
Vergadering BCDC Horecagelegenheden en teamcaptains 
9/1/2005 

    
René: 

1. Welkom heten, 1e drankje is van de vereniging! Peer en ik gaan jullie door deze 
vergadering praten om jullie op de hoogte te houden van nieuwe dingen en van gedane 
zaken. 

 
René: 

2. Verandering van bestuur; 
Vorig jaar werd dit door 1 persoon gedaan. Dit jaar zijn we met een groep van 11 
Hier zijn er nu nog 9 van over, we hebben dit jaar afscheid genomen van Johan 
Kraaijvanger en Jos Voermans beide van de Flight. 
De huidige zijn en ik stel ze even voor: 
- Bram of Piet Dirks   - Erwin Bierens 
- Jan Appels    - Mario Hooijen    
- Peer van Beers   - Remco Schoofs    
- René Klomp    - Robert Louwers    
- Wil van Steensel 
We zijn een vereniging en staan dus ook geregistreerd alszijnde dat we dartcompetities 
en tournooien verzorgen. Over het algemeen alleen maar positieve reacties gehad en 
niet veel klachten over deze club. Nu dat we wat mensen zijn verloren, zoeken we 
nieuwe mensen die willen meedenken en mee willen helpen. Heb je interesse kom 
even na deze vergadering naar ons toe en schrijven we je gegevens op. 
Verder is er wat verandert qua website en verslagen inleveren. Website is een nieuwe 
gemaakt en deze wordt ook up-to-date gehouden. Vorig jaar was het nog zo dat de 
uitslagen doorgefaxt of gebeld werden en nu is dat via een webformulier of via mail. 
Dit is stroef gegaan, maar nu zijn we zover dat iedereen het wel kent. 

 Feedback aan horeca vragen…. 
 
Peer: 

3. We zijn aan het eind van het teamseizoen begonnen met het promoten van de BCDC. 
Uiteindelijke doel was om teams aan te trekken voor een 4e en laatste divisie. We 
hebben Radio, Kempen FM gedaan, flyers rondgebracht, geinformeerd bij de horeca 
zelf. Verder hebben we teams die interesse hadden benaderd en hebben we 
oefenpotten gespeeld met het zogenaamde BCDC-Promoteam oftewel 4 gezellige 
darters. Inmiddels hebben we al een paar nieuwe teams in ons midden: 
- 2 teams bij ’t Nekkermenneke erbij  - Den Bakker in Hoogeloon 
- Sportcafé De Puf in Hapert   - Muziek Café Jansen in Reusel 
- De Bel in team extra 
Dus het gaat redelijk en we gaan nog even door om aan die 4e divisie te komen, anders 
wordt het gewoon opgedeeld volgens ranking van vorig jaar in 3 divisies. 

 
Peer: 

4. Banencontrole.  
We hebben vorig jaar een paar klachten gehad over bepaalde borden bij verscheidene 
horeca. Wij als vereniging gaan de borden controleren bij de horeca om te zorgen dat 
alles optimaal  is voor de darter en volgens normale omstandigheden. Op de website 
zal hier ook iets van komen te staan, zodat iedere horeca zich hier aan kan 
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voorbereiden. Het gaat hierom afstand, hoogte, licht. We komen voor aanvang van de 
teamcompetitie de horecagelegenheden af. 

 
René: 

5. Inleveren van verslagen is vorig jaar in het begin stroef gegaan zoals we in het begin 
al zeiden. Dit jaar gaan we wel stricter kijken op het inleveren. Heel simpel wij hebben 
er ook werk aan en om te zorgen dat alles op tijd bij jullie binnen is en op de website 
en in de krant. We kunnen niet meer simpelweg op 1 of meerdere teams wachten. De 
inleverdag en tijd blijft hetzelfde: Voor zaterdag 20:00 ’s avonds via de website of via 
mail. 

 
René: 

6. Mapinhoud en lijsten 
Zoals de huidige teams en horeca weten krijgt iedere horeca een dartmap, hier kunnen 
ze alle wedstrijdformulieren in kwijt en verder komt hier namens ons een nieuw 
speelschema in voor koppel en team en alle teams met hun spelers die dus mogen 
uitkomen voor dat team. Wil je nieuwe mensen inschrijven kan dit, maar wel eerst 
melden bij de competitieleider. Voor alle competities zal ik dat zijn kun je dus met 
vragen bij mij kwijt, liefst via mail, maar mag ook via telefoon maar dan graag niet op 
de speeldagen zelf. 
Verder komt er in de map een horecalijst en een teamcaptainlijst, hier staan alle 
nummers op die je nodig hebt. Deze krijgen ook de teamcaptains en die delen we zo 
uit. 
We hebben echter nog 1 verzoek om de temalijst die je inlevert graag zo goed 
mogelijk invullen met gegevens. Dit zodat we jullie beter kunnen bereiken denk 
hierbij aan post, telefoon, mail. 

 
Peer: 

7. Krant. Vorig seizoen stonden de uitslagen en standen van de teamcompetitie in de 
Lantaarn. Wij hebben dit zelf ook in de gaten gehouden en dit kwam er niet altijd in 
tot onze spijt. Vandaar dat we op zoek zijn naar een andere en we zijn momenteel 
bezig met de Kempenaer en het Kempisch contact. Welke het gaat worden krijg je nog 
te horen. 

 
Peer: 

8. SMS-distributie. Wij zijn aan het kijken naar een goede site om te zorgen dat we 
belangrijk dartnieuws mbt alleen BCDC nieuws te smsen naar jullie. Bijvoorbeeld 
voor een vergadering. Wij willen jullie gewoon zo goed mogelijk bereiken. 

 
Peer: 

9. Tournooien. Vorige jaren kwam het vele voor dat wij nog tournooien organiseerden. 
Wij hebben nu gezegd dat we maar 2 tournooien organiseren en dat is het 
Eindtournooi van de teamcompetitie en nog een extra tournooi waarschijnlijk als 
afsluiting van de Single Ranking Competitie. Als horeca zelf tournooien willen 
organiseren kunnen ze dit aan ons laten weten en wij zetten het op onze site met alle 
details kosteloos. 
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René: 

10. Bekerronde. Dit gaat iets veranderen, niet in de speelstijl maar puur in de finaledag. 
Eerst werd deze altijd op het eindtournooi gegooid, dit duurde echter vaak te lang en 
zo liep de start van het eindtournooi uit tot irritatie van anderen. 
Het gaat alsvolgt worden, de structuur blijft hetzelfde, dus 1e ronde is 3 teams tegen 
elkaar 2 gaan er door. Vervolgens gaat er gewerkt worden via het knockoutsysteem. 
Zijn we eenmaal bij de halve finales dan gaan we een dag inplannen waar we alle 4 de 
teams uitnodigen om de halve finales en de finale te gooien. Het eindtournooi en dus 
ook de prijsuitreiking zal op ene andere dag vallen. 
Beker vorig jaar vinden we het heel jammer en we schamen ons er eigenlijk voor 
dat de beker gestolen is. Breng deze graag binnen een week terug, want dit gaat 
eigenlijk nergens meer over. 

 
René: 

11. Data afgesproken: 
Begin Koppelcompetitie: 14-15 september  Duur: 9 weken 
Begin Teamcompetitie: 16-17 november Duur: schat 18-20 weken 
Begin Single Ranking Competitie: Onbekend 

 
René: 

12. Koppelcompetitie.  
We willen nog even een kort ding vertellen hierover en dat zijn de locaties even op te 
noemen: 
- De Ster in Hoogeloon  - De Vurkoamer in Bladel 
- D’n Aonloop in Bladel  - Elsombrero in Reusel 
- In de GouweGeit in Bladel  - Rendez-vous/Flight in Bladel 
- ’t Nekkermenneke in Bladel - ’t Hangijzer in Bladel 
- ’t Pleintje in Hapert   - ’t Jerommeke in Eersel 
In ’t Pleintje en ’t Nekkermenneke wordt op de woensdag gegooid. 
Verder na de rondvraag gaan we de loting doen van de koppelcompetitie dus degene 
die dit willen zijn kunnen blijven zitten. 

Peer: 
13. Rondvraag en mensen die interesse in mee te helpen graag melden 

 
 
Algemene informatie 
Website: http://www.bcdc-darts.nl  
Sponsor : http://www.mydarts.nl  
Mail: bcdc-darts@chello.nl 
Opmerkingen: http://www.bcdc-darts.nl/opmerkingen.html 
Maillijst: http://www.bcdc-darts.nl/j.sloos/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! 


