
  
 

 
 
Sallandse DartCompetitie 
 
Seizoen 2014/2015 
Kampioenen en Promotie/Degradatie  
 
Eredivisie 
Kampioenschap 
Het team met de meeste punten is kampioen1.  
 
Degradatie 
Nr ‘s  13 en 14 degraderen naar de 1e Divisie. 
Nr. 12 speelt een thuis en uitwedstrijd tegen de ‘beste’ nr. 2 van de 1e Divisie. De winnaar van deze wedstrijden 
speelt volgend seizoen in de Eredivisie. 
 
 
Eerste divisie 
Kampioenschap 
Het team met de meeste punten is kampioen1 en promoveert naar de Eredivisie. 
De kampioenen spelen onderling (uit- en thuiswedstrijd) om het algeheel divisie kampioenschap. 
De algeheel divisie kampioen vertegenwoordigt de SDC op de landelijke divisie kampioenschappen van de 
NDB. 
 
Promotie 
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie 
De nr’s 2 van de 1e Divisie spelen een thuis- en uitwedstrijd, de winnaar (de ‘beste’ nr. 2) speelt tegen de Nr  12  
van de Eredivisie, de winnaar speelt volgend seizoen is de Eredivisie. 
 
Degradatie 
De nr ‘s 13 en 14 degraderen naar de 2e Divisie. 
De nr ‘s 12 spelen met de nr ‘s 2 van de 2e Divisie, in 2 poules van 3, een volledige competitie (thuis en uit). De 
poule winnaars spelen volgend jaar in de 1e divisie.     
 
 
Tweede divisie 
Kampioenschap  
Het team met de meeste punten is kampioen1. De vier divisie kampioenen promoveren naar de 1e divisie. 
De kampioenen spelen onderling om het algeheel divisie kampioenschap. Er wordt als volgt gespeeld 1:2A-2C 
& 2:2B-2D => Winnaar 1 - Winnaar 2 (de wedstrijden zijn zowel uit als thuis) 
De algeheel divisie kampioen vertegenwoordigt de SDC op de landelijke divisie kampioenschappen van de 
NDB. 
 
Promotie 
De kampioenen promoveren rechtstreeks naar de Eerste divisie. 
De nr ‘s 2 spelen met de nr ‘s 12 van de 1e Divisie, in 2 poules van 3, een volledige competitie (thuis en uit). De 
poule winnaars spelen volgend jaar in de 1e divisie.   
 
Degradatie 
Nr ‘s 13 en 14 degraderen naar de 3e Divisie. 
Nr’s 12 spelen met de vier niet rechtstreeks gepromoveerde 2e plaatsen (uit de 3e divisie) in 2 poules van 4, een 
halve competitie. De poulewinnaars spelen volgend seizoen in de 2e divisie. 
 

                                                 
1 Bij een gelijk aantal punten is het resultaat van de onderlinge wedstrijden bepalend (punten totaal), als dit gelijk is telt het 
aantal gewonnen wedstrijden. Als er dan nog geen verschil is gemaakt wordt een onderlinge wedstrijd op neutraal terrein 
gespeeld, de winnaar is  kampioen.  



  
 

Derde divisie 
Kampioenschap 
Het team met de meeste punten is kampioen1. De zes divisie kampioenen en de twee beste nr’s 2 promoveren 
naar de Tweede divisie. 
De kampioenen spelen onderling om het algeheel divisie kampioenschap. Er wordt in 2 poules van 3 een 
volledige competitie gespeeld (thuis en uit). De poulewinnaars spelen op neutraal terrein een alles beslissende 
wedstrijd om het algeheel divisie kampioenschap.  
De algeheel divisie kampioen vertegenwoordigt de SDC op de landelijke divisie kampioenschappen van de 
NDB. 
 
De vier nr’s 2 die niet rechtstreeks promoveren spelen met de nr’s 12 van de 2e Divisie in 2 poules van  4, een 
halve competitie. De poulewinnaars spelen volgend seizoen in de 2e divisie. 
 
Degradatie 
De 3e Divisie kent geen degradatie. 
 
Vierde divisie 
De teams die als 1 en 2 eindigen in de 4e Divisie A promoveren naar de 3e Divisie.  
 
 
Invulling vrij gekomen plaatsen in divisies volgend seizoen 
 
Indien er door omstandigheden (bijvoorbeeld teams die zich terugtrekken) plaatsen vrij komen in een divisie, 
worden deze als volgt opgevuld: 
 
Ere divisie 
De verliezer van de beslissingswedstrijd (nr 12 tegen beste nr 2) 
 
Eerste divisie 
De beste nr 2 uit de beslissingspoules (promotie/degradatie 1e/2e  divisie) komen in 1e divisie. Bij meer 
beschikbare plaatsten de andere nr 2, vervolgens de beste nr 3 enz. 
 
Tweede divisie 
De beste nr 2 uit de beslissingspoules (promotie/degradatie 2e/3e  divisie) komen in 2e divisie. Bij meer 
beschikbare plaatsten de andere nr 2, vervolgens de beste nr 3 enz. 
 
 
Daar waar deze regels niet in voorzien, beslist het bestuur 
 
 
 
Namens het SDC bestuur 
  
Jos Groen 
(voorzitter) 


