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Afvaardiging NK individueel 2017 

Breedtesport 

Voor de klassen C t/m J worden 176 personen afgevaardigd. In de basis zijn dit 8 maal 22 
personen. De verdeling zal als volgt zijn: 

1. In elke klasse wordt een veelvoud van 11 afgevaardigd. 
2. Op basis van de deelname in de landelijke klassen wordt bepaald hoeveel personen in 

een klasse afgevaardigd gaan worden. Dit kunnen er 33 zijn maar ook 11. Dit aantal 
wordt bepaald na de tweede selectiewedstrijd. 

3. Procentueel worden de afdelingsplaatsen per klasse verdeeld. Afronding vindt plaats 
naar boven. 

4. Het totaal aantal plaatsen dat op basis van punt 3 verdeeld wordt, wordt afgetrokken 
van het totaal aantal beschikbare plaatsen in de bepaalde klasse. 

5. Na toedeling van de beschikbare plaatsen onder punt 4 wordt per klasse een ranking 
lijst gemaakt. 

6. Het resterende aantal plaatsen onder 4 wordt aangevuld vanuit de ranking lijst. 
7. Personen die onder 4 en 5 niet afgevaardigd zijn blijven op de ranking lijst en worden 

in deze volgorde afgevaardigd. 
8. Bij een afmelding van een afgevaardigde deelnemer krijgt de volgende speler op de 

ranking lijst een uitnodiging. 
9. Zo spoedig mogelijk na de laatst gehouden 2e individuele selectiewedstrijd worden de 

aantallen afvaardigingplaatsen door de bondswedstrijdleider bekend gemaakt aan de 
afdelingswedstrijdleiders en tevens gepubliceerd op de website van de ANS. 

Nb. Daar waar een eventuele afronding niet door het systeem opgevangen wordt beslist de 
breedtesportcommissie waar een extra plaats wordt aangewezen dan wel weggehaald. 
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Jeugd 

Alle jeugdleden die tijdens selectiewedstrijden in hun afdeling 4 series over 10 
bakken hebben gespeeld, en niet zijn ingedeeld bij de volwassenen volgens  
art. 3.1.3.van het Wedstrijdreglement reglement, worden afgevaardigd naar het NK. 
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Topsport. 

Voor de topsportklassen (Hoofdklasse Heren A, Hoofdklasse Heren B en Hoofdklasse Dames) 
worden 66 spelers afgevaardigd. De verdeling zal als volgt zijn: 

 
1. Het deelnemersveld in de categorie topsport (Hoofdklasse Heren A, Hoofdklasse 

Heren B en Hoofdklasse Dames A) aan het NK wordt als volgt samengesteld:  
 

2. Plaatsing kan geschieden via de afdelingswedstrijden of via de voorrondes van 
bekerwedstrijden. Bij afdelingswedstrijden tellen van elke deelnemer de 4 hoogste 
series mee voor de eindstand. Bij bekerwedstrijden de hoogste 4 series van de 
voorrondes van de eerste 5 bekerwedstrijden.  
Komt de Nederlands Kampioen Heren en/of Dames in één van voornoemde uitslagen 
voor dan wordt hij/zij automatisch geplaatst.  

3. Het totaal aantal beschikbare plaatsen is 66 verminderd met de Nederlandse 
kampioenen die in de uitslagenlijst onder punt 2 voorkomen. Het aantal plaatsen dat 
toegewezen wordt aan elke hoofdklasse is de procentuele verdeling van het aantal 
unieke deelnemers.  

4. Via de beker plaatst 25% van het aantal deelnemers in een klasse. Dit aantal wordt 
bepaald op basis van de eerste vier wedstrijden. Een persoon dient dan 3 maal 
aanwezig geweest te zijn.  

5. Vanuit de afdeling worden de rest van de beschikbare plaatsen opgevuld. In eerste 
instantie worden er 5 plaatsen per klasse gereserveerd voor een landelijke ranking 
lijst. De rest van de plaatsen worden procentueel verdeeld over de  
afdelingen. Bij deze procentuele verdeling per afdeling tellen de personen niet mee 
die zich al via de beker geplaatst hebben. Indien er in een afdeling in een hoofdklasse 
maar één deelnemer is kan hij een afvaardigingplaats krijgen indien hij een 
gemiddelde heeft behaald dat boven de onderste klassengrens is. 

6. Alle personen die aan de afdelingswedstrijden hebben deelgenomen en die volgens 
punt 2 t/m 5 niet in aanmerking komen voor een afvaardigingplaats worden op een 
landelijke ranking lijst geplaatst. De eersten van deze ranking lijst (ca. 5) krijgen 
alsnog een afvaardigingplaats toegewezen.  

7. Valt een speler die is geplaatst voor het NK uit dan wordt deze plaats ingenomen 
door de eerstvolgende speler in dezelfde klasse op de landelijke ranking lijst die zich 
nog niet heeft geplaatst voor het NK.  

 


