
 
Speelgelegenheden reglement 

 
Een speelgelegenheid dient aan de volgende eisen te voldoen: 
I Er moet minimaal één dartbaan aanwezig zijn, welke voldoet aan de volgende eisen 
 1. een dartbord dient: 
  a. in goede staat te zijn, zonder beschadigingen 
  b. volkomen vlak te zijn 
  c. de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmen 
  d. de nummering moet aanwezig zijn en op de juiste wijze aangegeven 
  e. de dubbel 20 moet rood zijn 
 
 2  De bullseye  van het dartbord moet zich op een hoogte van 1.73m (+ of – 0,5 cm) bevinden, verticaal 

gerekend vanaf de werplijn (van onder naar boven hart van de bullseye. 
 

3 a. De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37m. bevinden, horizontaal gerekend ten  
  opzichte van de voorkant van het dartbord. Tevens geldt een diagonale lijn van 2.93 m. vanaf 
  de bullseye tot de werplijn. De werpafstand begint achter de werplijn. 

  b. De werplijn dient duidelijk te worden aangegeven door een oche (werpdrempel). 
c. De hoogte van de oche bedraagt tussen de 3,5 en 6 cm. De lengte minimaal 60 cm. 
d. Indien er tussen werplijn en dartsbord een stenenvloer aanwezig is, dient hierop een 

beschermende laag aangebracht te worden met een minimale breedte van 120 cm. Een baan dient 
vlak te zijn en zonder obstakels. 

e. Rondom het bord dient er voldoende pijlbeschermende materiaal aanwezig te zijn. 
 
 4  De speelgelegenheid dient hoog genoeg te zijn om de vlucht van een dart ononderbroken plaats te 

laten vinden. Dus: zowel een hoog genoeg plafond (min. 2.30 m) als ook geen obstakels die de dart 
in zijn vlucht kunnen tegenhouden. 
 

 5 a.  Rondom de speler moet zodanig veel ruimte aanwezig zijn, (minimaal 1.6 m) dat de spelers 
  ongehinderd kunnen spelen. 

b.  Hiertoe dient, gerekend vanaf het centrum van de werplijn, rondom een vrije ruimte te zijn van 
minimaal 80 cm. 

 
 6 a. De spelers dienen tijdens de partij op de hoogte te zijn van de score. Het scorebord dient op 
                         een scorebord voor de in lid 2 vermelde werplijn, bij voorkeur  naast het dartbord te zijn  
                         opgehangen, op minimaal 20 cm van de rand van het dartbord. 

b. Het gebruik van een elektronisch scorebord is TIJDENS de wedstrijd niet toegestaan 
  

 7  Het dartbord dient voorzien te zijn van goede verlichting, geleverd door twee spots aan  weerzijden op 
gelijke afstand van de hartlijn. 
 

 8   Elk soort dart kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30.5 cm. en het gewicht 
niet meer is dan 50 gram. 

 
 De verlichting dient aan de voorwaarden volgens onderstaande tabel te voldoen. 

afstand voorkant  
dartbord tot spots (cm) 

hoogte spots ten opzichte 
van de bullseye (in cm) 

minimale sterkte van 
elke spot (in Watt) 

onderlinge afstand  
tussen de spots (in cm) 

75 - 100  40 - 50  75  30 - 40 
100 - 125  50 - 60  75  30 - 40 
125 - 150  60 - 70  75  40 - 50 
150 - 175  70 - 80  100  40 - 50 
175 - 200  80 - 90  100  50 - 60 
200 - 250  90 - 100  150  50 - 60 

 



 
II Na ontvangst van twee onafhankelijke klachten over dartbanen in een speelgelegenheid zal binnen vier weken 

na ontvangst van de tweede klacht opnieuw controle plaatsvinden. Zowel de speelgelegenheid als de 
thuisspelende teams zullen schriftelijk door de controleurs op de hoogte worden gesteld van de 
bevindingen. 

 
III De eigenaar en/of exploitant is verplicht om elke wijziging, welke aan de dartbaan aangebracht wordt nadat deze 

door de BANENCOMMISSIE is gecontroleerd en goedgekeurd is, te melden bij de controleurs. 
 
IV Het bestuur van Rijnmond Darts behoudt zich het recht voor speelgelegenheden te weigeren 
 
V Het bestuur van Rijnmond Darts behoudt zich het recht voor speelgelegenheden, welke de regels herhaalde 

malen overtreden, uit te sluiten. 
 
VI In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 
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