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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 in totaal 209 afvaardigingsplaatsen op welke als volgt zijn verdeeld: 

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 

Op bovenstaande afvaardiging zijn de volgende uitzonderingen van toepassing: 

- 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 om hoeveel 

plaatsen het per klasse gaat. 

o Na het spelen van 5 bekerwedstrijden wordt op basis van 4 uit 5 bepaald om 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. 

Het bondsbestuur heeft op 9 januari 2019 de afvaardiging voor het NK Individueel verder besproken 

en is tot de volgende aanvullingen gekomen: 
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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 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.  
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Naar aanleiding van bovenstaande is het bondsbestuur gekomen tot de volgende afvaardiging: 

  HA HB DA C D E F G H I J 

Noord 1 2 1 3 6 6 5 3 2 1 1 

Midden 1 1 1 5 1 1 2 2 1 0 1 

Zuid 1 1 0 3 1 1 2 3 3 1 2 

West 1 2 1 3 4 4 5 3 4 2 1 

Limburg 1 1 0 1 1 2 1 3 2 1 1 

Oost 2 3 1 4 5 3 2 1 2 1 1 

Noord-West 1 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 

                        

Totaal 
afdelingen  8 13 5 20 19 19 20 17 17 8 9 

Afvaardiging 
via 
rankinglijst 2 3 0 2 3 3 2 5 5 3 2 

Kampioen 1   1                 

Afvaardiging 
via beker 5 3 3         

 

ANS gemiddelde 
Met de komst van de nieuwe sjoelbakken en de inzet van deze sjoelbakken in de afdelingen tijdens 

de selectiewedstrijden, is het bondsbestuur er door meerdere mensen attent op gemaakt dat de ANS 

gemiddelden van de deelnemers aan de selectiewedstrijden onder druk zijn komen te staan. Het 

bondsbestuur is het met deze waarneming eens en heeft op 19 februari jongstleden het volgende 

besluit genomen: 

1. Het ANS gemiddelde wordt bevroren op de ondergrens voor de komende twee seizoenen, te 

weten seizoen 2019 – 2020 en seizoen 2020 – 2021. Dit houdt in dat het voor een deelnemer 

wel mogelijk is om te stijgen in het ANS gemiddelde (als de resultaten hier aanleiding voor 

geven), maar niet kan zakken in het ANS gemiddelde. 

2. In mei van 2020 en mei 2021 zal het bondsbestuur evalueren of het weer mogelijk is om over 

te gaan tot een jaarlijkse aanpassing van het ANS gemiddelde. 

3. Niemand zal de komende twee seizoenen degraderen naar een lagere klasse. Indien een 

persoon meent in aanmerking te komen voor een degradatie (bijvoorbeeld omdat het ANS 

gemiddelde al seizoenen lang aan het dalen is door bijvoorbeeld leeftijd of lichamelijk 

ongemak), dan kan een gemotiveerd verzoek tot degradatie ingediend worden bij het 

bondsbureau. Het bondsbestuur zal iedere aanvraag apart beoordelen. 

NK Koppel 
Op dit moment hebben zich 13 koppels voor het NK Koppel aangemeld. Het einde van de inschrijving 

nadert al snel, dus aarzel niet langer en geef je op bij het bondsbureau. 

Het NK Koppel kan en mag je niet missen! 


