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Agenda ANS seizoen 2019 - 2020
De volgende data gelden voor de verschillende NK’s voor seizoen 2019-2020:
-

19 oktober 2019 het NK Teams in Barneveld
23 november 2019 het NK Koppel in Barneveld
21 maart 2020 het NK 20-2 in Voorthuizen (’t Trefpunt)
18 april 2020 het NK Individueel in Barneveld

WK Sjoelen 2021
Zoals wellicht bekend gaat de ANS het WK Sjoelen in 2021 organiseren. Ook wellicht bekend is dat
hier al verschillende verenigingen hebben aangegeven interesse te hebben in de organisatie.
Om iedere vereniging dezelfde kans te geven, geeft de ANS iedere vereniging de kans om zich in te
schrijven voor de organisatie van het WK Sjoelen. Hieraan zijn wel eisen en voorwaarden verbonden,
dit zijn:
De ANS stelt aan de organisatie een aantal minimale eisen. De ANS gaat ervan uit dat de vereniging
zich hieraan committeert voor de organisatie van het WK sjoelen. De eisen die de ANS heeft zijn als
volgt:

Eisen WK Sjoelen
•

De zaal waarin het WK sjoelen wordt gespeeld moet plaats kunnen bieden aan minimaal 300
sjoelers/150 tafels.

•

Er moet in de zaal een tribune of ander soortgelijke voorziening aanwezig zijn om het WK
sjoelen goed te kunnen volgen door sjoelers en/of toeschouwers.

•

Het WK moet een “WK-waardige” uitstraling hebben.

•

“Professionele” aankleding van het toernooi (het moet de sjoelsport promoten).

•

De vereniging moet zich committeren aan het feit dat het WK sjoelen onder de vlag van de
ANS wordt georganiseerd. Dat wil zeggen dat de ANS een beslissende stem heeft indien dit
noodzakelijk is. De vereniging heeft dan ook op regelmatige basis overleg met het
bondsbestuur.
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•

De vereniging is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke organisatie van het WK sjoelen.
Het bondsbestuur stuurt het WK sjoelen aan op hoofdlijnen.

Bidbook
Verenigingen die het WK sjoelen graag willen organiseren wordt gevraagd een “bidbook” aan te
leveren waarin in ieder geval op de onderstaande zaken wordt ingegaan:
•

Planning WK sjoelen/tijdschema op hoofdlijnen.

•

Hoe denkt de vereniging het WK sjoelen een “WK-waardige” uitstraling te kunnen geven?
Welke ideeën heeft de vereniging daarbij?

•

Hoe denkt de vereniging het WK sjoelen een professionele uitstraling te kunnen geven?

•

Het financiële plaatje van het WK Sjoelen oftewel de kosten en opbrengsten van het WK
sjoelen. De ANS wenst in de basis een toernooi welk kostendekkend georganiseerd kan
worden. In de kosten mag de vereniging een post opnemen van € 750 voor het organiseren
van het WK sjoelen welke toekomt aan de vereniging.

•

De locatie en de kenmerken van de locatie waar het WK sjoelen wordt georganiseerd

•

Hoe de vereniging het WK sjoelen ziet qua opzet (wat wordt naast het sjoelen nog meer
aangeboden?).

•

Mogelijkheden die de vereniging ziet om media-technisch aandacht te geven aan het WK
sjoelen. Hierbij kan ook gedacht worden aan eventuele livestreams tijdens het WK sjoelen,
realtime uitslagen/scores/grote schermen waarop het WK sjoelen te zien is.

•

Hoe de vereniging de samenwerking met het bondsbestuur van de ANS ziet en wat zij
verlangt van de ANS.

•

Hoe wil de verenging voldoende sjoelbakken/tafels bij elkaar krijgen?

Belangrijk: de ANS wilt snel voortgang hebben op de organisatie van het WK Sjoelen. Daarom
wordt aan iedere geïnteresseerde vereniging gevraagd het bidbook voor 10 oktober 2019 aan te
leveren bij het bondsbureau!

Wedstrijdreglement ANS
Op dit moment is de landelijk wedstrijdleider bezig de laatste hand aan het leggen voor het
wedstrijdreglement zoals dat vanaf dit seizoen van kracht zal zijn. Enkele bijzonderheden:
-

-
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Het wedstrijdreglement van de beker wordt integraal opgenomen.
Enkele artikelen zullen voorafgegaan worden door een sterretje of iets dergelijks. Deze
artikelen druisen in tegen het besluit van het bondsbestuur om twee seizoenen niemand te
degraderen (tenzij de betreffende persoon dit wel wenst en duidelijke redenen hiervoor
aangeeft) vanwege de nieuwe sjoelbakken.
Promotie blijft mogelijk.
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-

De regelingen voor de jeugd blijft dit seizoen nog ongewijzigd. Het bondsbestuur zal dit
seizoen wel de discussie starten of dit nog zo moet blijven.

Afvaardiging NK Individueel 2020
De regeling voor de afvaardiging van het NK Individueel 2020 blijft hetzelfde als voor 2019:
Er zijn in totaal 209 afvaardigingsplaatsen 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:
-

-

-

-

-
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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 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.
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.
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.
Overige klassen: procentueel worden de afdelingsplaatsen per klasse verdeeld. Indien de
procentuele verdeling leidt tot getallen achter de komma, dan worden de getallen naar
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-

beneden afgerond naar een geheel getal. Dit kan leiden tot het niet vullen van alle
afvaardigingsplaatsen.
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.

Beker
Om na te kunnen denken over de opzet van de bekerwedstrijden wordt een online enquête opgezet
om de meningen hierover te peilen. Deze is gepubliceerd en kan tot einde september 2019 worden
ingevuld. De enquête kan ook door niet bekerspelers worden ingevuld.
De enquête is hier te bereiken: https://www.enquetesmaken.com/s/ANSbeker
De resultaten van de enquête zullen in oktober 2019 besproken worden in overleg met de
bekercommissie en landelijk wedstrijdleider. Indien dit leidt tot aanpassing van de bekerwedstrijden
zal dit in maanden mei/juni/juli gecommuniceerd worden en van toepassing zijn voor seizoen 20202021.
De speeldata voor de beker voor seizoen 2019-2020 zijn:
-

28 september 2019 in Beneden-Leeuwen
26 oktober 2019 in Zwolle
30 november 2019 in Beneden-Leeuwen
25 januari 2020 in Zwolle
29 februari 2020 in Beneden-Leeuwen
28 maart 2020 in Zwolle
02 mei 2020 in Beneden-Leeuwen

Ben jij geïnteresseerd om deel te nemen aan de bekerwedstrijden? Geef je dan op bij
timvansommeren@icloud.com
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