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2. Algemeen
2.1.

Overal waar in dit reglement gesproken wordt over een speler, over hij, etc.
worden zowel speler als speelster, hij als zij, etc. bedoeld.

2.2.

Dit reglement neemt de begripsbepalingen over van de Statuten en het
Algemeen Reglement van de Algemene Nederlandse Sjoelbond (ANS).

2.3.

In dit reglement wordt de gang van zaken voor alle officiële wedstrijden
georganiseerd door de ANS of namens de ANS, geregeld, tenzij anders
vermeld.

2.4.

Tijdens alle officiële ANS-wedstrijden wordt gespeeld volgens de spelregels van
het spelreglement van de ANS.

2.5.

Het wedstrijdseizoen loopt jaarlijks van 1 juni tot en met 31 mei van het
daarop volgende jaar.

2.6.

De wedstrijdkaarten van de selectiewedstrijden in een seizoen worden tot 7
dagen na de laatste selectiewedstrijd bewaard door de betreffende
afdelingswedstrijdleider. Voor de overige officiële wedstrijden worden de
wedstrijdkaarten 7 dagen bewaard. Een speler heeft in deze periode de
mogelijkheid om via het bondsbureau te reclameren op de uitslag. Na deze
periode worden de wedstrijdkaarten vernietigd en staat de uitslag vast.

2.7.

Jaarlijks bepaalt het bondsbestuur in de bondsraadvergadering de
inschrijfkosten voor de officiële ANS-wedstrijden. Bij wijziging worden de nieuw
vastgestelde bedragen gepubliceerd op de website van de ANS.

2.8.

De wedstrijdleiding controleert de bakken voor aanvang van de wedstrijd en
vervangt indien nodig bakken waaraan mankementen zijn geconstateerd. Als
tijdens een wedstrijd een speler mankementen aan de bak constateert, dan
meldt degene die het mankement heeft vastgesteld dat aan de ringleider. Deze
meldt het mankement aan de wedstrijdleider en deze beoordeelt en beslist of
de bak vervangen moet worden.

2.9.

Deelname aan officiële ANS-wedstrijden is alleen mogelijk voor personen die
individueel lid zijn van de ANS, en personen die lid zijn van een vereniging die
aangesloten is bij de ANS. (zie art. 2 Algemeen Reglement).

2.10. ANS-gemiddelde
2.10.1.

Het ANS-gemiddelde is het gemiddelde (op twee cijfers achter de
komma afgerond) over de beste 4 series van 10 bakken tijdens de
individuele selectiewedstrijden in het vorige seizoen.

2.10.2.

Als een speler in het vorige seizoen geen 4 series van 10 bakken
heeft gespeeld tijdens individuele selectiewedstrijden, maar wel
aan minimaal vijf bekerwedstrijden heeft meegedaan, dan wordt
het ANS-gemiddelde bepaald op basis van de beste vijf scores van
de voorrondes van de zeven bekerwedstrijden.
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2.10.3.

Als een speler in het vorige seizoen geen 4 series van 10 bakken heeft
gespeeld tijdens individuele selectiewedstrijden en minder dan vijf
bekerwedstrijden, dan wordt het ANS-gemiddelde berekend over de wel
gespeelde series van de individuele selectiewedstrijden, aangevuld tot 4
series met het hoogste ontbrekende aantal series gespeeld tijdens de
bekerwedstrijden.

2.10.4.

Als een speler geen gemiddelde heeft behaald volgens art. 2.10.1
t/m 2.10.3 blijft het huidige gemiddelde voor de volgende 2
seizoenen staan mits de speler in bezit is van een wedstrijdlicentie.
Als er dan geen gemiddelde wordt behaald door een speler met een
wedstrijdlicentie wordt deze speler voor het komende seizoen
aangemerkt als X-speler. Het gemiddelde is dan dus 3 seizoenen
geldig. In alle andere gevallen komt het gemiddelde van het vorige
seizoen na het volgende seizoen te vervallen en wordt de speler
aangemerkt als X-speler. Het gemiddelde is dan dus 2 seizoenen
geldig.

2.10.5.

In het seizoen 2018-2019 is vastgesteld dat de scores van de
gemiddelden in zijn algemeenheid ver zijn gezakt te opzichte van
de voorgaande seizoenen. Dit heeft te maken met de inzet van een
groot aantal nieuwe sjoelbakken tijdens de selectiewedstrijden. Het
bondsbestuur heeft in overleg met diverse partijen besloten het
gemiddelde voor het seizoen 2019-2020 gelijk te houden aan de
ondergrens van de betreffende klasse indien de speler zou
degraderen op basis van de behaalde resultaten.

2.10.6.

Heeft een speler geen gemiddelde behaald volgens art. 2.10.1 t/m
2.10.4 dan wordt deze speler voor het komende seizoen
aangemerkt als X-speler. Het gemiddelde van het vorige seizoen
komt te vervallen.

2.10.7.

Een speler kan verzoeken om zijn gemiddelde te laten vervallen
waardoor hij in de X-klasse wordt ingedeeld. De speler geeft dit
aan voor 1 september bij het bondsbureau.

2.10.8.

Een speler kan in een met redenen omkleed een verzoek indienen
om in een lagere klasse te worden ingedeeld voor het seizoen 2019
– 2020.

2.11. Een speler zonder ANS-gemiddelde (een X-lid, zie art. 2.10.5) krijgt een
indeelgemiddelde, geldig voor het huidige seizoen, zodra hij 40 bakken heeft
gespeeld tijdens de selectiewedstrijden in het huidige seizoen. Het
indeelgemiddelde is het gemiddelde van de score van deze 40 bakken en wordt
gelijk gesteld aan het ANS-gemiddelde geldig voor het huidige seizoen volgens
art. 2.10.2 en 2.10.3.
2.12. Bepaling winnaar: Als spelers (tijdens een individuele wedstrijd), koppels
(tijdens een koppelwedstrijd) of teams (tijdens een teamwedstrijd) een gelijke
eindscore behalen, wordt de winnaar als volgt bepaald:
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2.12.1.

De speler of koppel met de hoogste serie van 10 beurten tijdens de
(individuele) wedstrijd of het team met de hoogste serie van 40
beurten tijdens de teamwedstrijd wordt winnaar. Uiteraard moet de
betreffende serie meetellen voor de eindscore.

2.12.2.

Als volgens art. 2.12.1 nog geen winnaar kan worden aangewezen,
dan wordt de rangorde bepaald door de hoogste resultaten uit een
serie. Daarbij wordt eerst gekeken naar de 156 scores, dan de 155
scores etc. etc.
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3. Selectiewedstrijden in meer dan 1 afdeling
Het is mogelijk dat een speler in meer dan 1 afdeling selectiewedstrijden
speelt. Indien dit van toepassing is, gelden de volgende bepalingen:
3.1.

Spelers mogen in meerdere afdelingen meedoen aan de selectiewedstrijden
NKI. Dit kan de opkomst bij wedstrijden stimuleren.

3.2.

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).

3.3.

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.

3.4.

Het indeelgemiddelde (ANS-gemiddelde voor het lopende seizoen) voor Xspelers wordt bepaald in de afdeling waar de speler het eerst 4 series van 10
bakken heeft gespeeld.

3.5.

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 ANSgemiddelde voor het nieuwe seizoen. Voorbeeld: een speler heeft minimaal 4
series in afdeling A, B en C gespeeld. Het gemiddelde vanuit deze afdelingen is
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.

Pagina 5

Wedstrijdreglement ANS
4. N.K. Individueel en selectiewedstrijden volwassen
4.1.

Klassenindeling: per 1 september van elk seizoen wordt elke speler ingedeeld
in de klasse waarin hij behoort volgens art. 4.2 t/m 4.4.
Noot: dit artikel wordt in seizoen 2019-2020 geparkeerd i.v.m. besluit
bondsbestuur ANS gemiddelde i.c.m. nieuwe bakken.

4.2.

Een speler met een ANS-gemiddelde tot en met 135 punten speelt in de
categorie breedtesport.
4.2.1.

Een speler in de categorie breedtesport speelt in één van de
klassen C t/m J. De klasse wordt bepaald door zijn ANS-gemiddelde
in onderstaande tabel:

Klasse
Klasse C
Klasse D
Klasse E
Klasse F
Klasse G
Klasse H
Klasse I
Klasse J
4.2.2.

4.3.

Ondergrens
130.01
125.01
120.01
115.01
110.01
105.01
100.01
0.01

In de categorie breedtesport zijn de klassen C t/m J gemengd, er
zijn geen aparte dames- en herenklassen.

Een speler met een ANS-gemiddelde van meer dan 135 punten speelt in de
categorie topsport.
4.3.1.

Een damesspeler in de categorie topsport speelt in de Hoofdklasse
Dames (HD).

4.3.2.

Een herenspeler in de categorie topsport speelt in de Hoofdklasse
Heren A (HA) of de Hoofdklasse Heren B (HB). De klasse wordt
bepaald door zijn ANS-gemiddelde in onderstaande tabel:

Klasse
Hoofdklasse Heren A
Hoofdklasse Heren B
4.4.

Bovengrens
135.00
130.00
125.00
120.00
115.00
110.00
105.00
100.00

Ondergrens
140.01
135.01

Bovengrens
156.00
140.00

X-leden: een speler zonder ANS-gemiddelde wordt ingedeeld in de X-klasse en
wordt X-lid genoemd.
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4.5.

Selectiewedstrijden:
4.5.1.

Voor de afvaardiging naar het NK individueel worden in iedere
afdeling 3 selectiewedstrijden gespeeld.

4.5.2.

Elke selectiewedstrijd worden er twee rondes gespeeld. In iedere
ronde speelt elke deelnemer een serie over 10 verschillende
bakken. Hierbij moeten de spelers per klasse zoveel mogelijk op
dezelfde sjoelbakken spelen.

4.5.3.

Een speler is vrij in de keuze van de afdeling waarin hij aan de
selectiewedstrijden wil deelnemen. De afdeling waarin een speler
het eerst de 4 rondes van de selectiewedstrijden bereikt is
bepalend voor de afvaardiging naar het NK.

4.6.

Eindstand selectiewedstrijden: in elke afdeling wordt na de 3de
selectiewedstrijd een eindstand per klasse bepaald. Van iedere deelnemer
tellen de 4 hoogste series mee voor deze eindstand. Spelers die geen 4 series
hebben gespeeld worden niet opgenomen in de eindstand.

4.7.

Afvaardiging NK Individueel: het bondsbestuur bepaalt per seizoen hoe de
afvaardiging voor het NK Individueel eruit zal gaan zien. Dit gebeurt zo snel
mogelijk, maar in ieder geval maximaal 1 maand na het spelen van de eerste
selectiewedstrijd in ALLE afdelingen. Wanneer geen besluit genomen wordt,
blijft de afvaardiging van kracht zoals deze in het seizoen ervoor is vastgesteld
en zoals hieronder staat aangegeven:
4.7.1.

Afvaardiging Jeugd:
4.7.1.1.
Alle jeugdleden die tijdens selectiewedstrijden in hun
afdeling 4 series over 10 bakken hebben gespeeld, en niet zijn
ingedeeld bij de volwassenen volgens art. 5.1.3 van dit reglement,
worden afgevaardigd naar het NK.

4.7.2.

Afvaardiging hoofdklassen:
4.7.2.1.
Voor de hoofdklassen worden 44 spelers afgevaardigd.
Af te vaardigen personen dienen een gemiddelde behaald te
hebben tijdens de selectiewedstrijden dat ligt op of boven de
ondergrens van de betreffende klasse.
4.7.2.2.
Het deelnemersveld van de Hoofdklasse Heren A,
Hoofdklasse Heren B en Hoofdklasse Dames A aan het NK wordt
als volgt samengesteld:
4.7.2.2.1.
Plaatsing kan geschieden via de
afdelingswedstrijden of via de voorrondes van
bekerwedstrijden. Bij afdelingswedstrijden tellen van elke
deelnemer de 4 hoogste series mee voor de eindstand. Bij
bekerwedstrijden de hoogste 4 series van de voorrondes van
de eerste 5 bekerwedstrijden. De deelnemer dient een
gemiddelde behaald te hebben dat op of boven de
ondergrens van de betreffende klasse ligt.
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4.7.2.2.2.
Komt de Nederlands Kampioen Heren en/of
Dames in één van voornoemde uitslagen voor dan wordt
hij/zij automatisch geplaatst.
4.7.2.2.3.
Het totaal aantal beschikbare plaatsen is 44
verminderd met de Nederlandse kampioenen die in de
uitslagenlijst onder 4.7.2.2.2 voorkomen. Het aantal plaatsen
dat toegewezen wordt aan elke hoofdklasse is de procentuele
verdeling van het aantal unieke deelnemers.
4.7.2.2.4.
Via de beker plaatst 25% van het aantal
deelnemers in een klasse. Dit aantal wordt bepaald op basis
van de eerste vier wedstrijden. Een persoon dient dan 3 maal
aanwezig geweest te zijn.
4.7.2.2.5.
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. Uitzondering
hierop is dat iedere afdeling altijd minimaal 1
afvaardigingsplaats heeft voor een klasse waar maar 1
deelnemer is uitgekomen met inachtneming van het
behaalde gemiddelde.
4.7.2.2.6.
Alle personen die aan de afdelingswedstrijden
hebben deelgenomen en die volgens 4.7.2.2.2 t/m 4.7.2.2.5
niet in aanmerking komen voor een afvaardigingplaats en
een gemiddelde behaald hebben dat op of boven de
ondergrens van de betreffende klasse ligt, 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 nog 15
plaatsen beschikbaar. Afronding in de afdelingen leidt tot 13
plaatsen. Er zijn dan nog 2 plaatsen beschikbaar. Deze
worden via de rankinglijst ingevuld.
4.7.2.2.7.
Valt een speler die is geplaatst voor het NK uit,
dan wordt deze plaats ingenomen door de eerstvolgende
speler in dezelfde klasse op de landelijke rankinglijst.
4.7.3.

Afvaardiging klassen C tot en met J
4.7.3.1.
Voor de klassen C t/m J worden maximaal 176
personen afgevaardigd. In de basis zijn dit 8 maal 22 personen. Af
te vaardigen personen dienen een gemiddelde behaald te hebben
tijdens de selectiewedstrijden dat ligt op of boven de ondergrens
van de betreffende klasse. De verdeling zal als volgt zijn:
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4.7.3.1.1.
In elke klasse wordt een veelvoud van 11
afgevaardigd.
4.7.3.1.2.
Op basis van de deelname in de landelijke
klassen wordt bepaald hoeveel personen in een klasse
afgevaardigd gaan worden. Per klasse wordt niet meer dan
50% van het totaal aantal deelnemers afgevaardigd.
4.7.3.1.3.
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.
4.7.3.1.4.
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. Uitzondering
hierop is dat iedere afdeling altijd minimaal 1
afvaardigingsplaats heeft voor een klasse waar maar 1
deelnemer is uitgekomen met inachtneming van het
behaalde gemiddelde.
4.7.3.1.5.
Alle personen die aan de afdelingswedstrijden
hebben deelgenomen en die volgens 4.7.3.1.2 t/m 4.7.3.1.4
niet in aanmerking komen voor een afvaardigingplaats en
een gemiddelde behaald hebben dat boven de ondergrens
ligt van de betreffende klasse, 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.
4.7.3.1.6.
Valt een speler die is geplaatst voor het NK uit,
dan wordt deze plaats ingenomen door de eerstvolgende
speler in dezelfde klasse op de landelijke rankinglijst.
4.8.

4.9.

Bepalingen NK
4.8.1.

Het NK wordt gespeeld over twee rondes, telkens over 10
verschillende bakken.

4.8.2.

Op het NK spelen in principe in elke klasse de geplaatste spelers
zoveel mogelijk op dezelfde bakken.

Nederlands kampioen
4.9.1.

De titel Nederlands kampioen Heren wordt toegekend aan:
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4.9.1.1.
De speler met de hoogste eindscore (het totaal van de
20 gespeelde bakken)

4.9.2.

4.9.1.2.

In bezit van de Nederlandse nationaliteit

4.9.1.3.

Uitkomend in de Hoofdklasse Heren A

De titel Nederlands kampioen Dames wordt toegekend aan:
4.9.2.1.
De speler met de hoogste eindscore (het totaal van de
20 gespeelde bakken)

4.9.3.

4.9.2.2.

In bezit van de Nederlandse nationaliteit

4.9.2.3.

Uitkomend in de Hoofdklasse Dames

De winnaars in elk van de andere klassen (Breedtesport en
Hoofdklasse Heren B) mogen zich winnaar noemen in de
betreffende klasse.
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5. N.K. Individueel en selectiewedstrijden Jeugd

5.1.

Klassenindeling
5.1.1.

Spelers die op 1 september een leeftijd hebben van 6 tot en met 15
jaar zijn jeugdspelers.

5.1.2.

Jeugdspelers worden tijdens de selectiewedstrijden in hun afdeling
ingedeeld in de jeugdklasse. Er is maar één jeugdklasse, dus geen
aparte klasse voor meisjes en jongens.

5.1.3.

5.2.

Een jeugdspeler kan op eigen verzoek ingedeeld worden bij de
volwassenen. De jeugdspeler geeft de melding aan bij het
bondsbureau vóór 1 september. Hij verliest dan alle rechten als
jeugdspeler. Indien de jeugdspeler zich plaatst voor het NK speelt
deze in de klasse waarin de jeugdspeler zijn selectiewedstrijden
heeft gespeeld. De deelnamekosten aan elke wedstrijd worden
gelijkgesteld aan de inschrijfgelden voor volwassenen.

Selectiewedstrijden
5.2.1.

Voor de afvaardiging naar het NK individueel worden in iedere
afdeling 3 selectiewedstrijden gespeeld.

5.2.2.

Elke selectiewedstrijd worden er twee rondes gespeeld. In iedere
ronde speelt elke deelnemer een serie over 10 verschillende
bakken.

5.3.

Afvaardiging NK Individueel Jeugd: alle jeugdleden die tijdens
selectiewedstrijden in hun afdeling 4 series over 10 bakken hebben gespeeld,
en niet zijn ingedeeld bij de volwassenen volgens art. 5.1.3 van dit reglement,
worden afgevaardigd naar het NK.

5.4.

Bepalingen NK

5.5.

5.4.1.

De jeugdspelers worden tijdens het NK in een jongens- en een
meisjesklasse ingedeeld.

5.4.2.

Het NK wordt gespeeld over twee rondes van elk 10 verschillende
bakken. Hierbij moeten de spelers per klasse zoveel mogelijk op
dezelfde sjoelbakken spelen.

Nederlands kampioen
5.5.1.

De titel Nederlands kampioen Jongens wordt toegekend aan:
5.5.1.1.
De speler met de hoogste eindscore (het totaal van de
20 gespeelde bakken)
5.5.1.2.

In bezit van de Nederlandse nationaliteit
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5.5.1.3.
5.5.2.

Uitkomend in de klasse Jeugd Jongens

De titel Nederlands kampioen Meisjes wordt toegekend aan:
5.5.2.1.
De speler met de hoogste eindscore (het totaal van de
20 gespeelde bakken)
5.5.2.2.

In bezit van de Nederlandse nationaliteit

5.5.2.3.

Uitkomend in de klasse Jeugd Meisjes
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6. Bekerwedstrijden
6.1.

De bekerwedstrijden worden georganiseerd door de bekercommissie. De
bekercommissie wordt benoemd door het bondsbestuur (art. 9.3 Algemeen
Reglement) en valt onder de verantwoordelijkheid van het bondsbestuur.

6.2.

Het reglement van de bekerwedstrijden wordt in overleg met het bondsbestuur
(eventueel dagelijks bestuur van de ANS) vastgesteld door de bekercommissie.
Zij zal jaarlijks de wijzigingen in het bekerreglement publiceren op de website
van de ANS.

6.3.

De bekercommissie publiceert bij aanvang van ieder nieuw seizoen (d.w.z. per
1 september) het volledige bekerreglement voor het betreffende seizoen op de
website van de ANS.

6.4.

Afvaardiging NK Individueel via beker, wordt vastgesteld zoals benoemd in
artikel 4.7.2.
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7. Overige Nationale kampioenschappen
7.1.

Open NK Teams
7.1.1.

Een team bestaat uit 4 spelers.

7.1.2.

Teamgemiddelde
7.1.2.1.
Het gemiddelde van een team wordt berekend door
het ANS-gemiddelde van de 4 spelers op te tellen, de uitkomst te
delen door 4 en af te rondes op 2 cijfers achter de komma.
7.1.2.2.
Heeft een team één of meerdere leden zonder een
gemiddelde, dan wordt het team na de eerste ronde ingedeeld. De
indeling vindt plaats door de score van de eerste ronde als
gemiddelde aan te merken van de deelnemers zonder gemiddelde.
Hierna wordt op de wijze volgens 7.1.3. het gemiddelde voor het
team bepaald.

7.1.3.

Klassenindeling: Teams spelen in één van de volgende klassen met
de volgende klassengrenzen. De klasse wordt bepaald op grond
van het teamgemiddelde.

Klasse

Ondergrens

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D
Klasse E
Klasse F
(*)Een team mag
7.1.4.

Bovengrens

136.01
156.00
130.01
136.00
124.01
130.00
118.01
124.00
110.01
118.00
0.01
110.00
op eigen verzoek in de Klasse A worden ingedeeld.

Bepalingen NK
7.1.4.1.
Het NK wordt over twee rondes gespeeld. In iedere
ronde speelt elke deelnemer een serie over 10 verschillende
bakken. Hierbij moeten de spelers per klasse zoveel mogelijk op
dezelfde sjoelbakken spelen.
7.1.4.2.
Voordat het NK aanvangt, kan een team vervanging
toepassen. Het team dient dit VOORAF aan de centrale
wedstrijdleider kenbaar te maken met aangeven van de volgende
gegevens:
7.1.4.2.1.
NK.

Welke speler(s) doet/doen NIET mee aan het

7.1.4.2.2.
Welke speler(s) vervangt/vervangen de
uitgevallen speler(s).
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7.1.4.2.3.
Bij vervangen van speler(s) wordt het
teamgemiddelde opnieuw bepaald volgens 7.1.2 en ingedeeld
volgens 7.1.3
7.1.4.3.
Indien tijdens het NK een of meer spelers uitvallen
voor het team, dan is het betreffende team gedwongen zich terug
te trekken van het NK en zal niet opgenomen worden in de
eindstand.
7.1.5.

Kampioen:
7.1.5.1.
De titel Open Nederlands kampioen Teams wordt
toegekend aan:
7.1.5.1.1.
het team met de hoogste eindscore (het totaal
van de 80 gespeelde bakken)
7.1.5.1.2.

7.1.6.

uitkomend in de Hoofdklasse

De winnaars in elk van de andere klassen mogen zich winnaar
noemen in de betreffende klasse.
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7.2.

Open N.K. Koppelsjoelen
7.2.1.

Een koppel bestaat uit 2 spelers.

7.2.2.

Klassenindeling
De kampioenschappen moeten gespeeld worden met een vooraf
bepaalde klassenindeling. De klassenindeling is gebaseerd op het
ANS-gemiddelde van de twee spelers samen als volgt:

Klasse
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D
Klasse E
Open klasse

Ondergrens
Bovengrens
276.01
312.00
256.01
276.00
236.01
256.00
216.01
236.00
0.01
216.00
1 of meer spelers, geen ANS-gemiddelde (*)

(*)
Een koppel ingedeeld in de Open klasse mag op eigen verzoek in de A
klasse worden ingedeeld.
7.2.3.

Bepalingen NK
7.2.3.1.
Het is het koppel toegestaan 5 schijven op proef te
gooien voor aanvang van de eerste onderbeurt.
7.2.3.2.
Het wedstrijdverloop is als volgt. Gedurende een
ronde sjoelt de helft van de deelnemende koppels 10 beurten
achter elkaar. De andere helft van de koppels jureert dan 10
beurten achter elkaar. Na de 10 beurten wisselen de koppels van
taak. Op deze manier worden 3 rondes gespeeld.

7.2.4.

Kampioen
7.2.4.1.
De titel Open Nederlands kampioen Koppel wordt
toegekend aan:
7.2.4.1.1.
het koppel met de hoogste eindscore (het
totaal van de 30 gespeelde bakken)
7.2.4.1.2.

uitkomend in de klasse A

7.2.4.2.
De winnaars in elk van de andere klassen mogen zich
winnaar noemen in de betreffende klasse.
7.2.4.3.
Deelnemers in de open klasse kunnen niet in
aanmerking komen voor eventuele titels.
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7.3.

Open NK 20-2
7.3.1.
Klassenindeling
Het Open Nederlands kampioenschap 20-2 wordt gespeeld met een vooraf
bepaalde klassenindeling. De klassenindeling is gebaseerd op het ANSgemiddelde van de deelnemer:

Klasse
Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D
Klasse E
Open klasse

Ondergrens
Bovengrens
140.01
156.00
130.01
140.00
120.01
130.00
110.01
120.00
0.01
110.00
1 of meer spelers, geen ANS-gemiddelde (*)

(*)
Een speler ingedeeld in de Open klasse mag op eigen verzoek in de A
klasse worden ingedeeld.
7.3.2.

Bepalingen NK
7.3.2.1.
Iedere beurt wordt gespeeld met 20 schijven. Iedere
beurt bestaat uit twee onderbeurten.
7.3.2.2.
Het wedstrijdverloop is als volgt. Gedurende een
ronde sjoelt de helft van de deelnemers 10 beurten achter elkaar.
De andere helft van de deelnemers jureert dan 10 beurten achter
elkaar. Na de 10 beurten wisselen de deelnemers van taak. Op
deze manier worden 3 rondes gespeeld.

7.3.3.

Kampioen
7.3.3.1.
De titel Open Nederlands kampioen 20-2 wordt
toegekend aan:
7.3.3.1.1.
de deelnemer met de hoogste eindscore (het
totaal van de 30 gespeelde bakken)
7.3.3.1.2.

uitkomend in de klasse A

7.3.3.2.
De winnaars in elk van de andere klassen mogen zich
winnaar noemen in de betreffende klasse.
7.3.3.3.
Een speler in de open klasse kan niet in aanmerking
komen voor eventuele titels.
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7.4.

Open Toernooi Individueel
7.4.1.

Klassenindeling
Het Open toernooi individueel wordt gespeeld met een vooraf
bepaalde klassenindeling. De klassenindeling is gebaseerd op het
ANS-gemiddelde van de deelnemer. Indien een speler geen
gemiddelde heeft wordt deze na de eerste ronde ingedeeld in de
betreffende klasse.

Klasse

Ondergrens

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D
Klasse E
Klasse F
Klasse G
Klasse H
Klasse I
Klasse J
(*)
Een speler mag
7.4.2.

Bovengrens

140.01
156.00
135.01
140.00
130.01
135.00
125.01
130.00
120.01
125.00
115.01
120.00
110.01
115.00
105.01
110.00
100.01
105.00
0.01
100.00
op eigen verzoek in de A klasse worden ingedeeld.

Bepalingen Open Toernooi
7.4.2.1.
Iedere beurt wordt gespeeld met 30 schijven. Iedere
beurt bestaat uit drie onderbeurten.
7.4.2.2.
Het wedstrijdverloop is als volgt. Gedurende een
ronde sjoelt de helft van de deelnemers 10 beurten achter elkaar.
De andere helft van de deelnemers jureert dan 10 beurten achter
elkaar. Na de 10 beurten wisselen de deelnemers van taak. Op
deze manier worden 2 rondes gespeeld.

7.4.3.

Kampioen
7.4.3.1.
De titel kampioen Open toernooi Individueel wordt
toegekend aan:
7.4.3.1.1.
de deelnemer met de hoogste eindscore (het
totaal van de 20 gespeelde bakken) zowel dame als heer
7.4.3.1.2.

uitkomend in de klasse A

7.4.3.2.
De winnaars in elk van de andere klassen mogen zich
winnaar noemen in de betreffende klasse.
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8. Rechten, plichten en taken
8.1.

Rechten en plichten spelers
8.1.1.

De speler dient aan de eerste beurt van een ronde de ANS-pas te
laten controleren door het jurylid.

8.1.2.

De speler heeft het recht per bak 5 schijven op proef gooien, mits
hij dit duidelijk voor aanvang van de eerste onderbeurt aan het
jurylid kenbaar heeft gemaakt. Is dit niet kenbaar gemaakt, is de
eerste onderbeurt begonnen.

8.1.3.

De speler mag zijn onderbeurt beginnen nadat hiervoor
toestemming is gegeven door het jurylid.

8.1.4.

De speler heeft het recht om aan het jurylid te vragen hoeveel
schijven er in de vakken liggen. De verantwoording van juistheid
ligt bij de speler.

8.1.5.

De speler verplicht zich om alle schijven die volgens art. 3.2.5.4
van het spelreglement niet meer in het spel zijn na toestemming
van de jury uit de bak te nemen en naast de bak aan de kant van
het jurylid te leggen, zodanig dat deze gescheiden zijn van de
overige schijven die nog gespeeld moeten worden.

8.1.6.

De speler verplicht zich te allen tijde achter de sjoelbak te blijven
en zich niet tussen de sjoelbakken te begeven.

8.1.7.

De speler heeft het recht om het jurylid te attenderen dat deze
volgens het spelreglement stapelt.

8.1.8.

Bij twijfel of de schijf de voorkant van de poortenbalk geheel is
gepasseerd, heeft de speler het recht, dat het jurylid dit met het
afsluitlatje meet na afloop van de onderbeurt.

8.1.9.

De speler heeft het recht de door het jurylid genoteerde score te
controleren.

8.1.10.

Als de genoteerde score afwijkt van de werkelijke score, dan heeft
de speler het recht direct de hulp van de ringleider in te roepen. Dit
moet direct bij de desbetreffende bak gebeuren en de schijven
dienen zich nog in de staat te bevinden na het spelen van de
laatste schijf, zodat de ringleider zelfstandig het behaalde resultaat
kan controleren. Is dit niet het geval, dan blijft het genoteerde
resultaat door het jurylid staan.

8.1.11.

De speler is altijd zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

8.1.12.

De speler stapelt na afloop van de 3de onderbeurt de schijven in
stapels van 5 naast de bak.

8.1.13.

De speler schuift na het teken van de ringleider door naar rechts
naar de volgende bak.
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8.1.14.

De speler krijgt de wedstrijdkaart niet in handen, behalve wanneer
de vakindeling dit vereist.

8.1.15.

Na afloop van de 10de beurt ontvangt de speler uitsluitend de kopie
van de wedstrijdkaart.

8.1.16.

Na afloop van de 10de beurt is de speler verplicht te jureren voor
zover dit van toepassing is.
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8.2.

Rechten en plichten juryleden
8.2.1.

Het jurylid dient voor aanvang van de eerste beurt van een ronde
de ANS-pas van de speler te controleren en dit op de
wedstrijdkaart aan te geven. Bij afwijking wordt dit gemeld aan de
ringleider.

8.2.2.

Het jurylid is verplicht zijn taak zittend uit te voeren.

8.2.3.

Het jurylid geeft de speler toestemming te starten met de eerste
onderbeurt nadat het jurylid hiervoor toestemming heeft verkregen
van de ringleider.

8.2.4.

De jury veronderstelt dat de eerste onderbeurt is begonnen indien
de speler niet kenbaar heeft gemaakt vijf schijven proef te gooien.

8.2.5.

Nadat de onderbeurt is begonnen mag het jurylid geen schijf
beïnvloeden die in het spel is met uitzondering van de bepalingen
volgens art 3.2.5.1 t/m 3.2.5.3 van het spelreglement.

8.2.6.

Het jurylid volgt het spel van de speler en richt zijn aandacht op de
bak. Het jurylid praat tijdens het spel niet met de speler of andere
personen en geeft geen aanwijzingen. Op verzoek van de speler
deelt het jurylid mee hoeveel schijven er zich in de vakken
bevinden, de verantwoording ligt bij de speler.

8.2.7.

Het jurylid verplicht de speler alle schijven die volgens art.3.2.5.4
van het spelreglement niet meer tot het spel behoren uit de bak te
nemen en naast de bak aan de kant van het jurylid te leggen,
zodanig dat deze gescheiden zijn van de overige schijven die nog
gespeeld moeten worden.

8.2.8.

Het jurylid controleert nauwkeurig het aantal onderbeurten.

8.2.9.

Na iedere onderbeurt stapelt het jurylid conform het spelreglement.

8.2.10.

Na iedere onderbeurt bepaalt het jurylid welke schijven de
voorkant van de poortenbalk geheel zijn gepasseerd. Bij twijfel, bij
jurylid of speler, is het jurylid verplicht dit te meten met het
afsluitlatje.

8.2.11.

Na de 1ste en de 2de onderbeurt geeft het jurylid de schijven, die de
voorkant van de poortenbalk niet of niet geheel zijn gepasseerd of
die tijdens de onderbeurt uit het spel zijn genomen terug aan de
speler.

8.2.12.

Na de 3de onderbeurt bepaalt het jurylid de score. Het jurylid
vermeldt het resultaat aan de speler en na instemming van de
speler schrijft het jurylid de score op de wedstrijdkaart.

8.2.13.

Op verzoek van de speler laat het jurylid de genoteerde score zien
aan de speler. Bij afwijking van de behaalde score en de vermelde
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score wordt direct de ringleider ingeschakeld, waarbij de behaalde
score door de ringleider wordt vastgesteld.

8.3.

8.2.14.

Het jurylid geeft de wedstrijdkaart niet aan de speler, behalve
wanneer de vakindeling dit vereist.

8.2.15.

Na afloop van de 10de beurt telt, indien mogelijk, het jurylid de
wedstrijdkaart en geeft de kopie aan de speler. Het origineel wordt
overhandigd aan de ringleider door het jurylid. Indien het jurylid de
wedstrijdkaart niet kan optellen wordt deze door het jurylid in zijn
geheel aan de ringleider overhandigd.

Taken ringleiders
8.3.1.

De ringleider zorgt ervoor dat hij herkenbaar is door het dragen
van het hesje met het opschrift RINGLEIDER.

8.3.2.

De ringleider inspecteert het vak door te letten op:
8.3.2.1.

Klopt de baknummering

8.3.2.2.

Ruimte tussen de bakken

8.3.2.3.

Bewegingsruimte voor de ringleider zelf

8.3.2.4.

Strepen op de afzetbalk

8.3.2.5.

Controleer of de bakken stabiel liggen

8.3.2.6.

Controleer of er voldoende poeder aanwezig is

8.3.2.7.

Is de stempel “ringleider” aanwezig.

8.3.3.

Weet wie je aanspreekpunt is en waar ze te bereiken zijn
(wedstrijdleider of assistent wedstrijdleider).

8.3.4.

Plaats de spelers en juryleden bij de bakken.

8.3.5.

Indien een jurylid een afwijking constateert van ANS-nummer,
naam, klasse of geldigheid wordt de scorekaart aan de
wedstrijdleider overhandigd.

8.3.6.

Kijk voor aanvang van de wedstrijd of er één scorekaart voor het
jurylid ligt.

8.3.7.

Geef een duidelijk startsein en let er op dat er niet voor je startsein
wordt begonnen.

8.3.8.

Beweeg onopvallend in het vak en verdeel je aandacht over het
hele vak. Blijf niet bij één speler staan.

8.3.9.

Als een genoteerde score afwijkt van de werkelijke score heeft de
ringleider de taak voor de juiste scorenotering en stempelt de
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wedstrijdkaart af. Indien de ringleider de behaalde score niet kan
bepalen geldt de genoteerde score.
8.3.10.

Geef duidelijk aan wanneer er doorgeschoven kan worden.

8.3.11.

Zorg er voor dat er gesjoeld en gejureerd wordt volgens het
spelreglement.

8.3.12.

Let op vragende vingers van sjoelers en juryleden. Stoor daarbij
niet de andere sjoelers.

8.3.13.

Bij veranderingen op de scorekaart altijd de ringleider stempel
plaatsen. Een paraaf alleen is onvoldoende.

8.3.14.

Neem alle scorekaarten van het vak in ontvangst en zorg er voor
dat deze in de rekenkamer terecht komen.

8.3.15.

Zorg voor een snelle wissel en dat de deelnemers in jouw vak
deelnemers in andere vakken niet storen.

8.3.16.

Benader de deelnemers vriendelijk en hoffelijk.

8.3.17.

Bij een conflict in je vak, probeer het op te lossen. Lukt dit niet,
roep altijd de hulp in van de wedstrijdleider of assistent
wedstrijdleider.
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9. Slotbepalingen
9.1.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de landelijk
wedstrijdleider.
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