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Nieuwsbrief 2 seizoen 2011-2012!

De reguliere competitie is ver gevorderd en de playoff competitie komt eraan. Deze nieuwsbrief bevat 
de volgende onderwerpen:

Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
-Bekerronde
-Playoff Teamcompetitie
-Slotavond
-Promotie
-Materiaal
-Koppelcompetitie 2012
-Seizoen 2012-2013

Bekerronde
De beker finale ronde zal dit seizoen plaatsvinden op vrijdag 10 februari in café In de GouweGeit. Hier 
zullen de halve finales gespeeld worden met natuurlijk de verliezersfinale en finale er direct na. Om 
20:30 zal het beginnen, komt dat zien! Hieronder ziet u welke halve finales er gespeeld worden:
Ambiani 4 - Ambiani 1
Ambiani 6 - D’n Bel 2

Playoff Teamcompetitie
Voor het eerst in de geschiedenis van de BCDC spelen we een playoff competitie. Van vele teams is 
het verzoek gekomen om de teamcompetitie te verlengen. Het bestuur heeft nu dus ook besloten hier 
aan te voldoen. De top 4 en de onderste 4 teams van elke divisie gaan nog een dubbele competitie 
gooien. Divisie 2 zal gewoon hun vertrouwde speelstijl blijven spelen. Divisie 1 gaat een nieuwe speel-
stijl testen en wel de volgende:
2 x koppel Best of 3 701
2 x koppel Best of 3 Tactics
4 x single Best of 5 501
1 x teamronde: single Best of 9 501
1 x hoogste uitworp
1 x hoogste worp

Er worden hiervoor aparte wedstrijdformulieren voor gemaakt en geprint. Deze zullen door de BCDC 
verspreid worden naar de divisie 1 horeca gelegenheden. 

Slotavond
Dit jaar gaan we een teamtournooi spelen. Net als een paar jaar geleden is dit een open tournooi. 
Spelers uit de BCDC en niet-leden mogen gewoon mee doen. Een team bestaat per wedstrijd uit max 
4 spelers. De locatie is feesttempel de Ambiani, de datum is 28-4-2012. De aanvangstijd is 20:00. De 
teams moeten wel vantevoren ingeschreven worden. De separate flyer volgt nog met alle informatie en 
deze zal in de kempen verspreid worden om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Promotie
De komende weken en maanden en voor het aanvang van het nieuwe seizoen zullen we extra aan-
dacht besteden aan promotie van onze dartcompetitie. Denk hierbij aan radio, kranten, websites en zo-
als sommige van jullie ook al hebben gezien wat social media. In dit geval op Facebook, natuurlijk ook 
ene prima medium om over de speelrondes te praten. Vind ons hier http://www.facebook.com/pages/
Bladelse-Café-Dart-Competitie/268593869828608.
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Materiaal
We krijgen nog regelmatig te horen en zien zelf dat men geen wedstrijdformulieren heeft of dat men 
geimproviseerde formulieren maken. Dit is helemaal niet nodig! In de BCDC hebben we een materiaal-
man die voor deze formulieren moet zorgen. Hieronder vind u de gegevens om deze persoon te bena-
deren, zodat u het juiste materiaal heeft.
Bram Dirks  06-28142947  materiaal@bcdc-darts.nl

Koppelcompetitie 2012
De koppelcompetitie zal dit jaar na de playoff teamcompetitie en de slotavond georganiseerd worden.
Geschatte datum: 3-5-2012

Seizoen 2012-2013
Het is nog even weg, maar toch willen wat aanpassingen voor volgend seizoen al bekend maken. Dan 
kan men hier eventueel al hun mening over geven en aan het idee wennen.
Grootste verandering zal de speelstijl van divisie 1 worden. Mocht de nieuwe speelstijl bevallen dan zal 
dit ook de speelstijl zijn voor volgend seizoen.

Een andere verandering is de puntentelling. We gaan naar het puntensysteem van bv het voetbal. Ofte-
wel winstpartij levert 3 punten op, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten.

Tevens hebben we nog een aanpassing, vanaf volgend seizoen mag elk team uit 8 spelers bestaan 
ongeacht of je met 1 of meerdere teams voor een horecagelegenheid uit komt. Hiermee hopen we toch 
wat extra mensen over de drempel te halen.

Opmerkingen
Mocht u nog andere ideeen hebben of heeft u opmerkingen op de huidige onderwerpen dan horen wij 
dit graag via mail naar info@bcdc-darts.nl.

BCDC feliciteert Adrian Lewis met zijn 2e wereldtitel!


