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Afvaardiging NK Individueel 2019
Op 20 november heeft het bondsbestuur de afvaardiging voor het NKI 2019 besproken en
vastgesteld. Dit levert de volgende afvaardiging op:
Klasse
Aantal plaatsen
Heren HA
16
Dames HA
9
Heren HB
19
Klasse C
22
Klasse D
22
Klasse E
22
Klasse F
22
Klasse G
22
Klasse H
22
Klasse I
11
Klasse J
11
Jeugd
11
Dit levert in totaal 209 plaatsen voor het NKI op. De volgende uitzonderingen zijn hierbij van
toepassing:
-

-
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Iedere jeugdspeler die voorkomt in de einduitslag van de selectiewedstrijden (dus minimaal 4
ronden van 10 bakken gespeeld) wordt uitgenodigd voor het NKI.
Van de hoofdklassen HA, DA en HB wordt 25% vanuit de beker afgevaardigd naar het NKI.
Daarbij geldt het volgende:
o Na het spelen van 4 bekerwedstrijden wordt op basis van 3 uit 4 bepaald over
hoeveel plaatsen het per klasse gaat.
o Na het spelen van 5 bekerwedstrijden wordt op basis van 4 uit 5 bepaald over welke
personen het gaat.
Het bondsbestuur kan in overleg met de landelijk wedstrijdleider besluiten om in geringe
mate van bovenstaande af te wijken om te komen tot een optimale indeling voor het NKI.
Naast het NKI zal er een open toernooi georganiseerd worden waar ANS leden en niet-ANS
leden zich voor op kunnen geven. Bij het open toernooi zal sprake zijn van een open klasse.
De deelnemers in deze open klasse worden ingedeeld na het spelen van de eerste ronde van
10 bakken.
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Het bondsbestuur heeft op 9 januari 2019 de afvaardiging voor het NK Individueel verder besproken
en is tot de volgende aanvullingen gekomen:
1. De afvaardiging via de beker blijft voor dit seizoen ongewijzigd. Dit houdt in dat 25% van de
deelnemers aan de beker afgevaardigd wordt voor de klassen Hoofdklasse Heren A,
Hoofdklasse Dames A en Hoofdklasse Heren B.
a. Dit aantal wordt bepaald op basis van de eerste vier wedstrijden. Een persoon dient
dan 3 maal aanwezig geweest te zijn.
b. De namen van de afgevaardigden via de beker worden na het spelen van de vijfde
bekerwedstrijd bepaald. Om voor afvaardiging in aanmerking te komen moeten
deelnemers minimaal 4 van de 5 bekerwedstrijden deelgenomen hebben.
2. Zo spoedig mogelijk na de laatst gehouden 2de individuele selectiewedstrijd worden de
aantallen afvaardigingplaatsen per afdeling door de landelijk wedstrijdleider bekend gemaakt
aan de afdeling wedstrijdleiders en tevens gepubliceerd op de website van de ANS.
3. Hoofdklassen: de rest van de plaatsen wordt 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. Indien de procentuele verdeling leidt tot getallen achter de komma,
dan worden de getallen naar beneden afgerond naar een geheel getal. Dit kan leiden tot het
niet vullen van alle afvaardigingsplaatsen.
4. Overige klassen: procentueel worden de afdelingsplaatsen per klasse verdeeld. Indien de
procentuele verdeling leidt tot getallen achter de komma, dan worden de getallen naar
beneden afgerond naar een geheel getal. Dit kan leiden tot het niet vullen van alle
afvaardigingsplaatsen.
5. Alle personen die aan de afdelingswedstrijden hebben deelgenomen en die niet in
aanmerking komen voor een afvaardigingplaats worden op een landelijke rankinglijst
geplaatst. Indien er overgebleven plaatsen moeten worden ingevuld wordt dit gedaan op
basis van de rankinglijst. Voorbeeld: er zijn in een klasse 22 plaatsen beschikbaar. Afronding
in de afdelingen leidt tot 20 plaatsen. Er zijn dan nog 2 plaatsen beschikbaar. Deze worden
via de rankinglijst ingevuld. Voorbeeld: er zijn in een klasse 22 plaatsen beschikbaar.
Afronding in de afdelingen leidt tot 20 plaatsen. Er zijn dan nog 2 plaatsen beschikbaar. Deze
worden via de rankinglijst ingevuld.

EHBO
Bij een officiële ANS wedstrijd met meer dan 250 deelnemers is de ANS verplicht om te zorgen dat er
EHBO tijdens deze wedstrijd aanwezig is. Op dit moment komt alleen het NK Individueel hiervoor in
aanmerking. Het bestuur vindt het niettemin prettig om ook bij de andere wedstrijden EHBO
aanwezig te hebben. Om de kosten in de hand te houden, wilt het bondsbestuur hierbij zoveel
mogelijk gebruik maken van aanwezige EHBO expertise onder de leden.
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Ben jij in het bezit van een actueel EHBO diploma (niet ouder dan 1 jaar) en vindt jij het geen
probleem om te zorgen voor EHBO ondersteuning tijdens een NK, wees dan zo vriendelijk om dit via
mail te melden aan het bondsbureau.

Sixpack
Het bondsbestuur heeft besloten om de sixpack wedstrijd van 16 februari 2019 af te gelasten. Dit in
verband met andere wedstrijden die op deze datum ook plaats vinden. Tijdens het NK Individueel zal
er wel een sixpack competitie georganiseerd worden. Maximaal 64 deelnemers zullen hier
toegelaten worden. De kosten om deel te nemen aan deze wedstrijd bedragen 5 euro. Na het spelen
van het NK Individueel zullen de halve finales en finales gespeeld worden.
De wedstrijden tot aan de halve finale zullen gespeeld worden op basis van best of three: wie het
eerst twee legs heeft gewonnen is de winnaar. De halve finale en finale wordt gespeeld op basis van
best of five: wie het eerste drie legs heeft gewonnen is de winnaar.
Met deze instellingen heeft het bondsbestuur de verwachting dat het schema van het sixpack geen
extra tijd zal innemen van het NKI. Met andere woorden: de halve finale en finale zijn gespeeld in de
tijd dat de rekenkamer nodig heeft om de laatste kaarten te verwerken en de eindstanden open
toernooi en NKI op te stellen.
Indien er voldoende hoofdklasse Dames A deelnemers aanwezig zijn, zal er ook een dames finale
gespeeld worden. Het prijzengeld is als volgt vastgesteld:
Plaats
1ste
2de
3de

Heren
200 euro
150 euro
100 euro

Dames
100 euro
50 euro

Open toernooi NKI
Het bondsbestuur heeft vorig seizoen al maatregelen genomen om het NKI sneller te laten verlopen.
Zo wordt het NKI nu in 1 ronde gespeeld. Het bondsbestuur wilt echter nog meer tijd winnen, zodat
de deelnemers minder lang aanwezig hoeven te zijn. Het bondsbestuur heeft voor het NKI 2019 dan
ook besloten om bij de prijsuitreiking van het open toernooi alle winnaars tegelijk naar voren te
roepen en de prijzen achter elkaar uit te reiken. Hiermee wordt beoogd de prijsuitreiking van het
open toernooi met een half uur te verkleinen.

NK Koppel november 2019
Het bondsbestuur heeft een verzoek ontvangen om het NK Koppel november 2019 te verplaatsen
i.v.m. een ander groot evenement dat gebruik wenst te maken van de Veluwehal. Het bondsbestuur
is hiermee akkoord gegaan en heeft besloten dat het NK Koppel november 2019 zal plaatsvinden op
23 november 2019!
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