
BEVERS VOGELPIEK TORNOOI 

Reglementering en informatie : 

- elke deelnemer is een v aste inwoner van de gemeente Beveren of een         

deelgemeente daarvan . 

- enkel recreatieve spelers mogen deelnemen . indien U professioneel bent en U  

schrijft zich toch in : dat kan, bij deze danken wij U alvast voor de extra steun 

aan dit evenement .U mag uiteraard niet deelnemen . 

- eigen darts en aanverwanten meebrengen . 

- elke deelnemer schrijft zich in via de site met al zijn gegevens . 

- er kan maar 1 keer deelgenomen worden aan een voorronde wedstrijd . 

- elke deelnemer kiest zijn plaats waar hij deze voorronde wil spelen .  

- elke deelnemer kies een 2de plaats als voorronde als reserve optie . 

- elke deelnemer is 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig . 

 

Informatie : 

Speltype 

1. Het speltype van het toernooi is 501. 

2.Een toernooi begint in een poulesysteem en gaat over naar een    
knock-out systeem.  

3.Elke speler mag  6 oefen pijlen werpen . 

4.Elke speler werpt 1 pijl richting bull  om te bepalen wie mag starten  

Poulesysteem 

         1.In het poulesysteem wordt “best of 3″ gespeeld. 

         2.Uitwerpen met een dubbel out shot. 

  
Knock-out 

1. In het knock-out systeem wordt er “best of 3″ gespeeld. 
2. In de finale wordt er  “best of 5″ gespeeld. 
3. Uiteraard uitwerpen met een dubbel out shot . 

 

 
 



 

Inschrijving  

1. De inschrijving van het Bevers Vogelpiek toernooi. Kost € 10.00 . 
2. Dames betalen 5 euro  

3. Jeugd spelers mogen gratis deelnemen  
4. Inschrijvingen zijn beperkt ifv het aantal plaatsen in de voorrondes  

5. Enkel de heren spelen voorrondes  
6. Dames en jeugd gaan direct naar het hoofdtornooi hiervoor zijn de 

inschrijvingen beperkt . 

  
 
Score verloop  

1. De score wordt ingevuld op de aanwezige darts counters  

2 na de wedstrijd schrijft de winnaar de eindstand op de aanwezige 
formulieren, in aanwezigheid van de verliezer. 

Score : 2-0  = 2 punten +2 legs gewonnen voor de winnaar  

De verliezer krijgt dan 0 punten en 0 legs  

Score : 2-1 = 1 punt + 1 gewonnen legs , voor de winnaar 

De verliezer krijgt dan 0 punten + 1 gewonnen legs  

 

. Tijd en plaats 

 

03-06-22 19 uur   gildenhuys beveren 

04-06-22 13 uur kallo dijkfeest 

05-06-22 14 uur gildehuys beveren  

10-06-22 19 uur haasdonk sporthal 

11-06-22 13 uur haasdonk sporthal 

12-06-22 13 uur    de laan Melsele 

17-06-22 19 uur sleutelhof vrasene 

19-06-22 14 uur sleutelhof vrasene 

24-06-22 19 uur kolenhof beveren 

26-06-22 13 uur  bar lot kieldrecht 
 
Data kunnen nog aangepast worden in functie van het aantal inschrijvingen  
 
 
 
 



 

Toernooileider/leidster 

1. Het bestuur/vrijwilligers heeft de daadwerkelijke leiding van het 
toernooi. 

2. Het bestuur/vrijwilligers is voor aanvang van de voorrondes  
aanwezig. 

3. Het bestuur/vrijwilligers geeft uitvoering aan het toernooireglement. 
4. Het bestuur/vrijwilligers fungeert als hoofdscheidsrechter. 
5. Daar waar het tornooireglement in gebreke blijft beslist de 

toernooileiding. 

  
  

  
Hoofd tornooi  

1. Aan de hooftornooi nemen tot 80 heren deel  

2. Aan het dames tornooi nemen tot 40 dames deel  
3. Aan het jeugd tornooi nemen tot 40 jongeren deel  

 


