
Regelgeving kwalificering voor Rijnmond Darts selectieteams 
 
Rijnmond Darts leden kunnen zich plaatsen voor één van de volgende nationale competities: Super League en/of 
Laco en Brabantcup. Dit doen zij door een positie te verwerven op de Selectielijst. Het Rijnmond Darts Bestuur zal 
de Rijnmond Darts leden die zich gekwalificeerd hebben voor de Selectielijst individueel benaderen. 
 
De selectielijst wordt bepaald door de top 20 van rankinglijst bij de heren en de top 12 bij de dames, om hiervoor in 
aanmerking te komen zal men aan minimaal 5 Rijnmond Darts rankingtoernooien deelgenomen moeten hebben. 
Ook de winnaars van de single Play-offs van elke divisie plaatsen zich voor de Rijnmond Darts selectie.  
 
Toelichting 
 
Elk competitiejaar nieuwe kwalificatie 
Spelers zullen elk jaar weer opnieuw hun selectie moeten 'afdwingen' door een hoge positie te behalen in de 
Rijnmond Darts Ranking Selecties en/of de single Play-offs van hun divisie te winnen. 
 
Alleen de beste spelers 
Alleen de beste spelers komen op de Selectielijst terecht. Op basis van hun positie op de Selectielijst kunnen 
spelers bepalen in welke competitie zij uit willen komen. Ieder Rijnmond Darts lid kan er voor zorgen dat hij een 
hoge positie op deze lijst verwerft. Door het neerzetten van een prestatie verwerft iemand dus bepaalde rechten. 
Het tegenovergestelde is ook waar. Heb je niet voldoende gepresteerd, dan kan je je ook op geen enkel recht 
beroepen. 
 
Zelf kiezen met wie je speelt 
Spelers die hoog op de plaatsingslijst eindigen kunnen zelf min of meer kiezen met wie zij in een team willen 
spelen. Stel dat de nummer 1 van de Rijnmond Darts ranking, Pietje, graag met de nummer 8, Jantje, wil spelen. 
De kans is groot dat dit niet lukt in het Super League team. Pietje kan er wel voor kiezen om uit te komen in 
dezelfde competitie als waarin Jantje uitkomt. Op basis van zijn plaats kan Pietje dus besluiten in welke competitie 
hij wil uitkomen. Dit geldt niet voor Jantje. Jantje moet afwachten waar er nog plek is. 
 
Niet genoeg spelers voor alle selecties 
Indien er niet genoeg spelers zich geplaatst hebben voor de selectieteams, dit kan doordat er bijvoorbeeld 
afmeldingen zijn i.v.m. andere verplichtingen (bv. Superleague), of spelers plaatsen zich dubbel, worden er andere 
spelers benaderd voor de selectieteams.  
Deze plaatsen kunnen door het Rijnmond Darts bestuur naar eigen inzicht ingevuld worden. (Zij kunnen 
bijvoorbeeld dus ook naar de eerste divisie kijken of naar talentvolle spelers.) Dit zal worden besloten in een 
bestuursvergadering, waarbij alle bestuursleden inspraak hebben. Dus geen Super Leaguemanager, LaCo-
manager, Brabantcup-manager, wedstrijdsecretaris, of wie dan ook, die dit 'eventjes regelt'! Zo voorkomen we alle 
schijn van partijdigheid en vriendjespolitiek. 

 

 


