
Darts 

Toernooi 
Individueel en teamtoernooi voor dames en heren. Het enkelspel wordt in de voorronde gespeeld in 

poules van 4 tot 5 spelers. Daarna wordt het eliminatiesysteem toegepast tot en met de finale (501 

double out). 

De teams worden gespeeld als toernooien met dubbele eliminatie (501 double out, best-of-three). Bij 

het teamtoernooi bestaat een team uit minimaal 4 spelers. Elke wedstrijd bestaat uit 8 wedstrijden 

in de volgende volgorde: 1e enkel, 2e enkel, 3e enkel, 4e enkel, 1e dubbel, 2e dubbel, 3e dubbel, 4e 

dubbel. 

Er mogen alleen darts met stalen punten worden gebruikt (max. 50 g en 30,5 cm). Het toernooi 

wordt gespeeld op dartborden met borstelharen. De algemene regels van deelname, competitie en 

toernooi van de Nederlandse Darts Bond (NDB) en de World Darts Federation (WDF) zijn van 

toepassing. 

 

Wedstrijdregels 
De regels van de Nederlandse Darts Bond (NDB) en de World Darts Federation (WDF) zijn van 

toepassing. De beslissingen van de scheidsrechter en de toernooidirecteur zijn definitief. Het 

toernooi bestaat uit een 501 double-out (team-, groeps- en individuele competities). De darts die 

door spelers worden gebruikt, mogen een totale lengte van 30,5 cm en een totaal gewicht van 50 g 

per pijl niet overschrijden en moeten een stalen punt hebben. Een Bull-worp wordt uitgevoerd door 

elke speler die aan het spel heeft deelgenomen om te bepalen wie de wedstrijd kan starten. 

  

Teamcompetitie (501 dubbel uit, 4 sets enkel & 4 sets dubbel): 

In de teamcompetitie spelen de deelnemende teams een dubbele eliminatietoernooi. De volgorde 

van de worp wordt bepaald met behulp van de wedstrijdverslagen. 

Teamcompetitie (501 dubbel uit, 4 sets enkel & 4 sets dubbel): 

In de teamcompetitie spelen de deelnemende teams een dubbele eliminatietoernooi. De volgorde 

van de worp wordt bepaald met behulp van de wedstrijdverslagen. 

  

Teamopstelling: 

Beide aanvoerders schrijven 4 spelers en een wisselspeler (optioneel) in op het wedstrijdverslag. 

Tijdens een ontmoeting mag één speler worden gewisseld, maar deze mag niet opnieuw in het spel 

worden gebracht. 

 

Volgorde van spelen: 



Voordat de eerste leg van elke wedstrijd begint, moeten beide individuele spelers elk een pijl naar 

het midden van het bord gooien; wie het dichtst bij het midden is, begint de eerste etappe; en 

daarna wisselen de spelers elkaar af. De volgende rondes worden gehouden: 

Singles 1: Speler A1 : B1 (best of 3 = 1e set) 

Enkelspel 2: Speler A2 : B2 (best of 3 = 2e set) 

Singles 3: Speler A3 : B3 (best of 3 = 3e set) 

Singles 4: Speler A4 : B4 (best of 3 = 4e set) 

 

Dubbel: 

De twee dubbels worden als volgt gespeeld: Twee spelers van een team vormen een dubbel; één 

speler van elke dubbel moet een pijl naar het midden van het bord gooien; wie het dichtst bij het 

midden is, begint de eerste etappe; en daarna wisselen de spelers elkaar af. Een team wint de leg als 

ze eindigen met een double out score. 

Dubbel 1: Spelers A1 & A2 : B3 & B4 (best of 3 = 5e set) 

Dubbel 2: Spelers A3 & A4 : B1 & B2 (best of 3 = 6e set) 

Dubbel 3: Spelers A1 & A3 : B2 & B4 (best of 3 = 7e set) 

Dubbel 4: Spelers A2 & A4 : B1 & B3 (best of 3 = 8e set) 

Als de score 4:4 is in sets, spelen de twee teamcaptains nog één leg. 

 

Individuele dames- en herenevenementen (501 double out): 

Het individuele toernooi begint met een eerste ronde in groepen van 4 of 5 spelers. Na de groepsfase 

gaan alle deelnemers door naar de knock-outfase. Games worden gespeeld op 2 gewonnen legs 

(“best of three”); vanaf de 1/8 finale, op 3 gewonnen legs (“best of five”). Dames en heren strijden 

samen, maar er is ook een damesfinale. 

 

Scoring 
De score in de groepsfase volgt het puntensysteem: winst 2 punten - verlies 0 punten. Als twee of 

meer spelers hetzelfde aantal punten hebben aan het einde van de groepsfase, zijn de beslissende 

factoren eerst het directe duel, daarna de gewonnen legs. Na afloop van de groepsfase gaat de 

competitie verder in de knock-outvorm tot aan de finale. 

  

Belangrijke gegevens 
Zorg ervoor dat u voldoende tijd overhoudt om van uw accommodatie naar de sportlocatie te 

komen. 


