HDV? Wasda?
Van september tot mei organiseren wij op
vrijdagavond een dartscompetitie in Haspengouw.

Een wedstrijd bestaat uit 10 dartsgames: 4
enkele, 2 dubbele, 4 enkele games.
Een dubbele game speel je met 4 personen,
telkens 2 spelers per ploeg.
֎

Enkele games: starten vanaf 501
Dubbele games: starten vanaf 701

֎
֎

De competitiewedstrijden worden afgewisseld met een bekercompetitie.
֎

Er is een heen- en een terugronde waardoor
alle cafés even vaak een bezoekende ploeg
ontvangen.
֎

De ene week speel je “thuis” in jouw café, de
andere week speel je op verplaatsing.
֎

De thuisploeg voorziet een hapje in de loop
van de avond.

Het dartsseizoen wordt afgesloten met een
feestelijke prijsuitreiking met een huldiging
van de winnende teams en prijzen voor de
individuele prestaties.
֎

Een ploeg betaalt éénmalig 60,00 euro waarborg. Daarnaast betaal je jaarlijks 15,00 euro
per speler.
֎

Stopt jouw ploeg, dan ontvang je je waarborg
terug nadat eventuele boetes in mindering
zijn gebracht.

֎

Ook al is darts een teamsport, je kunt regelmatig aan tornooien deelnemen om jouw
individuele prestaties te tonen.
֎

Een dartsploeg bestaat uit minimum 4 spelers
of speelsters.
Je kunt ploegmaats inschrijven tijdens de
heenronde.

Schrijf je in!

Interesse?
Haspengouwse DartsVereniging
haspengouwsedartsvereniging@gmail.com
https://www.haspengouwsedartsvereniging.be
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Darts? Wasda?
Darts of darten is een sport die gespeeld
wordt met drie darts (pijltjes) en een dartbord.
֎

De baan
Voor een wedstrijdbaan is er wat ruimte
nodig.
Het dartbord moet zo worden opgehangen
dat het midden van het bord (de bull's eye)
1,73 meter boven de vloer hangt.
De afstand van de werplijn (oche, uitspraak:
“okkie”) tot de voorkant van het dartbord
bedraagt 2,37 meter.
De oche moet minimaal 61 centimeter
breed zijn en de hoogte bedraagt tussen de
3,8 en 6 centimeter.
Ter controle van deze twee afmetingen kan
de diagonale lijn tussen het hart van het
dartbord tot de oche gemeten worden.
Deze behoort dan 2,934 meter te zijn.

Naast het dartbord hangt vaak een scorebord. Verder moet er voldoende verlichting
aanwezig zijn zodat er geen hinderlijke
schaduw op het bord komt als de darts in
het bord zitten.
֎

De darts
De darts zijn de pijltjes waarmee op het
dartbord gegooid wordt.
Een setje darts bestaat uit drie pijlen, en
elke pijl bestaat uit vier onderdelen: de
flight, de shaft, de barrel en de punt.
֎

De puntentelling
Het dartbord is verdeeld in ringen en sectoren.
De getallen langs de rand geven het aantal
punten aan voor een pijltje in die sector.
Deze sectoren zijn onderverdeeld in nog
een aantal kleinere vakken.

De spelregels
Er zijn verschillende manieren om te darten, maar de bekendste gaat als volgt: elke
speler krijgt 501 punten (dit kan in andere
varianten ook 301, 701 of zelfs 1001 zijn)
die hij/zij moet wegspelen door om de
beurt drie pijltjes te gooien.
De speler moet precies op 0 uitkomen.
De laatste beurt wordt niet meegerekend
als het puntenaantal daarmee onder de 0
zou komen.
De laatste pijl "moet" een dubbel zijn (de
buitenste ring) of de bull's eye.

• In het midden is de double bull of bull's eye
(rood), goed voor 50 punten.
• Daarrond de single bull (groen), 25 punten.
• Dan volgt een brede ring, het bed (zwart en
wit), waarvoor het aantal punten geldt dat
op de rand van het bord staat.
• Daaromheen een smalle ring, de triple (of
treble) ring (rood en groen). Deze levert drie
maal het puntenaantal op.
• Daarrond weer een bed.
• En als laatste de double ring (rood en groen)
met twee keer het aantal punten dat bij het
vak staat.

Degene die als eerste op 0 uitkomt wint de
game of leg.
Degene die de set wint is degene die als
eerste drie legs wint.
Soms wordt ook gespeeld met het tweelegs-is-1-set-principe.
De uiteindelijke winnaar hangt af van de
afspraak: bij bijvoorbeeld een “best of 9
set” wint de speler die het eerste vijf sets
wint.

