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1. Algemeen 
 

 Overal waar in dit reglement gesproken wordt over deelnemers, hij / zij, haar 

/ hem , spelers etc, dan worden hier  heren, dames, jongens en meisjes 
mee bedoeld. 

 

 Deelname aan de bekerwedstrijd is voorbehouden aan spelers met een 
geldige ANS pas, tenzij dit door de bekercommissie anders is bepaald. 

 

 Tijdens alle bekerwedstrijden wordt gespeeld volgens de spelregels van het 

spelreglement van de ANS, tenzij dit door de bekercommissie anders is 
bepaald. 

 

 Het seizoen loopt jaarlijks van 1 september tot en met 31 augustus van het 
daaropvolgend jaar. 

 

 Eindverantwoording in de beleidsvorming en opzet van de bekerwedstrijden 
blijft voorbehouden aan het bondsbestuur. 

 

 De bekercommissie is onderdeel van de topsportcommissie ANS, en daarom is 

het niet wenselijk inhoudelijke klachten omtrent uitvoering en beleid bij de 
bekercommissie te uiten tijdens de wedstrijd. 

 

 Spitsvondigheid in de uitleg van, of in het interpreteren van bepalingen in dit 
reglement, wordt niet op prijs gesteld. 

 

 In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de bekercommissie, 

tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt benoemd. 
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2. Deelnemers  
 

 Voor alle bekerwedstrijden geldt een maximaal deelnemers aantal van 108. 
 

 Op het moment dat er meer dan 108 deelnemers per wedstrijddag 

ingeschreven zijn, worden de volgende regels toegepast. 
 

A Spelers uit de topsportklasse hebben te allen tijde voorrang op spelers 

uit de breedtesportklasse die zich via een bekercyclus, of via een 
daginschrijving hebben ingeschreven. Deze voorrang wordt uitsluitend 
gegeven indien de topsporter daadwerkelijk meedingt voor de NK 

afvaardiging.  
 

B Spelers die zich via een bekercyclus hebben ingeschreven hebben te 

allen tijde voorrang op spelers die zich via een daginschrijving hebben 
ingeschreven. 

 

Noot: 
Indien voorrang wordt gegeven zal de speler(s) met het laagste ANS gemiddelde 
voor de betreffende wedstrijd niet kunnen meespelen, onafhankelijk of deze 

speler zich wel / niet via een bekercyclus heeft aangemeld. 
 

 Alle bekerwedstrijden beginnen om 11.00 uur, hierbij geldt: 
 

 Op de dag van de bekerwedstrijd dienen de deelnemers tijdig aanwezig te 
zijn. De scorebriefjes moeten uiterlijk om 10.30 uur afgehaald zijn. 

 

 Indien een speler niet tijdig aanwezig is, zonder enige vorm van afmelding, 

dan ontvangt de speler geen punten voor de voorronde. 
De speler moet deelnemen aan het afvaltoernooi, of het poule systeem. 

 

Van alle deelnemers wordt verwacht dat hij/ zij aan de betalingsvoorwaarden 
voldoet. . 

Mocht er niet aan de betalingsvoorwaarden worden voldaan, dan volgt 
automatisch uitsluiting van deelname, voor de rest van het seizoen. 
 

Deelnemers die zich voor de gehele bekercyclus inschrijven, of deelnemers die 

zich als daginschrijving aanmelden, hebben met inachtneming van de bepalingen 
in 2.A of 2.B., het recht om aan 7 bekerwedstrijden deel te nemen. 

Dit recht bestaat uit deelname aan voorronde, hoofdtoernooi, afvaltoernooi, en 
het poulesysteem, de rangorde uit de voorronde is bepalend voor het soort 
toernooi en of systeem op de wedstrijddag. 
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3. Aan-, Afmelden deelnemers 
 

Aanmelden 

 
Aanmelden voor de bekerwedstrijden kan voor aanvang van ieder seizoen, of 
voor iedere wedstrijd, met inachtneming van de volgende bepalingen. 
 

 Deelnemers kunnen zich aanmelden voor deelname aan de gehele 

bekercyclus. 
 

 Deelnemers kunnen zich aanmelden als daginschrijving, tot uiterlijk vrijdag 

19.00 uur voor de wedstrijd. 
 

 Alle inschrijvingen krijgen een speelbevestiging van de bekercommissie of ze 

aan de bekerwedstrijd kunnen deelnemen. 
 

 Om misverstanden in de aanmeld procedure te voorkomen, wordt van iedere 

deelnemer verwacht zich per E-mail aan te melden. 
 

Afmelden 
 
Iedere deelnemer die verhinderd is voor de bekerwedstrijd, is verplicht zich af te 
melden bij de bekercommissie, hierbij gelden de volgende voorwaarden; 
 

 Bij afmelding wordt geen onderscheid gemaakt tussen een deelnemer die 
voor de gehele cyclus is ingeschreven en een deelnemer die als 
daginschrijving is ingeschreven. 

 

 Afmelding kan plaatsvinden tot de vrijdag vóór de bekerwedstrijd 19.00 uur, 

maar bij voorkeur zo vroeg mogelijk. 
 

 Mocht de deelnemer zich niet afmelden, dan volgt voor de eerstvolgende 

wedstrijd uitsluiting. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
daginschrijving, of cyclus inschrijving. 

 

 Spelers die zich afmelden kunnen geen aanspraak maken op teruggave van 
inschrijfgelden. 

 
 Indien een speler zonder afmelding niet verschijnt op de wedstrijd wordt er 

 € 5.00 administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten komen 

bovenop de inschrijfkosten die al berekend (en betaald) zijn. 
 

De verdere procedure wordt uitgelegd in het hoofdstuk “Sancties”. 
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4. Inschrijfgelden 
 

Het inschrijfgeld voor licentiespelers voor het seizoen 2016/2017 is als volgt 
vastgelegd; 
 

 € 50.00 per volwassen deelnemer voor inschrijving voor de gehele 
bekercyclus. 

 € 25.00 per  deelnemer (t/m 17 jaar) voor inschrijving voor de gehele 
bekercyclus. Let op: deelnemers van 16 & 17 jaar gelden bij de ANS als 
volwassenen maar krijgen bij de bekerwedstrijden dus een korting. 

 
De inschrijfgelden mogen ook in 5 delen van € 10.00 resp. € 5.00  worden 

betaald. 
 

 € 10.00 per volwassen deelnemer voor het inschrijven per daginschrijving, 

met een maximum van € 50.00. 
 € 5.00 per deelnemer t/m 17 jaar voor het inschrijven per daginschrijving, 

met een maximum van € 25.00. 
 Voor niet-licentiespelers is het inschrijfgeld € 13.00 per keer met een 

maximum van € 65.00. 
 

 

Inschrijfgelden voor spelers die de gehele bekercyclus meespelen dienen vóór  

30 september van ieder seizoen per bank te worden overgemaakt op: 
NL28 INGB 0001151100 tnv ANS afd West. 

 
Hierbij geldt dat de speler bij inschrijving voor de bekercyclus zijn naam als 
referentie opgeeft in de betalingsopdracht. 
 

Inschrijfgelden voor spelers die als daginschrijving meespelen dienen vóór 
woensdag van de te spelen wedstrijd per bank te worden overgemaakt op: 

NL28 INGB 0001151100  tnv ANS afd West. 
 

Hierbij geldt dat de speler bij inschrijving voor de daginschrijving zijn naam, en 
als toevoeging Daginschrijving als referentie opgeeft in de betalingsopdracht. 

 
 

 Inschrijvingen dienen bij voorkeur per bank te worden overgemaakt, indien 

dit niet mogelijk is, mag er ook vóór aanvang van de wedstrijd op de 
wedstrijddag zelf betaald worden. 

 
 

 

 Inschrijfgelden worden jaarlijks vastgesteld door de bekercommissie. 
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5. Operationele organisatie 
 

Onder operationele organisatie wordt verstaan: 
 

 Verenigingen 

 Afdelingen 
 Stichtingen 

 Door de bekercommissie aangewezen organen 
 

In alle hieronder benoemde operationele organisatie(s) dient organisatie te 

worden gelezen, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt vermeld. 
 

Algemene voorwaarde. 
 

Uiterlijk op 31 maart van ieder seizoen dient de organisatie zich aangemeld te 

hebben bij de bekercommissie voor de organisatie van een bekerwedstrijd voor 
het volgende seizoen. 
 

Uiterlijk op 31 mei van ieder seizoen zal de bekercommissie de organisatie 
selecteren die in het volgende seizoen een bekerwedstrijd mogen organiseren. 

 
De organisatie zal schriftelijk op de hoogte gesteld worden van dit besluit. 
Alleen organisaties, die in een straal van 80 km rondom Voorthuizen een 

wedstrijd organiseren, komen in aanmerking voor de toewijzing van een 
bekerwedstrijd, tenzij de bekercommissie dit anders beslist. 

 
Organisaties dienen de wedstrijdzalen toegankelijk te maken voor minder valide 
deelnemers. 
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6. Verantwoording operationele organisatie. 
 

De operationele organisatie is verantwoordelijk voor: 
 

 De accommodatie en deze in te richten voor het plaatsen van 52 sjoelbakken. 

 Een aparte ruimte die ter beschikking wordt gesteld aan de administratie van 
de bekerwedstrijd. 

 Het aanbieden van de wedstrijdzaal ter goedkeuring aan de bekercommissie 
om uiterlijk 10.00 uur. 

 Het klaarzetten van de sjoelbakken voor de finale partijen, alsmede de 

inrichting van de zaal zodat deze finale partijen toegankelijk zijn voor 
publiek. 

 

Het hoofdtoernooi van een bekerwedstrijd dient in een dusdanige ruimte plaats 
te vinden, dat deelnemers geen enkele hinder mogen ondervinden van: 
 

 Het afvaltoernooi 
 Het poule systeem 
 

Tijdens bekerwedstrijden mogen niet gelijktijdig andere sjoelwedstrijden, anders 
dan de bekerwedstrijd, worden georganiseerd in hetzelfde gebouw. 

Alle overige zaken zoals deze, zijn beschreven in: 
 

“Richtlijnen voor het organiseren van een bekerwedstrijd.” 
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7.Verantwoording bekercommissie. 
 

De bekercommissie dient te zorgen voor de volgende zaken: 
 

 Materiaal waardoor het mogelijk wordt om de tussenstanden van de 

bekerwedstrijd op een ordentelijke manier te kunnen presenteren aan de 
spelers. 

 Een deugdelijke administratie waardoor het mogelijk is te allen tijde inzicht te 
krijgen in de voortgang van de bekerwedstrijd en het bekerseizoen. 

 De baknummering. 

 Het poederen van de bakken. 
 Een publicatie op de website of via een nieuwsbrief, waarin de operationele 

organisaties kenbaar gemaakt worden. 
 
Verder behoudt de bekercommissie zich het recht voor om accomodaties te 

bezichtigen. 
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8.Wedstrijdverloop bekerwedstrijden. 
 

Algemeen 
 

Iedere bekerwedstrijd bestaat uit; 

 Een voorronde. 
 Een hoofdtoernooi heren. 

 Een hoofdtoernooi dames. 
 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen; 

 Een afvaltoernooi gemengd. 
 Een poule systeem gemengd. 
 

 De voorronde wordt gespeeld in het libre systeem over 10 bakken. 
 Alle overige wedstrijden worden volgens een knock-out systeem gespeeld. Bij 

het poule systeem (zie verderop) is een gelijkspel echter wel mogelijk. 
 Het hoofdtoernooi dames en heren wordt in 5 rondes gespeeld, waarbij iedere 

ronde tot 8 punten gespeeld wordt. 
 

 De finales in het hoofdtoernooi worden tot 10 punten gespeeld. 
 

 Het afvaltoernooi wordt in 5 rondes gespeeld, waarbij iedere ronde tot 6 
punten gespeeld wordt. 

 De finale in het afvaltoernooi wordt tot 6 punten gespeeld. 
 

 In het poule systeem spelen maximaal 7 spelers een halve competitie tegen 

elkaar. 
 

Indeling voorronde. 
 

 Bij iedere indeling wordt zowel een dames rangschikking gemaakt, als wel 

een heren rangschikking, en wordt er als volgt bepaald: 
 Bij de eerste twee bekerwedstrijden wordt de indeling voor de voorronde 

bepaald door het ANS gemiddelde van de deelnemer. 

 Bij de derde bekerwedstrijd wordt de voorronde ingedeeld op basis van het 
totaal aantal behaalde bekerpunten, waarbij de beste 1 uit 2 uit de 

tussenstand de ranglijst bepaalt. 
 Bij de vierde bekerwedstrijd wordt de voorronde ingedeeld op basis van het 

totaal aantal behaalde bekerpunten, waarbij de beste 2 uit 3 uit de 

tussenstand de ranglijst bepaalt. 
 Bij de vijfde bekerwedstrijd wordt de voorronde ingedeeld op basis van het 

totaal aantal behaalde bekerpunten, waarbij de beste 3 uit 4 uit de 
tussenstand de ranglijst bepaalt. 

 Bij de zesde bekerwedstrijd wordt de voorronde ingedeeld op basis van het 
totaal aantal behaalde bekerpunten, waarbij de beste 4 uit 5 uit de 
tussenstand de ranglijst bepaalt. 

 Bij de zevende bekerwedstrijd wordt de voorronde ingedeeld op basis van het 
totaal aantal behaalde bekerpunten, waarbij de beste 5 uit 6 uit de 

tussenstand de ranglijst bepaalt. 
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Bepalingen einduitslag voorronde. 
 

 De voorronde wordt gespeeld op basis van eenmaal 10 beurten in het libre 
systeem. 

 Het eindresultaat van de voorronde is gelijk aan de som van de 10 beurten. 
 De eindstand van de voorronde wordt bepaald door de aflopende volgorde 

van resultaten. 
 Indien één of meerdere deelnemers hetzelfde eindresultaat behaald hebben 

en op grond daarvan dus aanspraak maken op dezelfde plaats, zal een 

rangorde afgedwongen worden door naar de hoogste beurtresultaten te 
kijken. 

 Een deelnemer eindigt boven de andere deelnemer(s) door: 
 Het hoogste aantal beurten van 156. 
 Het hoogste aantal beurten van 155. 

 Het hoogste aantal beurten van 154. 
Etc. 

Bij geen uitsluitsel wordt er een barrage gespeeld. 
Deze barrage wordt op minimaal 2 bakken gespeeld, dusdanig dat de 

resultaten per bak niet zichtbaar zijn voor de deelnemers. 

De speler met het hoogste aantal punten over deze 2 bakken is de winnaar 
van de barrage. 

Bij geen uitsluitsel wordt er op 2 andere bakken gespeeld. Dit herhaalt zich 
totdat er een winnaar is bepaald. 
 Er wordt zowel een dames- als een heren rangschikking gemaakt. 

 De positie in deze rangschikking is tevens het plaatsingscijfer voor het 
verdere knock-out wedstrijdgebeuren, tenzij er één of meer spelers zijn die 

besluiten om na de voorronde géén knock-out partijen te gaan spelen 
 

Hoofdtoernooi dames en heren. 
 

 De beste 32 heren in de rangschikking van de voorronde zullen doorgaan 

naar het hoofdtoernooi. 
 De beste 16 of 32 dames in de rangschikking van de voorronde zullen 

doorgaan naar het hoofdtoernooi. ( afhankelijk van het aantal dames 

deelnemers, dit wordt vooraf bekend gemaakt). 
 Voor de zogeheten afvallers zal een afvalsysteem en / of een poulesysteem 

opgezet worden dat verderop wordt toegelicht onder kop "Afvallers". 
 Het hoofdtoernooi wordt gespeeld om zogeheten wedstrijdpunten in een 

knock-out systeem. 

 In het hoofdtoernooi spelen de dames en heren een aparte knock-out 
wedstrijd. 

 Per gespeelde onderlinge beurt worden wedstrijdpunten toegekend. De 
verdeling is als volgt; 

 De speler met het hoogste resultaat in de beurt krijgt 2 wedstrijdpunten en 

de andere speler 0 punten. Voorbeeld: speler A haalt 132 en speler B haalt 
133. Speler B krijgt op basis hiervan 2 wedstrijdpunten en speler A 0 

punten. 
 Indien beide spelers een gelijk resultaat halen, ontvangen beide spelers 1 

wedstrijdpunt. 
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Per ronde wordt er doorgespeeld totdat één van de spelers dat aantal 

wedstrijdpunten behaalt om zich winnaar te mogen noemen van de ronde. 
Afhankelijk van de ronde waarin men speelt en de plaats waarvoor men op dat 

moment speelt, worden de wedstrijdpunten bepaald die nodig zijn om een 
winnaar van de tweestrijd te kunnen bepalen. 
Het aantal wedstrijdpunten waarvoor gespeeld wordt is als volgt vastgesteld: 
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Heren: 
 Alle ronden (behalve de finale) tot 8 wedstrijdpunten. 

 Finale: 10 wedstrijdpunten. 
Degene die het eerst het benodigde aantal wedstrijdpunten haalt, wint. 
 

Dames: 
 Alle ronden (behalve de finale) tot 8 wedstrijdpunten. 
 Finale: 10 wedstrijdpunten. 

Degene die het eerst het benodigde aantal wedstrijdpunten haalt, wint. 
 

Verlenging. 
 

Als in een onderling treffen in het hoofdtoernooi spelers tegelijk het aantal  

benodigde wedstrijdpunten bereiken dan geldt de volgende regel: 
 

 In iedere ronde van het hoofdtoernooi (dus ook de finales), wordt het aantal 

onderbeurten terug gebracht tot 2 waarna doorgespeeld zal worden totdat 
een speler twee wedstrijdpunten meer heeft behaald dan de ander. 

 

Wedstrijdbriefjes. 
 

Voor de voorronde is een wedstrijdbriefje beschikbaar met afdruk waarop de 10 
beurtresultaten worden ingevuld. 

De rechterhelft is bestemd voor de speler ter controle. 
De linkerhelft dient aan de bekercommissie overhandigd te worden. 
Op aanwijzing van de bekercommissie worden de wedstrijdbriefjes op een 

daartoe aangewezen tafel ingeleverd. 
 

De wedstrijdbriefjes voor het hoofdtoernooi en / of het afvaltoernooi worden bij 

de bakken gelegd. 
 

De wedstrijdbriefjes voor het poulesysteem worden op een daartoe aangewezen 

tafel beschikbaar gesteld. 
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9.Plaatsingscijfer. 
 

De spelers die toegelaten worden tot het hoofdtoernooi krijgen een 
plaatsingscijfer op basis van de plaats in de voorronde. Dit betekent dus dat de 
nummer 1 plaatsingscijfer 1 heeft, de nummer 2 plaatsingscijfer 2 etc.  

Het plaatsingscijfer is van belang om uiteindelijk de eindrangschikking in het 
hoofdtoernooi te kunnen opmaken. Als voorbeeld wordt gegeven dat de 

nummers 1 en 32 tegen elkaar spelen. Het volgende is dus mogelijk:  
de speler met plaatsingscijfer 1 wint van de speler met plaatsingscijfer 32. Er 
verandert dan niets, plaatsingscijfer 1 blijft bij dezelfde speler en plaatsingscijfer 

32 blijft bij dezelfde speler.  
Ook kan het gebeuren dat de speler met plaatsingscijfer 32 wint van de speler 

met plaatsingscijfer 1. Dan verandert er wel wat. De speler met plaatsingscijfer 
32 krijgt dan het plaatsingscijfer 1 en de speler met plaatsingscijfer 1 krijgt het 

plaatsingscijfer 32. Algemeen: de speler die wint in een ronde van het 
hoofdtoernooi krijgt het laagste plaatsingscijfer van de twee spelers. De speler 
die verliest krijgt het hoogste plaatsingscijfer van de twee spelers. 
 

Afvallers.  
 

Afvallers voor het hoofdtoernooi zijn die spelers, die niet behoren tot de beste 32 
heren en / of de beste 16 (32) dames in de rangorde van de voorronde. 
 

Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er 2 wedstrijdvormen voor de 
afvallers georganiseerd. 
 

 Een afvaltoernooi. 
 Een poule systeem 
 

Afvaltoernooi. 
 

Het afvaltoernooi wordt onder exact dezelfde bepalingen gespeeld als het 
hoofdtoernooi met daarbij de volgende kanttekeningen: 
 

 Het afvaltoernooi wordt gemengd gespeeld. 
 Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er een wedstrijdschema worden 

opgesteld bestaande uit 32 deelnemers, of uit 16 deelnemers. 
 In het wedstrijdschema mogen maximaal 4 vrijlotingen worden ingezet. 

 In het afvaltoernooi wordt tot 6 wedstrijdpunten gespeeld. 
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Poule systeem 
 

Het poule systeem wordt georganiseerd voor die spelers die op basis van hun 
behaalde resultaat in de voorronde niet behoren tot: 
 

 Deelnemers voor het hoofdtoernooi. 
 Deelnemers voor het afvaltoernooi. 
 

Op basis van de rangorde van de voorronde van de bekerwedstrijd zullen poules 
gemaakt worden van maximaal 7 spelers per poule die een halve competitie 

tegen elkaar spelen. Omdat dames en heren gemengd spelen zal een aparte 
voorrondestand gemaakt dienen te worden van de afvallers. 
Indien de poule bestaat uit 3 of 4 deelnemers dan wordt er een dubbele 

competitie gespeeld 
Er zullen maximaal 4 poules gemaakt worden. Wanneer het aantal 

pouledeelnemers vastgesteld is op 6, zal poule A uit de eerste 6 afvallers 
bestaan, poule B uit de volgende 6 en zo verder. 
De wedstrijden zullen gespeeld worden in 4 beurten. Dit betekent dat beide 

spelers ieder tweemaal zullen beginnen met gooien. 
Voor een gewonnen beurt krijgt de deelnemer 2 wedstrijdpunten, voor een beurt 

die gelijk geëindigd is 1 wedstrijdpunt en een verloren beurt levert 0 
wedstrijdpunten op. 
De eindstand van de poules wordt bepaald op basis van de behaalde 

wedstrijdpunten. Het kan dus 8-0 of 0-8 worden, maar ook alle uitslagen hier 
tussenin zijn mogelijk. 

Bij een gelijke eindstand zal het onderling resultaat de doorslag geven. Indien dit 
ook geen beslissing brengt zullen het aantal voor en tegen wedstrijdpunten van 

de gespeelde beurten de beslissing brengen. Bijvoorbeeld: speler A heeft 20 
beurten gespeeld, waarvan 10 gewonnen, 5 gelijk en 5 verloren. Speler B heeft 
18 beurten gespeeld, waarvan 10 gewonnen, 6 gelijk en 2 verloren. Speler B 

eindigt nu boven speler A, omdat het aantal gewonnen beurten gelijk is, maar 
speler B meer gelijk gespeelde beurten heeft. 
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10.Puntentoekenning. 
 

Voor de voorronde worden aan de deelnemers bekerpunten toegekend. 
Bij zowel heren als dames is deze puntentoekenning als volgt: 
 

Nr 1  200 bekerpunten 
Nr 2  199 bekerpunten 

Nr 3  198 bekerpunten 
 

Enz, enz 
 

Na de voorronde wordt er een knock-out wedstrijd gespeeld. 
Ook hier worden zowel bij heren als bij dames bekerpunten toegekend. 

In het hoofdtoernooi is zowel bij de heren als dames deze puntentoekenning als 
volgt: 
 

Nr 1  200 bekerpunten 
Nr 2  192 bekerpunten 

Nr 3  185 bekerpunten 
Nr 4  179 bekerpunten 
Nr 5  174 bekerpunten 

Nr 6  170 bekerpunten 
Nr 7  167 bekerpunten 

Nr 8  165 bekerpunten 
Nr 9  164 bekerpunten 
Nr 32 141 bekerpunten 

 
In het afvaltoernooi worden de bekerpunten als volgt toegekend; 
 

Nr 33 131 bekerpunten 
Nr 34 130 bekerpunten 

Nr 35 129 bekerpunten 
Enz enz 
 

De heren en dames worden ook hier gescheiden, hetgeen in houdt dat de 
hoogste dame de positie inneemt van de nr 17/33 in de damesstand. 

De hoogste heer neemt de positie in van de nr 33 in de herenstand. 
Om onderscheid te maken tussen hoofdtoernooi en afvaltoernooi zal de hoogste 
dame 10 bekerpunten minder kunnen verdienen dan de nr 16/32 van het 

hoofdtoernooi. 
De hoogste heer zal 10 bekerpunten minder kunnen verdienen dan de nr 32 van 

het hoofdtoernooi. 
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In het poule systeem wordt dezelfde verdeelsleutel gebruikt. 

Indien het afvaltoernooi door 32 deelnemers wordt bezet, dan is de bekerpunten 
toekenning als volgt. 
 

Nr 1 poule A  90 bekerpunten 
Nr 2 poule A  89 bekerpunten 

Nr 3 poule A  88 bekerpunten 
Nr 4 poule A  87 bekerpunten 

Nr 5 poule A  86 bekerpunten 
Nr 6 poule A  85 bekerpunten 
Nr 7 poule A  84 bekerpunten 

Nr 1 poule B  83 bekerpunten 
Enz enz 
 

Indien het afvaltoernooi door 16 deelnemers wordt bezet, dan is de bekerpunten 
toekenning als volgt. 
 

Nr 1 poule A  106 bekerpunten 
Nr 2 poule A  105 bekerpunten 

Nr 3 poule A  104 bekerpunten 
Nr 4 poule A  103 bekerpunten 

Nr 5 poule A  102 bekerpunten 
Nr 6 poule A  101 bekerpunten 
Nr 7 poule A  100 bekerpunten 

Nr 1 poule B   99 bekerpunten 
Enz enz 
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11.Wedstrijdschema 
 

De 1ste ronde van het hoofdtoernooi voor de heren is als volgt(voor nummer 

dient dus plaatsingscijfer gelezen te worden): 
Nummer 1 - nummer 32 

Nummer 2 - nummer 31 
Nummer 3 - nummer 30 
Enz. 
 

De 2de ronde van het hoofdtoernooi voor de heren is als volgt: 

Nummer 1 - nummer 16 
Nummer 2 - nummer 15 
… 

Nummer 17 - nummer 32 
Nummer 18 - nummer 31 
… 

De 3de ronde van het hoofdtoernooi voor de heren is als volgt: 
Nummer 1 - nummer 8 

… 
Nummer 4 - nummer 5 
Nummer 9 - nummer 16 

… 
Nummer 12 - nummer 13 

Nummer 17 - nummer 24 
… 
Nummer 20 - nummer 21 

Nummer 25 - nummer 32 
… 

Nummer 28 - nummer 29 
 
De 4de ronde van het hoofdtoernooi voor de heren is als volgt: 

 
Nummer 1 - nummer 4 

Nummer 2 - nummer 3 
Nummer 5 - nummer 8 

Nummer 6 - nummer 7 
Nummer 9 - nummer 12 
Nummer 10 - nummer 11 

Etc. 
 

De 5de ronde van het hoofdtoernooi voor de heren is als volgt: 
 
Nummer 1 - nummer 2 

Nummer 3 - nummer 4 
Etc. 
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De 1ste ronde van het hoofdtoernooi voor de dames is als volgt(voor nummer 
dient dus plaatsingscijfer gelezen te worden): 

Nummer 1 - nummer 15 
Nummer 2 - nummer 16 
Nummer 3 - nummer 13 

Nummer 4 - nummer 14 
Nummer 5 - nummer 11 

Nummer 6 - nummer 12 
Nummer 7 - nummer 9 
Nummer 8 - nummer 10 

 
De 2de ronde van het hoofdtoernooi voor de dames is als volgt: 

Nummer 1 - nummer 16 
Nummer 2 - nummer 15 
… 

Nummer 7 - nummer 10 
Nummer 8 - nummer 9 

 
De 3de ronde van het hoofdtoernooi voor de dames is als volgt: 

Nummer 1 - nummer 8 
Nummer 2 - nummer 7 
Nummer 3 - nummer 6 

Nummer 4 - nummer 5 
Nummer 9 - nummer 16 

Nummer 10 - nummer 15 
Nummer 11 - nummer 14 
Nummer 12 - nummer 13 

 
De 4de ronde van het hoofdtoernooi voor de dames is als volgt: 

Nummer 1 - nummer 4 
Nummer 2 - nummer 3 
Nummer 5 - nummer 8 

Nummer 6 - nummer 7 
Nummer 9 - nummer 12 

Nummer 10 - nummer 11 
Nummer 13 - nummer 16 
Nummer 14 - nummer 15 

 
De 5de ronde van het hoofdtoernooi voor de dames is als volgt: 

 
Nummer 1 - nummer 2 
Nummer 3 - nummer 4 

 
Het totaal aantal bekerpunten dat een persoon verdient tijdens een 

bekerwedstrijd is dus het aantal bekerpunten behaald tijdens de voorronde en 
het aantal bekerpunten behaald tijdens het hoofdtoernooi. 
Voor de prijsuitreiking van de bekerwedstrijd zelf wordt echter de 

eindstand van het hoofdtoernooi gebruikt. Bij zowel de dames als de heren 
ontvangen de nummers 1, 2 en 3 een geldprijs. 

Bij aanwezigheid van 32 of meer dames is het schema gelijk aan dat van de 
heren. 
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Tijdsindeling. 
 

De hieronder genoemde tijdsindeling is een indicatie. Alle ronde starten op het 
moment dat de laatste wedstrijd van de voorgaande ronde is geëindigd en de 

organisatie de uitslagen heeft verwerkt. 
Voorronde 11.00  
1ste ronde 13.00  

2de ronde  13.45  
3de ronde  14.30  

4de ronde  15.15  
5de ronde  16.00  
Finale (indicatie) 17.30 

(finale start direct nadat alle spelers (hoofdtoernooi, afvaltoernooi, 
poulesysteem) hun partijen hebben beëindigd) 
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12.Afvaardiging NK-Individueel 
 

Deelnemers aan de voorronde in de 3 topsport klassen kunnen een 
afvaardigingsplaats verdienen voor het NK-Individueel. 
 

Het aantal afvaardigingsplaatsen per topsport klasse wordt berekend over het 
aantal deelnemers, dat na de 4e wedstrijddag minimaal 3 series van 10 bakken 

in de voorronde heeft gespeeld. 
25% van het aantal deelnemers dat aan deze voorwaarde voldoet, is bepalend 
voor het aantal deelnemers per klasse op het NK-Individueel. 
 

Bij afronding in deze 25% wordt er volgens de voorbeelden afgerond. 
 

Na de 5e wedstrijddag wordt er een ranking per topsportklasse gemaakt. Waarbij 

de beste 4 series van 10, die in de voorronde zijn behaald, de rangorde per 
klasse bepalen. 
 

Voorbeelden afvaardiging percentage: 
 

 In hoofdklasse HA hebben 26 deelnemers minimaal 4 series. 
25% van 26 =6.5, afgerond worden dit 7 deelnemers aan het NK-Individueel. 

 

 In hoofdklasse DA hebben 17 deelnemers minimaal 4 series. 
25% van 17 =4.25, afgerond worden dit 4 deelnemers aan het NK-

Individueel. 

 
Indien 1 van de deelnemers zich af meldt voor het NK-Individueel plaatst zich 

automatisch de eerstvolgende in de rangorde. 
 

Mocht de speler zich ook plaatsen via de selectiewedstrijden in de afdeling, dan 

is de plaatsing via de bekervoorronde leidend. 
 

Voorbeeld rechtstreekse afvaarding; 

 
In topsportklasse DA ziet de rangorde na 5 wedstrijddagen waarbij de beste 4 

series de rangorde bepalen er als volgt uit: 
 
Dame 1 4796 pnt. 

Dame 2 4790 pnt. 
Dame 3 4786 pnt. 

Dame 4 4780 pnt 
 

Op basis van het afvaardigings percentage blijkt dat er zich 3 dames rechtstreeks 
plaatsen voor het NK-Individueel. Dame 1 t/m dame 3 plaatst zich in dit 
voorbeeld voor het NK-Individueel. 
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13. Prijzengeld en titel voor de winnaar. 
 

De bekercommissie kent voor de bekerwedstrijden de volgende prijzen toe: 
Voor iedere bekerwedstrijd worden er geldprijzen toegekend voor de nummers 1 

tot en met 3 van het hoofdtoernooi bij zowel heren als dames. 
 

Voor de eindstand in het bekerseizoen zijn er prijzen voor de nummers 1 tot en 

met 5 van de 3 topsportklassen. 
Voor de nummer 1 bij dames en bij de heren in de eindstand van de bekercyclus 
wordt een wisselbeker beschikbaar gesteld. 
 

 
 
 

Per wedstrijddag worden er zowel in de voorronde als in het knock-out toernooi 

dagpunten toegekend, dit noemen we bekerpunten. 
De dagtotalen bestaan uit het totaal van de voorronde punten en de toegekende 

punten in het knock-out toernooi. Het maximum per bekerwedstrijd is dus 400. 
 

De eindrangschikking van het seizoen wordt opgemaakt uit de beste 5 
dagtotalen. 
 

 De bekercommissie kent aan zowel de dame als de heer die over deze beste 5 
dagtotalen de meeste punten heeft verdiend, de titel “Nederlands 

bekerkampioen” toe. 
 

De prijsuitreiking van het totaal van de bekercyclus gebeurt op de laatste 
bekerwedstrijd van het seizoen. 

Bij een gelijke stand in de individuele eindrangschikking eindigt als hoogste, 
diegene: 

 Met de hoogst behaalde plaats in een van de hoofdtoernooien. Bijvoorbeeld: 
speler A heeft als hoogste een 2de plaats en speler B een 3de plaats. Speler A 
eindigt dan boven speler B. 

 Met het grootste aantal eerste plaatsen uit alle hoofdtoernooien. Deze regel 
gaat in indien bij 1 beide spelers hetzelfde hebben. Bijvoorbeeld: speler B 

heeft 2 eerste plaatsen en speler A heeft 1 eerste plaats. Speler B eindigt dan 
boven speler A. 

 Met het grootste aantal eerste plaatsen uit alle voorronden. Deze regel gaat 
in indien bij 1 en 2 beide spelers hetzelfde hebben. Bijvoorbeeld: speler A 
heeft 3 eerste plaatsen bij de voorronden en speler B 2 eerste plaatsen. 

Speler A eindigt dan boven speler B. 
 Met het hoogst gehaalde dagtotaal in één van de bekerwedstrijden. Deze 

regel gaat in indien bij 1, 2 en 3 beide spelers hetzelfde hebben. Het 
dagtotaal bestaat uit de bekerpunten van de voorronde en de bekerpunten 
van het hoofdtoernooi. Bijvoorbeeld: speler B heeft als maximum dagscore 

400 punten en speler A 398 punten. Speler B eindigt dan boven speler A. 
 Met het grootste aantal hoofdtoernooipunten uit de 5 meetellende dagtotalen. 

Deze regel gaat in indien bij 1, 2, 3 en 4 beide spelers hetzelfde hebben. 
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14.Uitsluitingen / sancties. 
 

De volgende bepalingen worden gehanteerd: 
 Wanneer een speler tijdens het hoofdtoernooi, het afvaltoernooi of bij een 

poule wedstrijd niet binnen 2 minuten na aankondiging van het begin van 
de betreffende ronde op tijd bij de bak is om de wedstrijd te spelen, dan 

kan de bekercommissie besluiten om de tegenstander automatisch als 
winnaar door te laten gaan naar de volgende ronde. Bij de poule wedstrijd 

geldt in dat geval een uitslag van 0-8. 
 

Uiteraard neemt de bekercommissie bij een dergelijk besluit de omstandigheden, 

die geleid hebben tot de afwezigheid, mee in haar besluitvorming. 
 

 Iedere deelnemer aan een bekerwedstrijd is verplicht ook aan het 

afvaltoernooi deel te nemen, als het hoofdtoernooi niet wordt bereikt. 
Als een speler ongeoorloofd niet deelneemt aan het afvaltoernooi zal er een 
sanctie worden toegepast. 

Deze sanctie bestaat uit het in mindering brengen van 15 punten op het 
puntentotaal van de eindrangschikking 5 uit 7. 
 

 Wanneer een speler voortijdig het hoofdtoernooi verlaat zonder dit te melden 
aan de bekercommissie, zal de speler uit de daguitslag verwijderd worden. 

Bovendien zal de betreffende speler niet worden toegelaten tot de 
eerstvolgende bekerwedstrijd. De bekercommissie zal in overleg met de 

betrokken speler vaststellen of een eerder vertrek al dan niet acceptabel is. 
 

 Iedere deelnemer die weet dat hij/zij niet zal verschijnen op de 

bekerwedstrijd is verplicht zich af te melden. Ook een deelnemer die zich 
voor de gehele cyclus heeft ingeschreven dient zich voor iedere wedstrijd 

dat hij/zij niet zal komen af te melden. 
 

 De afmelding kan plaatsvinden tot de vrijdag voor de bekerwedstrijd 19.00 

uur. Op een deelnemer die niet verschijnt op de bekerwedstrijd waarvoor hij 
zich heeft opgegeven, zullen administratiekosten worden verhaald van € 
5.00. Over een eventuele sanctie m.b.t. de volgende wedstrijd zal de 

bekercommissie zich nog beraden. 


