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Het bestuur van de Nederlandse Darts Bond heeft dit protocol verantwoord darten vastgesteld. Dit 
kan bijdragen om de veiligheid te borgen wanneer het kabinet heeft besloten dat er weer gedart mag 
worden. Dit protocol wordt aangepast op het moment dat er aanvullende maatregelen en/of 
verruiming komt vanuit de overheid of dat er vanuit de praktijk blijkt dat aanscherping nodig is.  
Uitgangspunt van dit darts specifieke protocol is het door de gezamenlijke sport en NOC*NSF 
ontwikkelde algemeen landelijk sportprotocol, welke dus ook moet worden aangehouden, naast dit 
specifieke dartsprotocol. Het protocol ‘verantwoord darten’ is niet getoetst/vastgesteld door 
RIVIM/Overheid, maar opgesteld op basis van het vastgestelde generieke protocol van NOC*NSF. 
Naast deze twee protocollen is het van belang om het Horeca Protocol van KHN te raadplegen. 
 
Welke soorten (horeca)accommodatie op welk moment mogen openen besluit het kabinet. In welke 
accommodatie en in welke vorm er gespeeld mag worden ligt aan de besluitvorming van de overheid. 
Hierin spelen de veiligheidsregio’s en gemeenten een belangrijke rol. De Nederlandse Darts Bond 
adviseert accommodaties om voor vragen over opening contact op te nemen met de veiligheidsregio.  
 

 
Inleiding 
 
De Nederlandse Darts Bond (NDB) is een landelijk opererende bond met 25 aangesloten regionale 

lidorganisaties. De NDB is aangesloten bij NOC*NSF. De NDB heeft vanwege de coronacrisis al haar 

competities nietig verklaard en alle geplande evenementen gecanceld tot nader orde. Wij volgen 

hierbij altijd de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit om verspreiding van het virus tegen te 

gaan. Als bond zetten we ons in voor onze belangen en voor versoepeling van de maatregelen en 

richtlijnen zodra mogelijk. We blijven in gesprek met alle partijen en houden leden, lidorganisaties en 

speellocaties vanzelfsprekend op de hoogte. 

Bij darts is er geen sprake van fysiek contact tussen de sporters en/of hun captains. Sporters en 
doelgroepen zijn onder te verdelen op basis van het risicoprofiel: 

• Deelnemers aan het wedstrijdaanbod zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico; 

• Functionarissen zoals schrijvers, callers, captains, trainers, wedstrijd- en teamleiders hebben 
een iets hoger risico door meerdere contactmomenten, maar vallen nog steeds onder een 
laag risicoprofiel; 

• Deelnemers en functionarissen in alle leeftijdscategorieën met gezondheidsklachten zijn 
meer kwetsbaar (hoger risicoprofiel). 

 
Daarnaast zijn er nog personen die indirect aan de NDB/ dartsport zijn gerelateerd. Te denken valt 
hierbij aan medewerkers/beheerders/vrijwilligers van accommodaties. Zij dragen een hoger risico 
door meerdere contactmomenten. Alle overige personen dragen een laag risico. 
Wij volgen het beleid van VWS, EZ en NOC*NSF. 
 
Voor alle hierboven genoemde personen geldt dat zij zich moeten houden aan de RIVM-richtlijnen. 
  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
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Preambule 
 

1. Bij NDB-sportactiviteiten is er geen sprake van fysiek contact tussen sporters onderling en 
met hun begeleiders, trainers of functionarissen zoals scheidsrechter en schrijvers; 

2. Onze voorwaarden en maatregelen moeten helder en hanteerbaar zijn voor alle sporters en 
alle personen die direct betrokken zijn bij de beoefening van de dartssport; 

3. Daar waar sprake is van specifieke vergunningen moeten de voorschriften van de 
overheidsorganisaties zoals RIVM, overheid, gemeente en provincie worden opgevolgd; 

4. In dit protocol richten wij ons alleen op de beoefening van de dartssport. 
Voor overige maatregelen verwijzen wij naar branchespecifieke voorschriften, zoals het 
Horeca Protocol van KHN (voor horecalocaties) en het Landelijk Sport Protocol van NOC*NSF 
(voor binnensportaccommodaties, zoals sportkantines, buurthuizen en dartcentra). 

5. De eigenaar van de locatie en/of bedrijfsleider zijn verantwoordelijk dat de huisregels en het 
protocol “Verantwoord Darten ’worden nageleefd, evenals de protocollen vermeld onder 
punt 4.  

 
 
Voorschriften 

Onderstaande voorschriften zijn bedoeld voor alle mensen die darten, ongeacht het type of de vorm 
van darten die wordt beoefend. 
De dartssport vindt plaats in vele verschillende types accommodaties. Er zullen ook verplichte 
voorschriften gelden voor deze accommodaties opgesteld door de Veiligheidsregio en/of kabinet. 
 
Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, arbo-regels etc. blijven onverkort van 
toepassing. Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast 
en we kunnen niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere, regels kennen dan in dit protocol zijn 
opgeschreven. Indien ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels 
worden opgelegd, dan gelden de bepalingen uit de noodverordening. 
 
 
Risico’s 
 
Deelnemers aan het wedstrijdaanbod en aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen 
onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Darten is dus 
betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden.  
 
We gaan er vanuit dat alleen gezonde personen sporten en dat zij goede hygiëne toepassen.  
Personen met verschijnselen van covid-19 en personen met huisgenoten met klachten blijven thuis. 
Als deze voorschriften worden nageleefd is er vrijwel geen kans op transmissie. 
Hierdoor is het niet noodzakelijk om handgel tussen de beurten door te gebruiken. 
  

https://khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Sport generieke maatregelen 
Voor alle sport generieke maatregelen verwijzen wij naar het landelijke sportprotocol van NOC*NSF.  
In dat protocol staan alle maatregelen vermeld waaraan iedereen zich moet houden. Dat protocol 
geldt zowel voor sporters, officials, sportaanbieders, bestuursleden, beheerders van 
sportaccommodaties/openbare ruimtes/horeca gelegenheden waarin gesport wordt als voor 
evenementenorganisatoren.   
 
In het kort geldt als basis voor iedereen:  

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;  

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten); 

• vermijd drukte;  

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  

• schud geen handen.  
 
Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden (voor iedereen) 

• Was voor en na het spelen je handen. 

• Schud geen handen. 

• Na toiletbezoek verplicht handen wassen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts  
(38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.  

 
Tijdelijk loslaten van de 1,5 meter afstand tijdens het sporten 
Ook tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat 
een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk, zo kort mogelijk,  
losgelaten worden: 

• houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter 
meetelt als publiek en de 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie 
verlaat;  

• zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek 
contact hebt zoals bij het succes wensen voorafgaande aan de wedstrijd (geen handen 
schudden o.i.d.) of het vieren van een overwinnings-moment; 

• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is 
dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);  

• daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel 
mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner. 

 
  

https://nocnsf.nl/sportprotocol
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Sporten in de horeca 
Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In 
enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan 
met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen, de uitzonderingen 
voor binnensport en de regels voor horeca.  
 
Deze richtlijn is van toepassing op:  
1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart wordt)  
2. Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gedart wordt)  
3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een dartclub)  
 

• Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat 
daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het 
sportprotocol. 

• Ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening waar mogelijk 1,5 meter 
afstand te worden gehouden. 

• Indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), is sporten 
toegestaan maar is placeren verplicht, net als reserveren en de gezondheid verifiëren. Onder 
placeren wordt verstaan het aanwijzen van een zitplaats of in het geval van sport- en 
spelactiviteiten  het aanwijzen van een afgebakend gebied waar gebruik van kan worden 
gemaakt voor de activiteit. 

• Tijdens het beoefenen van de sport geldt binnen het afgebakende gebied het sportprotocol 
en mag er binnen 1,5 meter afstand gesport worden indien dat voor de uitoefening van de 
sport noodzakelijk is. 

• Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de 
beoefening van de activiteiten. Bij het kijken naar sport- en spelactiviteiten bestaat placeren 
uit het aanwijzen van een zitplaats. 

• Het is in alle drie de situaties verplicht te vragen om het achterlaten van registratiegegevens. 
Een deelnemer mag dat weigeren zonder dat hij of zij daarna de toegang kan worden 
ontzegt. Het is belangrijk met nadruk te verzoeken die registratie wel toe te staan. Een van 
de te registreren gegevens is de placering zodat na afloop nagegaan kan worden wie, waar 
op welk moment met wie contact heeft gehad. Dat kan via een duidelijke aanduiding op een 
plattegrond, via het noemen van een tafelnummer of de aanduiding van het afgebakende 
gebied. Het is van belang tafelnummers en afbakeningen van de te gebruiken gebieden 
inclusief de aanduidingen daarvan en de ligging daarvan binnen de eet- en drinkgelegenheid 
niet te wijzigen of in ieder geval per datum/activiteit goed vast te leggen.   

• Indien in de accommodatie het sportprotocol leidend is (situatie 3) dan kan er gesport 
worden binnen 1,5 meter voor zover dat voor de sport noodzakelijk is. In het geval dat deze 
locatie tegelijkertijd als eet- en drinkgelegenheid wordt gebruikt, is naast placering ook 
gezondheidscheck en reservering nodig.  

• Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca- of binnensportprotocol leidend 
is. 

• Sportbeoefening in de horeca dient wel altijd in overleg met de uitbater te gebeuren. Die is 
immers verantwoordelijk als de NVWA of een BOA komt inspecteren. 

 
  



Protocol verantwoord darten  

Protocol verantwoord darten –  14 augustus 2020 - zevende versie 
 

Sport specifieke maatregelen 
Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt: 
 

• Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud (ook  geen klappen, 
high-five, box etc.). Het moet worden vervangen door een equivalent gebaar, zoals buigen of 
knikken. 

• Het bullen voor aanvang van de wedstrijd of laatste leg dient te gebeuren in aangepaste 
vorm. Elke speler dient alleen zijn eigen pijlen uit het bord te halen. 

• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (pijlen en stift). 

• Als er toch pijlen en/of een stift van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na 
afloop gedesinfecteerd te worden. 

• Het scorebord en/of schrijfbord en de stift worden na elk potje gedesinfecteerd of 
vervangen. 

• De 1,5 meter afstand tussen alle personen dient waar mogelijk altijd in acht genomen te 
worden. Plexiglas schermen bieden binnen nog geen oplossing voor de 1,5 meter afstand.  

• Tijdens de beoefening van de sportactiviteit kan de 1,5 meter afstand tijdelijk, zo kort  
mogelijk, losgelaten worden. Zie het kopje “Tijdelijk loslaten van de 1,5 meter afstand tijdens 
het sporten” hierboven voor de voorwaarden. 

• Het gebruik van een schrijver (en/of scheidsrechter) is toegestaan. Hij of zij dient zo veel als 
mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren tot de spelers. Waar dit niet mogelijk is, mag deze 
persoon de 1,5 meter maatregel tijdelijk/zo kort mogelijk loslaten. Een schrijver mag op 
eigen initiatief een mondkapje (of ander beschermingsmiddel) dragen. 

• De speler loopt in een boog terug naar een plaats achter de oche via de zijde van de 
dartsbaan waar de scheidsrechter (schrijver) niet staat. Indien er geen gebruik gemaakt 
wordt van een schrijver dan dient de speler, na het uit het bord halen van zijn pijlen, direct 
zijn eigen score op te schrijven. Na het opschrijven van zijn score loopt de speler dan direct, 
aan deze zijde van het dartsbord, in een boog terug naar een plaats achter de oche. 

• De wachtende speler achter de oche dient zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te 
bewaren t.o.v. de speler aan de oche. Waar dit niet mogelijk is mag deze persoon de 1,5 
meter maatregel tijdelijk/zo kort mogelijk  loslaten. 

• Indien er met meer dan 2 spelers (bijv. koppels) wordt gespeeld, dienen alle wachtende 
spelers zo veel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. de speler aan de oche en 
elkaar. Waar dit niet mogelijk is mogen deze personen de 1,5 meter maatregel tijdelijk/zo 
kort mogelijk  loslaten. 
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Tenslotte 
 

• Dit protocol is ook voor spelers, dartsverenigingen, locaties en organisatoren die geen lid zijn 
van de NDB. Wij zullen dit protocol dan ook plaatsen op onze website. 

• Het wordt aanbevolen om de huidige versie van het protocol “Verantwoord darten” duidelijk 
zichtbaar bij de baan ter inzage te bevestigen. 

• Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan 
ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere darters. 

• Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit protocol 
worden aangepast.  

• Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de NDB ook haar reglementen 
aanpassen voor zover dit ons is toegestaan en/of aangaat.  

• Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden. De NDB kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor de gevolgen van het (niet) naleven van dit protocol. 

 
 
Wij willen benadrukken dat het coronavirus zeker nog niet verdwenen is. Natuurlijk zijn wij verheugd 
dat wij onze geliefde dartssport weer kunnen beoefenen, ook in de horeca. De uitzondering op de 
verplichte 1,5 afstand geldt uitdrukkelijk alleen tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. Voor 
horecagelegenheden geldt daarnaast dat de sport- en spelactiviteiten in een afgebakend gebied 
dienen plaats te vinden. Deze versoepeling is geen vrijbrief om de 1,5 meter afstand volledig los te 
laten. Laten we dus verstandig omgaan met deze geboden ruimte door de overheid en houdt te allen 
tijde 1,5 meter afstand indien dit mogelijk is. Daarom willen we iedereen nogmaals vragen om dit 
protocol volledig te volgen. Uiteraard hoopt de NDB ook zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar 
de reguliere dartssituatie.  
 
Nieuwegein, 14 augustus 2020. Zevende versie. 


