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Q&A Nieuwsbrief 13 januari 2019 
N.a.v. de nieuwsbrief van 13 januari zijn er vragen binnen gekomen van verschillende kanten. Deze 

kunnen ook bij anderen leven, vandaar deze aanvulling op de nieuwsbrief. 

Vraag: is er dit jaar twee keer een NK Koppel? 

Antwoord:  dat klopt, in de nieuwsbrief van 7 september 2018 is dit waarschijnlijk niet zo duidelijk 

vermeld, daarom deze vraag. Het NK Koppel en het NK 20-2 gaan omwisselen. Dit is gedaan om het 

NK 20-2 zo dicht mogelijk bij de datum van een WK te krijgen. Dit houdt voor het kalenderjaar 2019 

in dat er twee NK Koppels zijn: één op 16 maart in Middelburg en één op 23 november in Barneveld. 

Vraag: hoe gaat de plaatsing voor de NK Dames en NK Heren? 

Antwoord: deze is ongewijzigd t.o.v. de voorgaande jaren, dus komt de NK Dames/NK Heren voor in 

de einduitslag van de selectiewedstrijden of heeft hij/zij 4 bekerwedstrijden gespeeld na de vijfde 

bekerwedstrijd, dan is de NK Dames/NK Heren automatisch geplaatst voor het NK. Deze regel wordt 

ook opgenomen in het wedstrijdreglement voor komend seizoen. 

Vraag: hoe zit het met spelers die selectiewedstrijden in meer dan 1 afdeling spelen? 

Antwoord: dit is ongewijzigd t.o.v. hetgeen gecommuniceerd is op 31 januari 2018. Hieronder volgt 

nogmaals dat bericht. Deze regeling wordt opgenomen in het wedstrijdreglement. 

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: 
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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 afdelingenis 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. 


