Reglement Gedragsregels Jeugddarts
Nederlandse Darts Bond
1. Algemeen
a) Om de goede gang van zaken rond jeugddarts evenementen te waarborgen, heeft het bestuur van de
Nederlandse Darts Bond gedragsregels jeugddarts vastgesteld voor spelers, begeleiders en ouders. Deze
gedragsregels maken als bijlage onderdeel uit van dit reglement.
b) Dit reglement is van toepassing op alle evenementen en competities georganiseerd door de Nederlandse
Darts Bond waarbij jeugddarters als deelnemers zijn betrokken.
c) De Nederlandse Darts Bond draagt er zorg voor dat een ieder bekend kan zijn met deze gedragsregels.
d) Een ieder die aanwezig is op een onder auspiciën van de NDB georganiseerd evenement of
competitiewedstrijd dient zich te houden aan deze gedragsregels.
e) De gedragsregels hebben geen betrekking op strafrechtelijke feiten, zoals ernstige bedreigingen of het
gebruik van geweld. In dat geval wordt de zaak overgedragen aan het bevoegd gezag en worden door het
bestuur van de Nederlandse Darts Bond passende maatregelen genomen.
2. Melding van overtreding van de gedragsregels
a) Een geconstateerde overtreding van de gedragsregels kan worden gemeld aan een als zodanig
herkenbare vrijwilliger van de Jeugdcommissie of Toernooicommissie van de Nederlandse Darts Bond.
b) Indien de overtreding wordt begaan door een vrijwilliger van de Nederlandse Darts Bond dan kan een
overtreding ook worden gemeld aan een aanwezig bestuurslid van de Nederlandse Darts Bond, dan wel
achteraf, eventueel na een gesprek met de Vertrouwens-contactpersoon, schriftelijk via het kantoor
Nederlandse Darts Bond.
3. Waarschuwing
a) Indien een geconstateerde overtreding van de gedragsregels niet direct gevolgen heeft voor de voortgang
van het evenement, dan krijgt de overtreder hiervoor een waarschuwing. Een eerste waarschuwing heeft
geen consequenties.
b) Indien na een eerste waarschuwing opnieuw een overtreding van de gedragsregels plaatsvindt, dan
ontvangt de overtreder een officiële waarschuwing.
c) Een officiële waarschuwing wordt door de Nederlandse Darts Bond schriftelijk bevestigd. In deze
bevestiging wordt aangegeven hoe lang de waarschuwing van kracht blijft en wat de mogelijke sancties
na herhaling van de overtreding van gedragsregels zijn.
d) Indien na een officiële waarschuwing nogmaals een overtreding van de gedragsregels plaatsvindt, dan
wordt dit voorgelegd aan het bestuur van de Nederlandse Darts Bond. Het bestuur kan beslissen tot
nogmaals een officiële waarschuwing, dan wel tot het opleggen van één of meerdere sancties.
4. Sancties
a) Een sanctie naar aanleiding van overtredingen van de gedragsregels wordt direct opgelegd bij een
bedreiging van de voortgang van het evenement. Dit ter beoordeling van een official van de jeugd- of
toernooicommissie van de Nederlandse Darts Bond, of het bestuurslid van de Nederlandse Darts Bond,
indien aanwezig.
b) Een sanctie kan door het bestuur van de Nederlandse Darts Bond worden opgelegd na herhaalde
overtreding van de gedragsregels ná een officiële waarschuwing.
c) Een sanctie opgelegd door het bestuur van de Nederlandse Darts Bond staat in verhouding tot de ernst
van de overtreding(en) en kan betrekking hebben op (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot
evenementen, (tijdelijke) ontneming van erkenningen door de Nederlandse Darts Bond, schorsing of
verwijdering uit een selectie, opzegging van lidmaatschap of royement.
d) Bij zich herhalende overtredingen van ouders van een jeugddarter, waar het evenement dan wel derden
hinder van ondervinden, kan het bestuur beslissen om sancties te nemen tegen de jeugddarter.
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5. Bezwaar
a. Tegen een sanctie kan bezwaar worden aangetekend bij het instituut Sportrechtspraak, conform de daar
geldende procedure.
b. Het oordeel van het instituut Sportrechtspraak is bindend.
6. Wijzigingen
a. De bondsvergadering behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen.
b. De gedragsregels zelf, als bijlage opgenomen bij dit reglement, kunnen tussentijds gewijzigd worden door
het bestuur van de NDB.
c. Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Gedragsregels Jeugddarts
Nederlandse Darts Bond
De Nederlandse Darts Bond onderscheidt bij evenementen algemene gedragsregels, gedragsregels voor de
jeugddarters, gedragsregels voor de jeugdbegeleiders en gedragsregels voor de ouders.
1 Algemene gedragsregels
1. Iedereen die bij een dartevenement aanwezig is verdient respect. Afkomst, geslacht, uiterlijk, politieke
overtuiging, religie en/of seksuele geaardheid mogen nooit een rol spelen bij de behandeling of
bejegening van een persoon.
2. Een ieder onthoudt zich van agressieve uitingen zoals schelden, of slaan of schoppen tegen opstellingen
voor dartsbanen, afscheidingen of promotie.
3. Het gebruik en/of aanbieden van drugs, als bedoeld in de Opiumwet, is niet toegestaan.
4. Bij een voor jeugd en volwassenen gecombineerd evenement, zoals een NDB ranking-toernooi, is gebruik
van alcohol in algemene zin toegestaan. Dit geldt echter niet voor de jeugddarters, ouders, begeleiders en
vrijwilligers van de Nederlandse Dartsbond, zover deze bij de begeleiding van jeugd zijn betrokken.
5. Roken dient plaats te vinden op de daarvoor aangewezen plaatsen binnen of buten het gebouw.
6. Eenieder volgt altijd de aanwijzingen van officials van de Nederlandse Darts Bond op.
7. Het veroorzaken van overlast, al dan niet als gevolg van drugs en/of alcohol, wordt niet getolereerd.
2 Gedragsregels voor jeugddarters
1. Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van je tegenstander.
2. Breng je tegenstander niet uit zijn concentratie.
3. Zorg ervoor dat je het algemeen wedstrijdreglement kent en je jezelf houdt aan wat daarin is
voorgeschreven.
4. Bewaar je geduld ten opzichte van minder ervaren en langzamere schrijvers.
5. Ingooien is alleen toegestaan als er een lege baan is tussen een officiële wedstrijd en de baan waarop je
ingooit.
3 Gedragsregels voor jeugdbegeleiders
1. Onthoud je als jeugdbegeleider van handelingen die uitgelegd kunnen worden als schending van de
lichamelijke integriteit van de jeugddarter. De begeleider wordt geacht kennis te hebben genomen van de
gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie van de NOC*NSF (overgenomen door de
Nederlandse Darts Bond).
2. Coach jouw pupillen op bescheiden wijze tijdens een wedstrijd, met respect voor de tegenstander.
3. Let er op dat jouw pupillen zich gedragen conform de gedragsregels voor spelers.
4. Spreek spelers, ouders en supporters aan als zij zich niet aan de gedragsregels houden.
5. Onthoud je tijdens een evenement van werven van talentvolle jeugdspelers, die aangesloten zijn bij een
andere organisatie.
6. Leg niet een te grote druk op jonge kinderen om te moeten presteren.
7. Zorg ervoor dat het zichtbaar is, dat je door de Nederlandse Darts Bond erkende jeugdbegeleider bent.
4 Gedragsregels voor ouders
1. Toon interesse en enthousiasme en steun uw kind.
2. Moedig uw kind (en/of zijn koppelmaat of teamgenoten) aan.
3. Coach uw kind niet tijdens de wedstrijd, als uw kind al ondersteund wordt door een jeugdbegeleider of coach.
4. Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor toeschouwers.
5. Laat uw emoties niet de vrije loop.
6. Maak geen beledigende opmerkingen naar spelers, ouders, scheidsrechters, jeugdbegeleiders of andere
begeleiders, ook al horen ze bij de tegenstander.
7. Geef de jeugdbegeleider geen adviezen over zijn taak (al zijn ze nog zo goed bedoeld).
8. Toon waardering voor de jeugdbegeleiders en andere vrijwilligers die een wedstrijd organiseren en/of
leiden.
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Reglement Gedragsregels Algemeen
Nederlandse Darts Bond
1. Algemeen
a) Om de goede gang van zaken rond dartsevenementen te waarborgen, heeft het bestuur van
de Nederlandse Darts Bond Algemene Gedragsregels vastgesteld voor spelers, schrijvers,
supporters en toeschouwers. Deze gedragsregels maken als bijlage onderdeel uit van dit
reglement.
b) Dit reglement is van toepassing op alle evenementen en competities georganiseerd door de
Nederlandse Darts Bond.
c) De Nederlandse Darts Bond draagt er zorg voor dat een ieder bekend kan zijn met deze
gedragsregels.
d) Een ieder die aanwezig is op een onder auspiciën van de NDB georganiseerd evenement of
competitiewedstrijd dient zich te houden aan deze gedragsregels.
e) De gedragsregels hebben geen betrekking op strafrechtelijke feiten, zoals ernstige
bedreigingen of het gebruik van geweld. In dat geval wordt de zaak overgedragen aan het
bevoegd gezag en worden door het bestuur van de Nederlandse Darts Bond passende
maatregelen genomen.
2. Melding van overtreding van de gedragsregels
a) Een geconstateerde overtreding van de gedragsregels kan worden gemeld aan een als
zodanig herkenbare vrijwilliger van de toernooicommissie en/of wedstrijdleiding van de
Nederlandse Darts Bond.
b) Indien de overtreding wordt begaan door een vrijwilliger van de Nederlandse Darts Bond dan
kan een overtreding ook worden gemeld aan een aanwezig bestuurslid van de Nederlandse
Darts Bond, dan wel achteraf, eventueel na een gesprek met de vertrouwens-contactpersoon,
schriftelijk via het kantoor van de Nederlandse Darts Bond.
3. Waarschuwing
a) Indien een geconstateerde overtreding van de gedragsregels niet direct gevolgen heeft voor
de voortgang van het evenement, dan krijgt de overtreder hiervoor een waarschuwing. Een
eerste waarschuwing heeft geen consequenties.
b) Indien na een eerste waarschuwing opnieuw een overtreding van de gedragsregels
plaatsvindt, dan ontvangt de overtreder een officiële waarschuwing.
c) Een officiële waarschuwing wordt door de Nederlandse Darts Bond schriftelijk bevestigd. In
deze bevestiging wordt aangegeven hoe lang de waarschuwing van kracht blijft en wat de
mogelijke sancties na herhaling van de overtreding van gedragsregels zijn.
d) Indien na een officiële waarschuwing nogmaals een overtreding van de gedragsregels
plaatsvindt, dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur van de Nederlandse Darts Bond. Het
bestuur kan beslissen tot nogmaals een officiële waarschuwing, dan wel tot het opleggen van
één of meerdere sancties.
4. Sancties
a) Een sanctie naar aanleiding van overtredingen van de gedragsregels wordt direct opgelegd bij
een bedreiging van de voortgang van het evenement. Dit ter beoordeling van een official van
de toernooicommissie en/of wedstrijdleiding van de Nederlandse Darts Bond, of het
bestuurslid van de Nederlandse Darts Bond, indien aanwezig.
b) Een sanctie kan door het bestuur van de Nederlandse Darts Bond worden opgelegd na
herhaalde overtreding van de gedragsregels na een officiële waarschuwing.
c) Een sanctie opgelegd door het bestuur van de Nederlandse Darts Bond staat in verhouding
tot de ernst van de overtreding(en) en kan betrekking hebben op (tijdelijke) ontzegging van de
toegang tot evenementen, (tijdelijke) ontneming van erkenningen door de Nederlandse Darts
Bond, schorsing of verwijdering uit een selectie, opzegging van lidmaatschap of royement.
d) Bij zich herhalende overtredingen van supporters van een speler, waar het evenement dan
wel derden hinder van ondervinden, kan het bestuur beslissen om sancties te nemen tegen de
speler.

5. Bezwaar
a) Tegen een sanctie kan bezwaar worden aangetekend bij het instituut Sportrechtspraak,
conform de daar geldende procedure.
b) Het oordeel van het instituut Sportrechtspraak is bindend.

6. Wijzigingen
a) De bondsvergadering behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen.
b) De gedragsregels zelf, als bijlage opgenomen bij dit reglement, kunnen tussentijds gewijzigd
worden door het bestuur van de NDB.
c) Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Algemene Gedragsregels Dartsevenementen
Nederlandse Darts Bond
De Nederlandse Darts Bond onderscheidt bij evenementen algemene gedragsregels, gedragsregels
voor spelers, gedragsregels voor schrijvers en gedragsregels voor supporters/toeschouwers.
1. Algemene gedragsregels
1. Iedereen die bij een dartevenement aanwezig is verdient respect. Afkomst, geslacht, uiterlijk,
politieke overtuiging, religie en/of sexuele geaardheid mogen nooit een rol spelen bij de
behandeling of bejegening van een persoon.
2. Een ieder onthoudt zich van agressieve uitingen zoals schelden, of slaan of schoppen tegen
opstellingen voor dartsbanen, afscheidingen of promotie.
3. Het gebruik en/of aanbieden van drugs, als bedoeld in de Opiumwet, is niet toegestaan.
4. Een ieder onthoudt zich van overmatig drankgebruik.
5. Roken dient plaats te vinden op de daarvoor aangewezen plaatsen binnen of buiten het gebouw..
6. Een ieder volgt altijd aanwijzingen van officials van de Nederlandse Darts Bond op.
7. Het veroorzaken van overlast, al dan niet als gevolg van drugs en/of alcohol, wordt niet
getolereerd.
2. Gedragsregels voor spelers
1.
2.
3.
4.

Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van je tegenstander.
Breng je tegenstander niet uit zijn concentratie.
Bewaar je geduld ten opzichte van minder ervaren en langzamere schrijvers.
Ingooien is alleen toegestaan als er een lege baan is tussen een officiële wedstrijd en de baan
waarop je ingooit.
5. Zorg ervoor dat je het algemeen wedstrijdreglement kent en je jezelf houdt aan wat daarin is
voorgeschreven.
3. Gedragsregels voor schrijvers
1.
2.
3.
4.

Gedraag je niet intimiderend of laatdunkend ten opzichte van de spelers.
Je bent onpartijdig en noteert de correcte (rest) scores.
Je breng de spelers niet uit hun concentratie.
Je staat stil en zorgt ervoor dat de spelers het schrijfbord goed kunnen zien.

4. Gedragsregels voor supporters en toeschouwers
1. Blijf tijdens de wedstrijd in het gebied dat bestemd is voor supporters en toeschouwers.
2. Laat je emoties niet de vrije loop. Aanmoedigen vindt plaats op een positieve, niet agressieve
manier.
3. Tijdens de beurt van een speler ben en sta je stil.
4. Breng spelers niet uit hun concentratie.
5. Bewaar geduld ten opzichte van minder ervaren en langzamere schrijvers.
6. Maak geen beledigende opmerkingen naar spelers, schrijvers of andere toeschouwers en
supporters.

