
Uitgebreide versie overige voorstellen: 
 
Martijn Kleermaker 
Initiatiefnemer Martijn (Bosgenoegen) en ik (Paul, Yapping Gobs) willen onderstaand voorstel 
indienen bij de ledenvergadering 
 
Om de competitie op een nieuwe manier spannend te maken, een wissel/nieuwkomer/jeugd sneller 
de kans te geven om te spelen en de dartavond iets te verlengen (soms langer onderweg dan aan het 
spelen), willen we bij de aanstaande ledenvergadering een nieuw format voorstellen, en wel deze: 
 
Halve RR 
4x single 501/7 
4x koppel 701/5 
1x captainsgame 501/7 (evt best of 5 om tijd te sparen) 
 
3 punten winst 
1 punt gelijk 
0 punten bij verlies 
 
Winst-/verliessaldo per partij inachtnemend om de eventueel puntenverschil te onderscheiden maar 
ook de rest van de wedstrijd interessant te houden als de punten al verdeeld zijn. 
 
 
Dus kortom gaat het om:  
- Fair play; je wordt beloond als je wint met 3 punten. Huidig seizoen wint jobzz alles maar eindigt 
3de. Geen enkele andere sport kan ik bedenken waar dit gebeurd.  
 
- doorgroeimogelijkheden; wisselen wordt makkelijker en kan sneller als niet elk punt belangrijk is 
voor kampioenschap/degradatie. Zo kun je, als de wedstrijd al beslist is, spelers een solo laten spelen 
die bijvoorbeeld in de singles niet aan bod kwam!  
 
-avondje uit; soms zijn wij(bosgenoegen) bijna langer onderweg dan dat wij gooien. Uiteindelijk is het 
een (dart)avondje uit voor ons allemaal en zo kunnen we deze even verlengen! 
 
 
Ik zal tijdens de ALV aanwezig zijn om mijn verhaal uit te leggen en mijn argumenten duidelijk te 
maken!  
 
Groet  
 
Martijn Kleermaker  
  



Ruud van Dijken 
1 het aanwezig zijn van een dartbord op een speel locatie, ( er zou verplicht moeten worden 
minimaal 2 borden beschikbaar ) voorbeelden zijn er genoeg op diversen locaties, iedereen hoor je 
hierover klagen, de meeste spelers zijn darters en willen gooien en in gooien bezig zijn met het team 
en niet alleen aan een bar hangen elkaar aan kijken, daarbij is het ingooien voor sommigen van ons 
een noodzakelijk kwaad om iets te presteren, dus hoe moeilijk is het voor de bond om een 
verplichting te maken van minimaal 2 dartborden beschikbaar op een wedstrijd locatie/avond.   

2 controle op verlichting van de banen, deze zou beter moeten worden uit gevoerd bouwlampen E.D. 
verbieden ( open lichtring kost €80,- ) voorbeelden bij de pirates in Harmelen, je gooit pak je pijlen 
loopt terug en de vlekken staan voor je ogen als je weer moet gooien, dit is helaas bij meer locaties 
aan de orde het zou gewoon verboden moeten worden.   

3 speellocaties waar borden hangen in de algemene doorloop ruimte ( als bezoekers naar toilet 
moeten en jij staat te gooien ze je gewoon aan de kant duwen) voor beelden café de breukelaar, 
Breukelen, voorste banen in café Cobus, café Weerdzicht baan bij de bar, en zo zijn er meer locaties. 

4 dit is een algemene vraag aan de bond voor alsjeblieft vaker controle uit bij de speel locaties op 
gebreken van de banen en keur de banen op locatie geregeld  

Ik weet dat er misschien niet genoeg mensen beschikbaar zijn, maar de gene die ik persoonlijk goed 
ken en baan controleur zijn zeggen zelf er weinig of niet aan te doen en dat verbaast mij ten zeerste, 
dit zijn hen woorden op mijn vraag aan hun.      

Deze punten 1 t/m 3 zouden we graag besproken zien en ( overwogen / aangenomen ) in het 
reglement van de bond als wijzigingen 
 
Michel Blankesteijn 

Ik wil graag een voorstel doen aan de Algemene ledenvergadering. 

Na vele jaren eredivisie en 1e divisie heb ik denk ik een goed voorstel. 
Mijn voorstel zou zijn om niet meer de laatste 4 van de eredivisie te laten degraderen maar alleen de 
laatste 2 direct te laten degraderen. 
Hierdoor blijft de eredivisie zo sterk mogelijk. 
De nummer 2 van de 1e divisie zou eventueel tegen de nr 11, 12 van de eredivisie kunnen spelen als 
zijnde play offs na het seizoen. 
Zo blijven de sterkste in de eredivisie. 
Het kan ook dat alleen de nummer 12 tegen de beste nummer 2 van de 1e divisie gaat spelen. 
Waarom? 
Zo blijft de eredivisie zo sterk mogelijk. 
Geen gesjoemel meer in de eerste divisie op het einde dat er teams bewust gaan verliezen om niet te 
promoveren. 
Wat je vaak ziet is dat teams promoveren en elke week keihard verliezen. 
Daar heeft de winnende partij ook niks aan kwa niveau. 
 
En om eerlijk te zijn in welke sport komt het voor dat er van de 14 teams 4 direct degraderen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Michel Blankensteijn  
  



Berrie de Leeuwerk 

Beste DBMN, 

 Voor de komende ALV zou ik graag een punt aan willen voeren welke eventueel aangepast kan 
worden in de regels van het wedstrijdreglement. 

 Bij gelijke stand van 2 teams in de competitie, wordt er eerst gekeken naar gewonnen wedstrijden, 
en dan naar onderling resultaat. 

Terecht lijkt mij. 

Maar nu wordt een wedstrijd die je met een claim hebt "gewonnen" ook geteld als winstpartij. Maar, 
je hebt deze wedstrijd helemaal niet gespeeld maar gekregen. 

Mijn voorstel is dan ook dat geclaimde wedstrijden wel gewoon dezelfde punten oplevert als nu het 
geval is, maar deze niet geteld wordt als gewonnen wedstrijd. 

Voorbeeld:  

Divisie 2B  

De laatste wedstrijd van Double Impact tegen Kale koppen niet te stoppen is niet gespeeld, dus een 
claim, dit levert double impact 5 pt op en tevens de 10e winstpartij,  hierdoor komen ze precies 
tegelijk met Prospera. Maar door de meer winstpartijen zijn hun 1e, terwijl het onderling resultaat 8-
1 was in het voordeel van Prospera. 

Jullie begrijpen dat dit vreemd voelt, je wordt 3x beloond, eerst gratis punten ( logisch) 

Vervolgens een promotie ( normaal gesproken dan) en een afvaardiging naar de divisie 
kampioenschappen, door een wedstrijd niet te spelen.. 

Een beetje vreemd, en ik hoop dan ook dat deze regel veranderd gaat worden. 

Mvg, 

B de Leeuwerk 

Captain Prospera 

  



 
 
 


