
Potters Darts Ranking 2021/2022 

 

Bij Pool -en Dartscafé Potters aan de Tuinweg 12 te Hoofddorp worden wekelijks op woensdagavond 

dartstoernooien gehouden waarvan een Ranking wordt bijgehouden. 

Tevens zijn er op iedere 1e zaterdagavond van de maand dartstoernooien die meetellen voor deze 

Ranking. 

De toernooien zijn over het algemeen met speltype 501, waarbij begonnen wordt in poules gevolgd 

door knock-out toernooi in een winnaarsronde en een verliezersronde. 

Poules worden geloot. In de Knock-out fase kom je uiteraard je poulegenoot niet eerder tegen dan in 

de finale. De loting voor de 1e ronde van de knock-out toernooien geschiedt zo veel mogelijk middels 

een nummer 1 uit een poule tegen een nummer 2 uit een andere poule. 

De laatste woensdag van iedere maand is er speltype T53 (TacTics, 501, 301 dubbel in/dubbel uit) en 

worden er dubbele punten vergeven voor de Ranking. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers is de puntenverdeling voor de Ranking als volgt: 

Winnaarsronde schema 16 schema 8 

Winnaar    9  9 

Finalist    7  7 

Halve finalisten   5  5 

Kwart finalisten   4  3 

1/8 finales   3 

 

Verliezersronde schema 16 schema 8 

Winnaar    6  6 

Finalist    4  4 

Halve finalisten   3  2 

Kwart finalisten   2  1 

1/8 finales   1 

 

Het Ranking Seizoen bij Potters is reeds van start gegaan. 6 oktober jl. was het eerste toernooi met 

24 deelnemers en afgelopen 13 oktober met 15 deelnemers. Totaal aantal toernooien: 39 

Het laatste toernooi meetellend voor de Ranking is op woensdag 11 mei 2022. 

 

 



Doelstellingen Ranking toernooien. 

● Plaatsing voor het eindtoernooi op zaterdag 21 mei 2022 (datum: ovb) 
De nummers 1 t/m 16 plaatsen zich voor het EINDtoernooi waar de prijzen te verdienen zijn. 
(Indien er iemand niet kan wordt deze plaats vergeven aan de nr. 17 van de ranking, enzovoort) 

● Onder voorbehoud: Troosttoernooi voor de nr. 17 t/m 24 

● Mooie trainingsmogelijkheid voor de competitie 

● Gezelligheid 

 

Prijzengeld 

Alle woensdagavond toernooien: Inschrijfgeld minus € 10,= is het prijzengeld voor de avond.            

De ingehouden € 10,= van het inschrijfgeld wordt opgespaard voor het Eindtoernooi in mei 2022. 

De zaterdagavond toernooien: Inschrijfgeld minus € 20,= is het prijzengeld voor de avond.                            

De ingehouden € 20,= van het inschrijfgeld wordt opgespaard voor het Eindtoernooi in mei 2022. 

 

Inschrijfgeld  

Woensdagavond € 2,= per deelnemer inschrijven voor 19:45 uur; aanvang: 20:00 uur 

Zaterdagavond  € 5,= per deelnemer inschrijven voor 19:45 uur; aanvang: 20:00 uur 

 

Minimum aantal deelnemers 

Om de toernooien door te laten gaan en de puntenverdeling mee te laten tellen voor de totaal 

ranking dienen er minimaal 8 deelnemers te zijn.  

Indien er minder dan 8 deelnemers zijn telt het toernooi niet mee voor de Ranking. 

 

Beperkende Covid-19 maatregelen 

Zolang er beperkende maatregelen zijn graag aandacht voor: 

- QR-code verplicht  

- Toernooi inschrijving voor 19:45 uur ivm sluiting om 00.00 uur 

 

Website Pool -en Dartscafé Potters 

Op de website is de stand in de Ranking zichtbaar. De Ranking wordt wekelijks bijgehouden in Excel 

op gebied van behaalde punten, gegooide 180’ers en gegooide finishes van 100 en hoger. 

Wil je de Ranking in Excel per mail ontvangen dan graag e-mailadres doorgeven aan                  

Raymond Witterland (raymond@witterland.nl)  

 

mailto:raymond@witterland.nl

