid. Deze staat bij 
het bestuur voorop! Meer informatie hierover volgt in een later stadium.

Aanpassing Bestuur
Er is een kleine wijziging in de taakverdeling geweest. Roy de Waal gaat voortaan het kopje Reglemen-
ten onder zijn hoede nemen. Hierin zul je dit seizoen al wat aanpassingen in gaan zien qua inhoud en 
uiterlijk.
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Baancontrole
Afgelopen jaar zijn er wat klachten binnen 
gekomen betreffende een aantal locaties 
binnen de teamcompetitie. We hebben 
destijds gesproken over een baancontrole 
en hebben deze op de betreffende ook 
uitgevoerd. We hebben deze taak en bijbe-
horende regels dit seizoen aangepast.
Allereerst zal de baancontrole voortaan 
enkel ingeschakeld worden indien er een 
of meerdere klachten binnen komen. De 
baancontrole zal dan op onderzoek uit gaan 
om te zien of deze klachten gegrond zijn. 
Indien dit het geval is dan zal de betreffende 
horeca-ondernemer gecontacteerd worden 
met de klachten die binnen zijn gekomen en 
dan de baancontrole hetzelfde heeft gecon-
stateerd of de situatie positief kan beoorde-
len. De klachten die binnen zijn gekomen 
zullen ten allen tijden anoniem blijven.
We hebben op de website een nieuwe pagina in het lever geroepen waar deze voor iedereen zichtbaar 
is en dus ook de horeca mits er iets is op geattendeerd worden. 

Overige toegevoegde regels
5.1 Een lid dient tenminste 16 jaar te zijn of moet 16 jaar worden in het seizoen dat loopt van 
 september tot en met juni. 
 Deze regel is hetzelfde gebleven ondanks de NiX18 regel die in is gezet door de regering. Wij   
 gaan er vanuit dat er binnen het team rekening mee wordt gehouden en dus de 
 verantwoordelijkheid dragen voor deze persoon of meerdere personen.

9.5 Op de werplijn moet een ockey zitten van tenminste 2 cm hoog en 75 cm  breed, vanuit het 
 midden 37,5 cm naar beide richtingen. De ockey hoeft niet  permanent bevestigd te worden, 
 moet weinig tot geen speling hebben zodat de juiste afstand wordt behaald.
9.6 Baancontrole zal worden uitgevoerd op aanvraag. U kunt uw klachten melden via de website 
 www.bcdc-darts.nl via het menu ‘Contact\Klachten’. Het bestuur besluit of er voldoende reden is 
 om baancontrole uit te voeren. Bij een baancontrole zullen de volgende aspecten nagekeken 
 worden: licht/schaduw, afmetingen van de baan d.w.z. ;hoogte, afstand werplijn, formaat van de 
 ockey  en voldoende wegloopruimte.
9.7 Mochten al deze regels niet in orde zijn mag het uitspelende team hier opmerkingen over maken 
 en eventueel de wedstrijd verplaatsen naar een andere neutrale speelgelegenheid die wordt 
 gekozen door het thuisteam, dit in overleg met het thuisteam en competitieleider. Deze locatie 
 mag niet die van het uitteam zijn.
	 Deze	3	regels	staan	er	nu	definitief	zoals	deze	vorig	seizoen	zijn	besproken.

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.
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Uitslagen inleveren
De uitslagen van de wedstrijden dienen voor 20:00 uur de zaterdag opvolgend op de site of via mail te 
zijn doorgegeven aan de competitieleider. Dit dient te geschieden door invulling van de uitslag, hoogste 
worp en hoogste finish door goedkeuring beide captains.

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)

Wederom wensen we iedereen weer veel plezier en succes in het 10e BCDC seizoen!




