
Beste locatiehouders en ZDF leden, 

Aanleiding voor deze brief is de vele vragen die ontstaan zijn bij zowel locatiehouders (hierna 

LH) als leden en captains (CP) over het besluit om onze competitie door te laten gaan. Als 

bestuur proberen we het darten waar mogelijk te faciliteren voor onze leden, en met 

aanpassingen moet het in onze ogen mogelijk zijn om een competitie te organiseren.   

De competitie wordt gestart op vrijwillige basis. Wanneer een team besluit om niet deel te 

nemen heeft dit geen consequenties.  Er zal geen boete worden opgelegd, en het team 

behoud het recht om in het volgende seizoen in dezelfde divisie te starten als waar ze dit 

seizoen oorspronkelijk in was geplaatst.  

Ieder lid dat niet wil spelen kan zijn lidmaatschapsgeld terugvragen door zichzelf uit te 

schrijven via de website www.zdfdarts.nl. LET OP: als je hier gebruik van wilt maken, dien je 

voor 1 oktober jezelf uit te schrijven.  Wij verwerken alle uitschrijvingen in de eerste 2 weken 

van oktober en je zult dan voor 15 oktober je lidmaatschapsgeld terug gestort krijgen.  

 

Allereerst kunnen we niet vaak genoeg benadrukken om als captain met je locatiehouder in 

gesprek te gaan over de huidige maatregelen. Alleen als er op regelmatige basis contact 

onderling is, weet je samen zeker dat je alles hebt gedaan dat in je macht ligt om 

‘coronaproof’ te darten. 

Hieronder zullen we de belangrijkste regels uit het protocol van de NDB benoemen. Voor het 

volledige protocol verwijzen we je door naar de laatste pagina van deze update. Hier staan 

links naar zowel het volledige NDB-protocol, alsmede het Horeca-protocol en het sport-

protocol. 

We gaan er vanuit dat alleen gezonde personen sporten en dat zij goede hygiëne 

toepassen. Personen met verschijnselen van covid-19 en personen met huisgenoten met 

klachten blijven thuis. 

Basisregels voor iedereen: 

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

 ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

 houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het 

sporten)  

 vermijd drukte 

 was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  

 schud geen handen. Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen 

geschud (ook geen klappen, high-five, boks etc.).  

http://www.zdfdarts.nl/


 Het bullen voor aanvang van de wedstrijd of laatste leg dient te gebeuren in 

aangepaste vorm. Elke speler dient alleen zijn eigen pijlen uit het bord te halen.  

 Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (pijlen en stift).  

 Als er toch pijlen en/of een stift van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf 

en na afloop gedesinfecteerd te worden. 

 De 1,5m afstand tussen alle personen dient waar mogelijk altijd in acht genomen te 

worden.  

 Tijdens de beoefening van de sportactiviteit (het daadwerkelijk bezig zijn aan een 

wedstrijd of het ingooien) kan de 1,5 meter afstand tijdelijk, zo kort mogelijk, 

losgelaten worden. 

 Als je niet aan het gooien bent, ben je volgens het horecaprotocol verplicht om te 

zitten. 

 Het gebruik van een schrijver (en/of scheidsrechter) is toegestaan. Hij of zij dient zo 

veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren tot de spelers. Waar dit niet 

mogelijk is, mag deze persoon de 1,5 meter maatregel tijdelijk/zo kort mogelijk 

loslaten. Een schrijver mag op eigen initiatief een mondkapje (of ander 

beschermingsmiddel) dragen.  

 De speler loopt in een boog terug naar een plaats achter de oche via de zijde van de 

dartsbaan waar de scheidsrechter (schrijver) niet staat.  

 De wachtende speler achter de oche dient zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand 

te bewaren t.o.v. de speler aan de oche.  

 Indien er met meer dan 2 spelers (bijv. koppels) wordt gespeeld, dienen alle 

wachtende spelers zo veel mogelijk de 1,5m afstand te bewaren t.o.v. de speler aan 

de oche en elkaar. 

 Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden 

en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van 

andere darters. 

 Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit 

protocol worden aangepast.  

 Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden. De ZDF kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het (niet) naleven van dit 

protocol of voor de vrijwillige deelname aan deze competitie. 

Wat als jij, jouw team of je huidige locatie problemen voorziet? 

- Bespreek met je LH/CP of een andere speeldag meer ruimte geeft, bijvoorbeeld i.v.m. 

de drukte die de locatie op bepaalde dagen ervaart.  

- Kijk of je  wedstrijden kunt omruilen qua speeldag.  

- Bespreek met je team en LH/CP of een (tijdelijke) andere locatie uitkomst kan 

bieden. 

- Laat het ons weten. Wellicht kunnen we samen met jullie naar een oplossing zoeken. 



- Als jullie LH/team het niet ziet zitten om te spelen in de huidige omstandigheden, 

doe dat dan ook vooral niet en bel/mail/app ons! Dit kan ook tijdens de competitie. 

Heb je na de 1e  of 2e speelweek het gevoel dat het niet gaat, laat het ons weten! 

Wat als er problemen zijn/ontstaan op een bepaalde locatie of met een bepaald team? 

- Allereerst, ga in gesprek met de (vice)captain en/of locatiehouder van de andere 

partij. 

- Als je er samen niet uitkomt, kun je Koen (competitieleiding, 0612169206) of Wybren 

(voorzitter, 0615588332) bellen. Zij zullen samen met je kijken naar een gepaste 

oplossing. 

- Er volgen geen sancties voor het later/niet spelen als dit te wijten valt aan (het 

gebrek aan maatregelen omtrent) Corona. 

- Als je na afloop graag zaken met ons wil delen, gebruik dan het contactformulier op 

de website www.zdfdarts.nl en kies voor de optie ‘Klacht over een situatie tijdens 

een (competitie)wedstrijd’. 

- Als er herhaaldelijk klachten bij ons binnen komen over een team of locatie, dan 

kunnen wij ten alle tijden eenzijdig besluiten om het team of de locatie uit te sluiten 

van deelname.  

Als afsluiting willen we nog meegeven dat wij constant monitoren op klachten en  dat wij 

opmerkingen en feedback graag ontvangen. Dit zorgt ervoor dat we zo goed mogelijk op 

deze situatie kunnen blijven inspelen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens bestuur ZDF; Wybren Tuinstra. 

 

 

Protocol verantwoord darten  

 

https://www.ndbdarts.nl/images/reglementen/Protocol%20verantwoord%20darten%20ND

B.pdf  

 

Sportprotocol  

https://nocnsf.nl/sportprotocol   

 

Horecaprotocol  

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar  

http://www.zdfdarts.nl/
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