
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VENLOSE DARTS ORGANISATIE   

ART. l   : COMPETITIE. 

 
1. De Venlose Darts Organisatie organiseert jaarlijks in de periode van september tot juni van het 

daaropvolgende jaar een dartscompetitie, verder genoemd “de competitie”.                                                        
2. Wanneer de VDO andere competities organiseert dan de in lid 1 genoemde dan wordt daarvan 

mededeling gedaan aan de leden via het bondsorgaan dan wel via een schrijven aan de 
contactpersonen van elke vereniging. 

3. De VDO deelt eventueel op dezelfde wijze aan haar leden mee in hoeverre regels van extra 
competities afwijken van die als beschreven in het "Reglement Competitiewedstrijden".  

4. Voor de organisatie van de competitie kent de VDO een of meerdere divisies.  
      Deze zijn onderverdeeld in:  
      -één Ere Divisie  

            -één of meerdere Eerste Divisies  
            -één of meerdere Tweede Divisies,en eventueel  
            -één of meerdere Derde Divisies, en eventueel  

-één of meer Vierde Divisies. 
            met dien verstande dat er nooit meer Ere dan Eerste, Eerste dan Tweede enz. divisies kunnen zijn.  
            Als richtlijn geldt dat deze opbouw piramidevormig moet zijn 

5. Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen.  
     Tevens is elk team verplicht zich aan de promotie-degradatieregeling te onderwerpen.  
6. Het bestuur van de VDO maakt voor aanvang van de competitie een promotiedegradatieregeling 

bekend. 
7. Het bestuur van de VDO benoemt een competitieleider. Deze stelt het wedstrijdschema vast 

verzamelt uitslagen van de wedstrijden en maakt de rangschikking van elke divisie.  
      Publicatie van deze rangschikking geschiedt regelmatig, en wel zodanig dat een geheel bijgewerkte   
      publicatie zes weken voor het einde van de competitie van de desbetreffende divisie gedaan moet 
      worden.   

ART. II  : GERECHTIGDE SPELERS EN TEAMS. 

 

1.  Deelname aan de competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal vier bij de 
competitieleider geregistreerde spelers.  

2. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een aanvoerder( captain) aan,  
       die geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team  
       te voldoen.  
       Tevens dient van elke vereniging voor aanvang van de competitie een contactpersoon bij de 
       competitieleider te worden bekend gemaakt. 
3. Indien een speler aan de competitie wenst deel te nemen dient bij inschrijving te worden vermeld 

voor welk team men wenst uit te komen. 
4. Het bestuur kan aan de inschrijving van een team voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor wat 

de naam van dat team betreft.    



   
5. Een speler kan voor aanvang van de competitie of gedurende de competitie van team veranderen, 

mits hij/zij nog geen bindende wedstrijd voor dat team heeft gespeeld 
       Wijziging van team treedt pas in werking nadat de registratiekaart is gewijzigd en door de 
       competitieleider is gewaarmerkt. Deze wijzigingen kunnen niet meer plaatsvinden gedurende de     
       laatste zes weken van de competitie, behoudens door het VDO-bstuur te verlenen dispensatie. 
      Teamwisseling van een speler uit een hogere divisie naar een lagere divisie behoeft schriftelijke 
       toestemming van het bestuur .  

            Het is teams toegestaan een speler uit een lager team van dezelfde vereniging te laten invallen,    
            indien dit noodzakelijk blijkt om een team volledig te maken. Dit is echter met een maximum van 
            drie keer toegestaan. 

6. Indien minimaal twee/derde (afgerond naar boven) van de geregistreerde leden van een team onder 
een andere naam in dezelfde, of in een andere speelgelegenheid wenst uit te komen behouden die 
spelers die deze regeling wensen, hun plaats in de divisie waarin zij speelden. Hiertoe dient een 
schriftelijk verzoek aan het VDO-bestuur te worden gericht waarna ook schriftelijke toestemming 
dient te worden gegeven. 

       De overige leden van het team dat onder dezelfde naam, in dezelfde of in een andere 
       speelgelegenheid blijft of gaat spelen, wordt geacht zich als een nieuw team in te schrijven. 
7. Een team dat zich als nieuw team inschrijft, start zijn competitie in de laagste divisie, met 

uitzondering van deze teams waarvoor door het bestuur dispensatie is verleend. 
8. Nieuwe leden voor een team moeten minimaal twee weken voordat ze speelgerechtigd willen zijn 

zich aanmelden bij de competitieleider middels het daartoe bestemde formulier, met gelijktijdige 
betaling van de verschuldigde gelden en twee goedgelijkende pasfoto's. Dit kan tot zes weken voor 
het einde van de competitie. Deelnemers aan de competitie moeten de leeftijd van 16 jaren bereikt 
hebben. 

9. Indien een speler voor aanvang van de competitie van vereniging wenst te wisselen dient hij of zij 
            daartoe een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat aan de financiële verplichtingen jegens de 
            oude vereniging is voldaan. Deze verklaring dient te zijn voorzien van de handtekening van de bij 
            de V.D.O. als zodanig bekende en de in lid 2 van dit artikel genoemde contactpersoon van de oude 
            vereniging. 
            Tevens dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van de daartoe bestemde, en bij de 
            competitieleider verkrijgbare,overschrijvingsformulieren. Dit formulier dient na ondertekening door 
            de  contactpersoon van de nieuwe vereniging te worden ingeleverd bij de competitieleider. 

10. Indien een team dat aan een competitiewedstrijd heeft deelgenomen een speler had opgesteld die 
daartoe niet gerechtigd was, dan wordt deze wedstrijd ongeldig verklaard en zal op een nader te 
bepalen datum opnieuw worden vastgesteld. 

        Voor het team in overtreding volgt een boete van € 50,-.  
        Een en ander is ter beoordeling van het bestuur .   

ART. III :  REGISTRATIE. 

 

1. Ieder ingeschreven lid wordt voorzien van een wedstrijdpas, waarop vermeld de juiste gegevens 
betreffende identiteit en vereniging.  

2. Bij iedere wedstrijd moeten deze passen aanwezig zijn en moeten ze worden gecontroleerd door de 
captain  van de tegenpartij. Spelers waarvan geen pas aanwezig is mogen onder geen beding aan de 

      competitiewedstrijden deelnemen.  
     3.   Een speler die is geregistreerd voor een team mag, behoudens het bepaalde in artikel 2 lid 5,  
           niet voor een ander team uitkomen.     



   
ART. IV  : INVALLERS. 

 
1. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van één invaller. Deze moet dan wel geregistreerd 

zijn voor dat team.  
2. De invaller mag pas ingezet worden na afloop van een partij. ( een competitiewedstrijd bestaat uit 

negen partijen). 
    3.    De speler die is vervangen mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd nadat deze is voortgezet.  
    4.    De aankondiging van gebruikmaking van een invaller dient tussen de twee partijen te geschieden.  

5. Kan een speler om welke reden dan ook, zijn partij niet uitspelen, dan wordt deze partij als voor hem 
of haar verloren verklaard.            

ART. V  : VERHINDERING

  

1. Een team dat wegens omstandigheden een wedstrijd niet op de daarvoor vastgestelde datum kan 
spelen moet met de captain van de tegenstander een andere dag in dezelfde week overeenkomen en 
deze veranderde speeldag minimaal 24 uren voor het oorspronkelijke aanvangstijdstip aan de 
competitieleider telefonisch doorgeven. Bij niet tijdig doorgeven aan de competitieleider van een 
verzette wedstrijd door het team dat de wedstrijd heeft verzet volgt een boete van €.20,- voor dit 
team.  

2.  Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) 
moet(en) echter tijdig aanwezig zijn teneinde een wedstrijdverloop zonder onderbrekingen mogelijk 
te maken. 
Is dit laatste niet het geval, dan treedt lid 3 van dit artikel in werking.  

3. Onvolledige teams van minimaal 3 spelers moeten hun wedstrijd spelen.  
      De ontbrekende speler verliest zijn/haar partijen reglementair met 3-0 respectievelijk 2-0.  
4. In het geval dat een team voor de vastgestelde wedstrijd niet aanwezig was, ontvangt dit team een 

boete van €.50,-, waarvan €.25,- worden aangewend voor de gedupeerde tegenstander.  
5. Een team dat herhaaldelijk voor een vastgestelde wedstrijd niet aanwezig is geweest, wordt door het 

bestuur voor de lopende competitie geschorst.   

ART. VI: BEKERCOMPETITIE. 

 

1. Jaarlijks organiseert de VDO een bekercompetitie welke plaatsvindt in de periode van september tot 
juni van het daaropvolgende jaar.  

      Aan deze bekercompetitie doen alle voor de competitie ingeschreven teams mee.  
2. De bekercompetitie wordt gespeeld volgens het K.O.-systeem. Indien er sprake is van een uit- en 

thuiswedstrijd dan kwalificeert zich dat team voor de volgende ronde dat de meeste partijen 
gewonnen heeft over de beide wedstrijden. Is dat aantal gelijk dan telt het aantal gewonnen legs. Is 
ook dat gelijk dan is het aantal in de uitwedstrijd gewonnen legs beslissend. Indien dan nog geen 
beslissing is gevallen wordt er op neutraal terrein één beslissingswedstrijd van 9 partijen gespeeld.  

3. Lotingen voor bekerrondes vinden in alle openbaarheid plaats tijdens bij de VDO aangemelde 
toernooien, dan wel andere binnen de VDO georganiseerde activiteiten.   



    
ART. VII   : ONENIGHEID/CONFLICT. 

 
1. Indien er tijdens de wedstrijd problemen of onenigheden ontstaan, van welke aard dan ook, dienen 

de captains de wedstrijd stil te leggen. Zij zullen in onderling overleg trachten tot een oplossing van 
problemen of onenigheden te komen zodat de wedstrijd verder gespeeld kan worden. De beslissing 
van de twee captains is bindend. Indien de captains geen passende oplossing vinden, wordt de 
wedstrijd niet verder gespeeld en dienen de captains schriftelijk aan het bestuur rapport uit te 
brengen. Het bestuur beslist vervolgens hoe in de betreffende zaak verder zal worden gehandeld en 
of eventueel de tuchtcommissie om advies zal worden gevraagd.  

ART. VIII   : BAANGEDRAG

 

     1.   Ten behoeve van de veiligheid dienen alleen de deelnemers aan de wedstrijd en de schrijver op de  
           baan aanwezig te zijn. Toeschouwers en medespelers dienen bij voorkeur achter de speler die aan het  
           werpen is te blijven.  

2. De captain is in eerste instantie verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers. Hij of zij die zich 
storend gedraagt of zich aan onsportiviteit schuldig maakt dient door de eigen captain tot de orde te 
worden geroepen en eventueel uit de wedstrijd gehaald te worden. Indien dit niet baat kan door de 
captain, maar ook door derden, aan het bestuur rapport worden uitgebracht van het voorgevallene en 
kan het bestuur eventueel na inschakeling van de tuchtcommissie, maatregelen nemen. 

3. Het vorige lid is onverkort van kracht voor alle, onder auspiciën van de VDO georganiseerde 
evenementen en voor elke situatie waarin door onsportief gedrag de goede naam van de Venlose 
dartsport in het gedrang wordt gebracht.  

           Met name misbruik van alcohol zal door het bestuur zwaar worden gestraft.    

ART. IX   : SLOTBEPALING.

   

1. Bij niet naleving van dit huishoudelijk reglement kan een team of een persoon niet meer worden 
toegelaten tot de competitie, de bekerronde of tot toernooien, totdat aan alle in dit reglement 
vastgestelde voorwaarden is voldaan. Een en ander is ter beoordeling van het bestuur. 

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.          


