
Selectiewedstrijden in meer dan 1 afdeling 
 
Sinds kort is het mogelijk dat een speler in meer dan 1 afdeling selectiewedstrijden speelt. De 

sportcommissie heeft zich over deze situatie gebogen, omdat er onduidelijkheden zouden kunnen 

ontstaan over de afvaardiging voor het NKI en bepaling ANS-gemiddelde voor spelers die in 

meerdere afdelingen aan selectiewedstrijden meedoen. 

Afspraak vorige vergadering sportcommissie (29 november 2017): 

• Spelers mogen in meerdere afdelingen meedoen aan de selectiewedstrijden NKI. Dit kan de 

opkomst bij wedstrijden stimuleren. 

Welke aanvullende afspraken zijn nodig voor deze spelers? 

1. In welke afdeling(en) komen spelers voor in de eindstand voor de afvaardiging? 

2. Hoe tellen de deelnames mee bij het bepalen van de afvaardiging via afdelingen? 

3. Hoe en wanneer wordt ANS-gemiddelde X-leden bepaald? 

4. Hoe en wanneer wordt ANS-gemiddelde volgend seizoen bepaald? 

Deze punten zijn besproken en vastgesteld op de vergadering van de sportcommissie op 31 januari 

2018. Deze afspraken zullen dit seizoen gehanteerd worden als aanvulling op het wedstrijdreglement 

en vanaf volgend seizoen worden opgenomen in het wedstrijdreglement: 

1. Spelers komen slechts in 1 afdeling in de eindstand voor ten behoeve van de afvaardiging en 

wel in die afdeling waar de speler voor het eerst 4 series van 10 bakken heeft gespeeld. 

Als een speler in één of meer andere afdelingen ook minimaal 4 series heeft gegooid, dan 

wordt de speler in deze afdelingen buiten mededinging in de uitslag vermeld. 

Voorbeeld: een speler speelt zowel in afdeling A als in afdeling B selectiewedstrijden. In 

afdeling B speelt hij het eerst de vierde ronde. Voor afdeling B komt de speler in de 

eindstand voor op basis van de gespeelde resultaten en kan zich dus mogelijk plaatsen voor 

het NK op basis van deze resultaten via afdeling B. In afdeling A komt de speler in de 

eindstand voor, maar op een plaats buiten mededinging (en kan zich dus niet plaatsen op 

basis van deze resultaten en kan ook geen afdelingsprijzen behalen op basis van deze 

resultaten). 

2. Alle deelnames in een klasse per selectiewedstrijd tellen mee bij het bepalen van de 

afvaardiging voor die afdeling, ongeacht of spelers selectiewedstrijden in andere afdelingen 

hebben gespeeld. 

3. Het indeelgemiddelde (ANS-gemiddelde voor het lopende seizoen) voor X-spelers wordt 

bepaald in de afdeling waar de speler het eerst 4 series van 10 bakken heeft gespeeld. 

4. Indien een speler in meerdere afdelingen minimaal 4 series per afdeling heeft gespeeld, dan 

wordt per afdeling het afdelingsgemiddelde bepaald volgens het wedstrijdreglement. Het 

hoogste afdelingsgemiddelde wordt het ANS-gemiddelde voor het nieuwe seizoen. 

Voorbeeld: een speler heeft minimaal 4 series in afdeling A, B en C gespeeld. Het gemiddelde 

vanuit deze afdelingen is respectievelijk 139.95, 141.30 en 140.05. Het ANS gemiddelde voor 

het nieuwe seizoen wordt het gemiddelde behaald in afdeling B, te weten 141.30. 


