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Keuringsrapport. 
 
De ADO wil zich graag laten zien als een vereniging die de dartssport serieus neemt en deze ook als zodanig 
promoot.  
Hieronder staan alle richtlijnen vermeld waaraan de speelgelegenheid moet voor de ADO competitie. 
Geadviseerd wordt om onderstaande punten systematisch af te werken om zodoende eventuele 
mankementen te verhelpen. Doe dit zo spoedig mogelijk, de baancontrolecommissie start dit jaar wederom 
in september met het controleren van de banen. Indien een baan goedgekeurd is zal deze voorzien worden 
van een sticker met daarop de keuringsdatum en handtekening van de controleur. 
 
Speelgelegenheid: _______________________________________________ 
 
Datum van keuring: _______________________________  Keuring / Herkeuring/2de Herkeuring* 
 
Gekeurd door:  _______________________________________________ 
 
1. Dartbord.          Goed  Onvoldoende 
 

• Kwaliteit.  --------------------------------------------------------------> 
• Segmenten.  --------------------------------------------------------------> 
• Bevestiging op de wand (onwrikbaar).------------------------------------------> 

 
2. Verlichting 
 

• Voldoende aantal Watt. (2x60 of 2x20 halogeen). -------------------------> 
• Directe verlichting op het bord. ---------------------------------------------------> 
• Verlichting van de omgeving van de dartbaan. ---------------------------> 
• Afstand tot het bord. (Max. 2 m., 50cm.uit elkaar). ------------------------> 

 
3. Baan 
 

• Harthoogte dartbord-vloer   173 cm. --------------> 
• Voorzijde dartbord-werplijn   237 cm. --------------> 
• Diagonale lijn bull-werplijn   293 cm. --------------> 
• Minimale breedte dartbaan   150 cm. --------------> 
• Ruimte achter de okkey (loodrecht)  150 cm. --------------> 
• Minimale hoogte okkey           3 cm. --------------> 
• Minimale lengte okkey        60 cm. --------------> 
• Bevestiging okkey op de vloer (niet verschuifbaar) ------------------------> 
• Veiligheid van de vloer (bescherming tegen vallende darts). ---------> 
• Ruimte tussen 2 banen tijdens competitie (min 3 m. ,bull - bull) -------> 
• Geen obstakels aanwezig. (b.v. automaat, wc-deur). -------------------> 
• Optische omgeving voldoet. -------------------------------------------------------> 
• Bevestiging en zichtbaarheid van het schrijfbord. --------------------------> 

 
4. Aantal banen 
 

• Aantal gekeurde banen. ------------------------------------------------------------> 
• Baannummers van de gekeurde banen (z.o.z. voor situatieschets).-> 
• Dartbaan digitaal vastgelegd? ---------------------------------------------------> 

 
 
Deze versie is geldig vanaf seizoen 2012-2013. 
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Zoals gezegd zullen alle banen gecontroleerd en gekeurd worden. Bij een herkeuring van de baan zijn de 
volgende sancties van kracht: 
 
1e herkeuring; €   25,00. 
2e herkeuring; €   50,00. 
3e herkeuring betekent uitsluiting van de competitie. 
Het niet melden van een verandering of uitbreiding van de baan; € 25,00 
1e herkeuring van een verandering; € 50,00 
2e herkeuring van een verandering betekent uitsluiting van de competitie. 
 
De reguliere keuring en een keuring van de verandering zijn gratis. 
 
De boetes dienen à contant voldaan te worden aan het hoofd van de baancontrolecommissie. 
 

e-mail: baancontrole@adoarnhem.nl 

 

 

 

 

 


