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ANS gemiddelde en nieuwe sjoelbakken  
Tijdens het NK Individueel zijn en het komende seizoen in de afdelingen worden veel nieuwe 

sjoelbakken ingezet. De reden hiervoor is dat er vanuit de afdelingen sjoelbakken centraal naar 

Barneveld zijn verhuisd, omdat daar de komende jaren de NK’s worden georganiseerd. Daarnaast is 

het nodig dat de sjoelbakken in Barneveld aangevuld worden tot het juiste aantal en hetzelfde dient 

te gebeuren in de afdelingen. Iedere afdeling ontvangt voor het nieuwe seizoen 13 nieuwe 

sjoelbakken en aan de wedstrijdleiders van de afdelingen wordt verzocht deze nieuwe sjoelbakken 

veelvuldig in te zetten. 

 

Bovenstaande kan inhouden dat de ANS gemiddelden van onze spelers onder druk komen te 

staan. Op 16 mei hebben het bondsbestuur en de sportcommissie zich over dit onderwerp 

gebogen en hoe hier mee om te gaan. Besloten is om de communicatie wat betreft het 

overzetten naar een X klasse te verbeteren. Wat houdt dit dan in? 

De ANS heeft geen dispensatieregel meer, maar een speler kan verzoeken overgeplaatst te 

worden naar de X klasse, wanneer de behaalde resultaten hier aanleiding voor geven. Dit 

houdt in dat de betreffende speler een 0 gemiddelde krijgt en in het nieuwe seizoen na het 

spelen van 4 ronden van 10 bakken op selectiewedstrijden een nieuw ANS gemiddelde 

toegekend krijgt. 

Sixpack 
Het sixpack evenement tijdens het NK Individueel van 21 april 2018 is duidelijk aangeslagen en 

bondsbestuur en sportcommissie hebben dan ook besloten om hiermee door te gaan. Wat betreft 

het prijzengeld wordt wel even een pas op de plaats gemaakt en wordt gestart met een zelfde 

uitkering als gebeurt bij de bekerwedstrijden voor de dagprijzen. Wat houdt dit allemaal in? 

- De komende 5 jaar zal er een sixpack cyclus van 4 wedstrijden per seizoen georganiseerd 

worden. Op het eind van ieder seizoen zal er een evaluatie plaats vinden. 

- Er worden in het seizoen 4 sixpack wedstrijden georganiseerd: 2 in Zwolle en 2 in Beneden-

Leeuwen. De data zijn: 

o 13 oktober 2018 in Beneden-Leeuwen 

o 3 november 2018 in Zwolle 

o 19 januari 2019 in Beneden-Leeuwen 
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o 16 februari 2019 in Zwolle 

- Er wordt apart gespeeld voor dames en heren met 1 kanttekening: indien er op een 

wedstrijddag minder dan 16 dames zijn, dan worden zij ingedeeld bij de heren. 

- Per wedstrijddag is het prijzengeld als volgt: 

o 1ste prijs 30 euro 

o 2de prijs 25 euro 

o 3de prijs 20 euro 

- Wanneer een sponsor voor de sixpack cyclus wordt gevonden, zal het sponsorgeld gebruikt 

worden om het prijzengeld aan te vullen. 

- Per wedstrijd kost de deelname 10 euro. Het systeem dat gevolgd wordt, is als volgt: 

o Voorronde van 10 bakken 20-2 waarmee het plaatscijfer verkregen wordt. 

o Hoofdtoernooi waarbij iedereen alle ronden speelt. Als het vergelijk met de beker 

gemaakt wordt, worden 5 ronden in het hoofdtoernooi gespeeld. Er wordt gespeeld 

volgens het set systeem. Een set bestaat uit legs en wanneer een speler in een set 

niet meer in te halen is op legs, dan wint hij/zij de set. Hierbij geldt het volgende: 

▪ Tot aan de finale wordt gespeeld op basis van beste van drie sets, d.w.z. de 

speler die het eerst twee sets heeft gewonnen, is winnaar van de partij. 

▪ Een set wordt gespeeld op basis van beste van drie legs, d.w.z. de speler die 

het eerst twee legs heeft gewonnen, is winnaar van de set. 

▪ De finale wordt gespeeld op basis van beste van vijf sets, d.w.z. de speler die 

het eerst drie sets wint, is winnaar van de finale. De set wordt gespeeld op 

basis van beste van drie legs. 

o Uitgaande van 64 deelnemers en 48 plaatsen voor het hoofdtoernooi, blijven er 16 

deelnemers over. Bij aantallen van 16 en 32 spelen deze spelers hetzelfde systeem 

als het hoofdtoernooi. Bij afwijkende aantallen worden de spelers over een aantal 

poules verdeeld, waarbij in iedere poule iedere speler tegen elke andere speler uit 

die poule speelt. 

- Over de gehele cyclus heen wordt een stand bijgehouden van de cyclus. De nummers 1 en 2 

van de eindstand na de vierde wedstrijd spelen de finale na afloop van het NK Individueel in 

Barneveld op basis van beste van drie sets en iedere set op basis van beste van drie legs. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
De AVG is een Europese wet die in mei 2018 in werking treedt. Op dit moment is een afvaardiging 

van het bondsbestuur bezig met een inventarisatie van de benodigde maatregelen. Dit gebeurt met 

hulp vanuit NOCNSF. Het bondsbestuur heeft de intentie om voor 1 september 2018 haar 

verenigingen te voorzien van de informatie om te kunnen voldoen aan deze wetgeving. Tussendoor 

zal een update via de mail verstuurd worden, wanneer hier sprake van is. 

Agenda ANS 
Op de website staan de agenda en de losse evenementen. De agenda is te benaderen via 

https://sjoelsport.nl/calendar/. Op deze pagina staan alle bekende wedstrijden, toernooien en 

vergaderingen. Als je alles selecteert, dan kun je de agenda downloaden als PDF en Excel. Verder kun 

je de agenda afdrukken. 

https://sjoelsport.nl/calendar/


 
Nieuwsbrief ANS 
 

Pagina 3 

De losse evenementen zijn te benaderen via de rechterkant van de website of via 

https://sjoelsport.nl/events/. Door op een link van een evenement te klikken, krijg je de 

detailinformatie beschikbaar. Dit kan de flyer zijn en/of het adres van het evenement, mits deze 

beschikbaar zijn gesteld. 

Staat jouw evenement er niet bij? Stuur een mail met alle gegevens (en als het kan ook de flyer) op 

naar het bondsbureau en het verschijnt zo snel mogelijk op de website. 

Nieuw seizoen 
Het nieuwe seizoen komt er alweer aan. Binnenkort ontvangen de verenigingen een lijst met hun 

leden en de gegevens van deze leden. Controleer de gegevens goed en geef wijzigingen zo snel 

mogelijk, doch uiterlijk voor 15 augustus door. Controleer ook goed wie er wedstrijdspeler zijn en 

geef de wijzigingen hierin door. 

Ook kan je aangeven of een lid terug gezet wenst te worden naar de X klasse. Dit kan in plaats van 

het aanvragen van dispensatie, dit bestaat namelijk niet meer. 

Door het doorgeven van de juiste gegevens gaan de verenigingen akkoord met het opslaan van die 

gegevens van leden en de vereniging die nodig zijn voor het voeren van de leden- en 

wedstijdadministratie. 

Beste sjoeler en sjoelster van het jaar 
Op 16 mei hebben bondsbestuur en sportcommissie een voorstel besproken van Adrie Rietveld om 

per seizoen de beste sjoeler en sjoelster van de ANS aan te wijzen. 

Hoe gaat dat in zijn werk? Voor alle NK’s en het totaal van de 6 bekerwedstrijden (de laatste 

bekerwedstrijd valt na het NK Individueel), krijgen de plaatsen 1 tot en met 10 de volgende punten 

toegekend: 1ste plaats 10 punten, 2de plaats 9 punten en zo verder.  

Voor het NK Individueel wordt een tussenstand opgemaakt en de uitslag van het NK Individueel 

wordt na afloop van het NK Individueel aan deze tussenstand toegevoegd. Hieruit komt dan de 

definitieve eindstand van het seizoen. Na de prijsuitreiking van het NK Individueel, worden dan de 

beste sjoeler en sjoelster aangewezen en beloond met een leuk aandenken. 

Bondsraad ANS 
Ook dit jaar zal er weer een bondsraad georganiseerd worden. Inmiddels traditie op de laatste 

vrijdag van augustus: 31 augustus 2018. De vergadering begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30 

uur. De vergadering vindt plaats op de vertrouwde locatie De Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te 

Barneveld. 

De verenigingen hebben stemrecht op deze vergadering (1 stem per vereniging). Maximaal 2 

personen per vereniging toegestaan. Aanmelden bij het bondsbureau i.v.m. in te richten 

vergaderzaal. 

Laat je horen en wees aanwezig. Samen een sterkere en betere ANS! 

https://sjoelsport.nl/events/

