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Nieuwsbrief seizoen 2015-2016!

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 17 september 
jongslede. 

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
-Opkomst TC&H vergadering
-Belangrijke data
-Deelname teamseizoen 2015-2016
-Uitslagen inleveren
-Contributie
-Verantwoordelijkheden en inzet teamcaptains en hun teams
-Aanpassingen teamreglement
-Vraagstuk: Speeldagen
-Slotavond
-Uitzonderlijk besluit bestuur
-Aanpassingen koppelcompetitie

Opkomst TC&H vergadering
Wij als BCDC waarderen het ten zeerste dat de bekende gezichten elk jaar naar deze teamcaptain & 
horecavergadering komen. Echter zouden wij graag van elk team 1 of 2 personen willen zien. Daar-
naast zouden we ook graag meer horecaondernemers willen zien. Deze vergadering wordt gebruikt om 
duidelijkheid te scheppen voor aanvang van elk seizoen en het is een ideale weg voor ons om jullie als 
klankbord te gebruiken voor vraagstukken waar we jullie opinie over willen hebben en de ideale weg 
om een klacht/opmerking/aanmerking kenbaar te maken. 
Daarnaast wordt in deze vergadering de bekerloting uitgevoerd en jullie kunnen nieuwe wedstrijdformu-
lieren hier verkrijgen. Gelieve dus de komende jaren hierbij aanwezig zijn aub.

Belangrijke data
18-9:  SuperCup editie 2 in ‘t Hangijzer: De strijd tussen de kampioenen is inmiddels gestreden en het  
 was de Ambiani 6 die met overmacht won van D’n Bel X en D’n Bel 1. (18-8-5)
24-9: Start teamcompetitie zoals gewend met de 1e speelronde van de bekerronde.
29-4:	 Voorlopige	datum	Bekerfinaledag	waarbij	de	halve	finales	en	finales	worden	gespeeld.
30-4: Voorlopige datum BCDC Slotavond + prijsuitreiking teamcompetitie.                                               

Deelname teamseizoen 2015-2016
Dit seizoen vangen we de teamcomptetie met 20 teams aan. Dit in tegenstelling tot de 19 teams van 
afgelopen jaar. Ambiani 4 is weer terug van weg geweest en we hebben de Koster als nieuwe locatie 
erbij. 
Nieuwe teams: Ambiani 4 (1)
Geswitchte teams: Caramba! 1 is De Koster geworden.

Uitslagen inleveren
Uitslagen inleveren: Dit kan enkel via mail of internet (bcdc-team@bcdc-darts.nl , www.bcdc-darts.nl) 
WhatsApp wordt niet geaccepteerd! AL heb je WhatsApp dan heb je ook internet! 

Contributie
Deze blijft € 60,- per team. Hiervan kunnen wij over een periode van 5 jaar de team- en koppelcompeti-
ties van organiseren net als de feestavonden.
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Nieuwsbrief 1 seizoen 2015-2016! (vervolg)

Teamreglement aanpassingen
Tijdens de vakantie zijn we bezig geweest met het teamreglement onder de loep te nemen en waar 
nodig aan te passen of te verduidelijken. Hieronder kunt u de aanpassingen vinden waar jullie voor 
aanvang van het seizoen op de hoogte van moeten zijn. 
Het complete reglement kunt u terug vinden op www.bcdc-darts.nl onder het menu ‘Informatie/Regle-
menten/Teamcomp.’.
3.2:  Maximaal 12 teams per divisie,
6.2.3:  Inhaalwedstrijden mogen afwijken van de vastgestelde wedstrijddagen. De BCDC acht de 
 captains en zijn teams dat deze hier welwillend tegenover staan.
6.4:  De uitslagen van de wedstrijden dienen voor 20:00 uur de zaterdag opvolgend via 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.
 Uitslagen via WhatsApp worden niet gebruikt.
7.3.2:  Duidelijkheid: Het wedstrijdformulier moet dusdanig onafhankelijk van elkaar ingevuld worden 
 zodat alle spelers evenveel potten gooien. Hier mag maximaal 1 pot verschil in zitten.
7.3.3:  Wanneer de wedstrijd is aangevangen is het niet toegestaan om nog wijzigingen aan te brengen 
 op het wedstrijdformulier. Utizonderingen kunnen enkel met de competitieleider besproken 
 worden.
7.5.3:  Iedere speler dient de pas te kunnen tonen vóór dat deze speelt. Indien er onduidelijkheid is kan 
 de competitieleider geraadpleegd worden om duidelijkheid te scheppen. Bij een negatief 
 antwoord van de competitieleider wordt deze speler gezien als een onrechtmatige speler.Teams 
 zijn ook beschikbaar ter inzage op de website.
7.6.4:  De winnaar van de best scorende speler is diegene die gemiddeld de hoogste worpen heeft 
 behaald tijdens de reguliere competitie. Bij een gelijke waarde van de gemiddelde hoogste 
 worpen behalen deze spelers beide de prijs voor de best scorende speler.
7.6.5:  De winnaar van de hoogste uitworp is diegene die de hoogste uitworp heeft gegooid binnen zijn 
 of haar poule, divisie, tijdens de gehele reguliere competitie. Bij een gelijk aantal gehaalde 
 prestaties behalen deze spelers beide de prijs voor de hoogste uitworp.
10.2.4: Indien men toch met 3 spelers een wedstrijd aanvangt dan worden de legs van de zogenaamde 
 4e speler automatisch met een punt toebedeeld aan de tegenstanders. Dit geldt voor de singel 
 legs in divisie 1 en voor beide divisies in de koppel legs en de teamronde wordt er een beurt 
 overgeslagen zodra de zogenaamde 4e speler gooit.
10.2.5: Indien mondeling overeengekomen is, om de afwezige 4e speler op te laten vullen door 1 van 
 de andere 3 spelers, verwachten wij van beide teams hier naderhand geen commentaar op. Het 
 team wat volledig is maakt hierin de afweging of ze hiermee in stemmen.
11.1:  Na elk seizoen hebben we een eindstand, mochten er teams gelijk eindigen dan passen we de 
 volgende regels toe:
 - Als eerste wordt dan gekeken naar de legs voor van beide teams,
 - Als bovengenoemde optie een gelijke stand als resultaat heeft wordt er gekeken naar legs 
 tegen,
 - Als bovengenoemde optie een gelijke stand als resultaat heeft wordt er gekeken naar het 
 onderling resultaat,
 - Als bovengenoemde optie tevens een evenwichtig resultaat heeft zal er gekeken worden naar 
 het aantal winstpartijen, gelijke spelen en verliespartijen, 
 - Indien alle bovengenoemde opties geen uitsluitsel geven zal er een beslissingswedstrijd 
 worden gegooid om te bepalen welk team boven de ander uit komt. Deze wordt door de 
 competitieleider georganiseerd op een neutrale locatie. Er zal dan voor de start van de wedstrijd 
 worden gebulld. Vanaf dan gaat het wedstrijdverloop om en om.
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Nieuwsbrief seizoen 2015-2016! (Vervolg)

Teamreglement aanpassingen (Vervolg)
11.2:  Het streven is om aan het eind van het teamseizoen de kampioen van elke divisie te laten 
 promoveren. Indien we geen tegenspraak hierover horen passen we dit ook toe.
11.8:  Daarnaast worden alle kampioenen geacht om de SuperCup te spelen voor aanvang van het 
 nieuwe teamseizoen.

Vraagstuk: Speeldagen
Wij hebben als bestuur jullie een vraagstuk voorgesteld.
Het vraagstuk was of de huidige thuisspeeldagen, woensdag en donderdag, toereikend waren of dat dit 
aangepast of uitgebreid moest worden. Hierop stemden de aanwezigen unaniem dat dit niet aangepast 
hoeft te worden. Het bestuur sluit zich hier op aan en zal hierin dus niks aanpassen.
Dit wil niet zeggen dat dit van toepassing is op inhaalwedstrijden. Deze mogen alle dagen van de week 
ingehaald worden en mogen niet gelimiteerd worden tot enkel de thuisspeeldagen.
Het kan voorkomen dat we in de toekomst meer dergelijke vraagstukken voor zullen leggen.

Slotavond
Elk jaar organiseren we hier iets anders voor. We zullen dit komend jaar beter invullen. Daarnaast staan 
wij natuurlijk open voor ideeën van jullie. Heeft u een idee maak het kenbaar middels het opmerkingen 
formulier op de website www.bcdc-darts.nl of stuur een mail naar info@bcdc-darts.nl.

Uitzonderlijk besluit bestuur
De Puf begint het teamseizoen met 2 strafpunten. Dit is een uitzonderlijk bestuurlijk besluit nav dat 
een bekerwedstrijd tot 2 keer toe niet is ingehaald, terwijl de tegenstander wel kon. Hiermee willen we 
duidelijk maken naar alle teams dat dergelijke eigen beslissingen niet op prijs worden gesteld en een 
volgende keer dezelfde straf zal toebedeeld worden ongeacht het team.                                     

Aanpassingen koppelcompetitie
Als eerste waren er tijdens de koppelcompetitie klachten over de 2e dartbaan bij De Puf. BCDC zal 
contact opnemen met De Puf om dit op te lossen en dus 2 gelijkwaardige dartbanen in dezelfde ruimte 
te creëren. Indien dit niet gebeurd nemen we ze niet mee als locatie voor de koppelcompetitie.

Deelname koppelcompetitie is aan het dalen. Dit vinden wij als bestuur enorm jammer voor verschei-
dene redenen. Vandaar dat we aankomend seizoen ook een aanpassing hebben gedaan en wel het 
volgende:
Volgend seizoen zullen we enkel voor samenstelling van de koppels de enige eis stellen dat de spelers 
die deelnemen participerend lid zijn van de BCDC. We verwachten wel normale koppelnamen.
Na het komend koppelseizoen zal geëvalueerd worden of dit een blijvende regel zal zijn.

Het koppelreglement zal voor aanvang ook nog aangepast worden en/of verduidelijkt worden.

De aanvangstijden van de koppelwedstrijden zal komend seizoen 20:30 worden in plaats van 20:00.




