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1. Opening 
2. Klein verslag 2006/2007 

a. Koppel goed verlopen 
b. Team ook goed verlopen uiteindelijk, te veel verzet 
c. Single Ranking Competitie is niet overgenomen door de horeca 

3. Opening nieuwe seizoen:  
a. Koppelcompetitie begint op 20 september. Opgeven kan t/m 2 september via e-

mail of post. Denk eraan eerst je team opgeven voordat je je eigen op kan 
geven voor de koppelcompetitie 

b. Teamcompetitie begint op 28-29 november 
c. Single Ranking competitie zal wel georganiseerd worden door de BCDC 

4. Totaal aantal teams die zich hebben opgegeven: 24; 
- Ambiani 2 en 3 - Aonloop 1 en 2 - Bel 1,2 en 3  -’t Drieske 
- Elsombrero  - De Flight 1 en 2 - Geit 1  - Hangijzer 1 en 2 
- De Herberg  - Nekkermenneke 1, 2 en 3   - Pleintje 1, 2 en 3 
- De Puf  - Saloon 2  - Twentysix(Donk) 

5. Competitieleiding wordt opgesplitst in 3 delen. Dit vanwege persoonlijke 
omstandigheden van René. 

a. Peer van Beers gaat de communicatie tussen de captains en de organisatie doen 
b. Mario Hooijen gaat de verslagen verwerken en maken 
c. René Klomp update de website 

6. Veranderingen: 
a. Wedstrijdformulieren worden door de captains ingevuld zonder inzage van het 

andere team. Dit wordt samengevoegd en vervolgens wordt er gespeeld. 
b. Speltype divisie 1 wordt aangepast naar: 

4 x Best of 5 Single 501 
4 x Tactics koppel 
1 x Teamronde 701 
In totaal zijn er 11 punten te behalen, want hoogte uitworp en worp gelden nog 
steeds. 

c. Hoogste uitworpen en worpen worden voortaan per divisie bijgehouden. Hier 
is dus per divisie ook een prijs voor. 

d. Nieuwe regel betreffende verzetten van wedstrijden:  
Het seizoen bestaat nu uit 2 helften en 4 blokken. 
Een blok ziet er ongeveer zo uit: 
4 speelrondes en 1 vrije week, dit wordt beter duidelijk gemaakt in het rooster 
De beide captains moeten nu Peer van Beers bellen of e-mailen indien een 
wedstrijd wordt verzet. Als deze wordt gespeeld in dezelfde week hoef je dit 
niet te doen. 
Als de wedstrijd niet wordt ingehaald in het blok dan zal indien 2 keer 
hetzelfde team heeft afgezegd dit team 0 punten toebedeeld krijgen en de 
tegenstanders krijgen het gemiddelde aantal punten behaald in dat 
seizoenshelft. 
Hebben beide teams allebei een keer afgezegd dan krijgen ze beide 0 punten 
toebedeeld. 

7. Er worden nieuwe pasjes gemaakt. De pasjes zelf zijn 3 jaar geldig, 
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8. Rondvraag: 

a. Verzoek om een algemeen e-mailadres op de website te zetten en het 
telefoonnummer van de competitieleider. 

 
Algemene informatie 
Website: http://www.bcdc-darts.nl  
Mail: info@bcdc-darts.nl  
Sponsor : http://www.mydarts.nl  
Opmerkingen: http://www.bcdc-darts.nl/opmerkingen.html 
Maillijst: http://www.bcdc-darts.nl/maillijst.html 
Let op: Voor de volgende nieuwsbrieven en uitslagen zijn de teamcaptains verantwoordelijk 
om te zorgen dat deze in hun kroeg komen te liggen! 


