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Dartsprotocol “Darts in tijden van corona” 

 
Om de opstart van de competitie op een voor iedereen zo veilige en gezond mogelijke manier te 
laten verlopen stellen we dit protocol samen met maatregelen die dit mogelijk moeten maken. 
Echter zullen de regels die van toepassing zijn en opgelegd door de verschillende instanties de 
komende maande verder evolueren in de gunstige of minder gunstige richting en zullen we dit 
protocol hierop steeds afstemmen. 

Bij het opstellen van dit protocol moeten we niet enkel rekening houden met de maatregelen 
opgelegd voor de HORECA, maar ook deze opgelegd ivm de sport en de algemene regels die van 
toepassing zijn en opgelegd worden door de Nationale veiligheidsraad. 

PROTOCOL : 

1.  Darten in de HORECA 

Darten in de HORECA is terug toegestaan.  Volgens de regels opgelegd door Nationale veiligheidsraad 
is men verplicht aan een tafel te zitten tijdens een HORECA-bezoek en kan men spellen eigen aan de 
HORECA zoals darts en biljart beoefenen indien de spelers de afstandsregel van 1,5 meter kunnen 
toepassen en dient het bord na afloop volledig ontsmet te worden.  De spelers zijn ook verplicht een 
mondmasker te dragen.  Aanwezigen die dus niet spelen dienen te blijven zitten.  Uiteraard dient dit 
steeds in overleg te gebeuren met de eigenaar die hierover zijn goedkeuring moet geven en erop 
toekijken dat de geldende regels worden toegepast. 

2. Verantwoord darten. 

- Alles spelers zijn verplicht een mondmasker te dragen tijdens het beoefenen van de dartssport. 

- Bij aanvang en afloop van de wedstrijd worden er geen handen geschud. Dit kan worden vervangen 
door instemmend knikken, een duimpje of mondeling succes en/of proficiat wensen bij aanvang of 
afloop van de partij. 

- Het bullen bij aanvang van de partij of voor het aanvangen van de beslissende leg dient te worden 
aangepast.  Elke speler haalt op zijn beurt enkel zijn eigen pijl uit het bord. 

- Iedere speler gebruikt enkel zijn eigen persoonlijk materiaal (zowel dartspijlen als schrijfstift). 

- Indien er toch materiaal van een andere speler of eigendom van de speellocatie (darts of schrijfstift) 
wordt gebruikt moet dit eerst worden gedesinfecteerd alvorens het in gebruik te nemen. 

- Het scorebord en/of schrijfbord worden na elk potje darts gedesinfecteerd of vervangen. 

- De 1,5 meter afstand (social distancing) dient ten allen tijden, waar mogelijk, in acht genomen te 
worden. 

- Het gebruik van een schrijver is toegestaan.  Echter dient de schrijver de afstandsregel van 1,5 
meter toe te passen.  De schrijver is verplicht een mondmasker te dragen tijdens de wedstrijd die hij 
schrijft.  
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- Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een schrijver, schrijven de spelers elk hun eigen score op 
met hun eigen persoonlijke stift.  Voor een speler zijn pijlen uit het bord haalt zegt hij luidop de score 
die hij heeft gegooid en schrijft deze vervolgens op het schrijfbord.  Nadat de speler is teruggekeerd 
kan de volgende speler aan zijn werpbeurt beginnen. 

- Spelers die terugkeren van het bord lopen in een boog terug en houden steeds minstens 1,5 meter 
afstand van de schrijver en/of tegenspeler en neemt plaats op minstens 1,5 meter achter de andere 
speler.  Dit kan eventueel worden aangeduid door middel van plakband op de vloer.  Op deze manier 
kan men een gebied creëren achter de hockey van minstens 1,5 meter. 

- Indien er koppel wordt gespeeld, dienen alle wachtende spelers ten minste 1,5 meter afstand te 
houden van elkaar. 

- Enkel personen die effectief spelen mogen rechtstaan, alle andere personen (teamleden, 
supporters, klanten) dienen ten allen tijden te zitten aan de voorbestemde tafels aangewezen door 
de uitbater. 

- Er dient steeds een plaats te worden gereserveerd voor de tegenpartij zodat deze kan neerzitten 
tijdens de dartswedstrijden.  Dit gebeurt best in overleg met de uitbater van het lokaal. 

- We raden aan zowel voor als na afloop van elke partij de handen te wassen en te desinfecteren met 
alcoholgel. 

We willen erop wijzen dat het coronavirus zich nog steeds onder ons aanwezig is en opnieuw 
ongemeen hard kan toeslaan indien we de opgelegde maatregelen niet volledig uitvoeren en volgen.  
We rekenen dan ook op ieders bereidwilligheid en gezond verstand om dit protocol toe te passen 
zodat we alsnog in deze vreemde en soms moeilijke tijden van onze geliefde sport kunnen genieten. 

Van zodra er bepaalde versoepelingen worden uitgevaardigd of in het slechtste geval een 
verstrenging van de maatregelen zullen we het bovenstaande protocol hierop aanpassen. 
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