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Bakkenactie NK Individueel 
Na de bakkenactie van november 2019 en het (vanwege ontbreken van mensen hiervoor) niet meer 

instellen van verkooppunten, heeft het bondsbestuur contact opgenomen met Schilte om wederom 

een bakkenactie te organiseren. 

Deze bakkenactie zal georganiseerd worden rondom het NK Individueel. De volgende voorwaarden 

zijn hierbij van toepassing: 

A. Onder vermelding van het verenigingsnummer dient tot uiterlijk 1 april 2020 in een mail aan 

het bondsbureau kenbaar gemaakt te worden hoeveel bakken er besteld worden en of er 

sjoelschijven besteld worden. Bij sjoelschijven geldt een uitgifte per 30 stuks of 300 stuks in 

een keer. 

B. De ANS stuurt een factuur voor de bestelling en deze factuur dient betaald te zijn voor het 

NK Individueel. Niet betaald is GEEN uitlevering! 

C. De bestelde sjoelbakken en/of sjoelschijven kunnen ALLEEN opgehaald worden tijdens het 

NK Individueel en pas VANAF 15:00 uur. 

De kosten zijn: 

A. Sjoelbak voor ANS leden: 122,50 euro 

B. Sjoelbak voor niet ANS leden: 145 euro 

C. Sjoelschijven per 30 voor ANS leden: 25 euro 

D. Sjoelschijven per 30 voor niet ANS leden: 32,50 

E. Sjoelschijven per 300 voor ANS leden: 115 euro 

F. Sjoelschijven per 300 voor niet ANS leden: 125 euro 

NK 20-2 
De laatste jaren speelt de ANS haar NK’s in de Veluwehal te Barneveld. Helaas is dat net mogelijk 

voor het NK 20-2. 
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Dit NK wordt gespeeld in ’t Trefpunt, Roelenengweg 25 te Voorthuizen. 

Sjoeler/sjoelster van het jaar 
Voor het tweede jaar wordt een administratie bijgehouden voor sjoeler en sjoelster van het jaar. Na 

het ontvangen van feedback van verschillende kanten heeft het bondsbestuur de procedure 

geëvalueerd en besloten om met ingang van seizoen 2020 – 2021 de procedure voor sjoeler en 

sjoelster van het jaar aan te passen: 

 

Sjoeler/sjoelster van het jaar 
Het bondbestuur heeft met ingang van seizoen 2018-2019 besloten om na afloop van ieder seizoen 

een prijs uit te reiken voor de beste sjoeler en sjoelster van het jaar. 

Voor alle duidelijkheid dient in dit document onder jaar verstaan te worden seizoen, dat loopt van 1 

juni tot en met 31 mei, tenzij anders aangegeven. 

De volgende doelen poogt het bondsbestuur hiermee te bereiken: 

A. Deelname aan de verschillende NK’s wordt gestimuleerd. Alleen de NK’s worden aangemerkt 

als wedstrijden waar punten te verdienen zijn, omdat dit officiële ANS wedstrijden zijn. Het 

WK bijvoorbeeld is geen officiële ANS wedstrijd, zodat daar geen punten aan verbonden 

kunnen worden. 

B. Erkenning van inspanningen gepleegd door de deelnemers aan de verschillende NK’s. 

Puntentoekenning 
Met ingang van seizoen 2020-2021 wordt de puntentoekenning voor deze prijs aangepast. Hieronder 

wordt per NK aangegeven welke punten verdiend kunnen worden. De volgorde is bepaald aan de 

hand van de datums van de verschillende NK’s zoals deze in seizoen 2019-2020 gespeeld zijn. 

NK Teams 
Voor deelname aan het NK Teams ontvangen alle deelnemers aan het NK Teams 2 punten. Daarnaast 

ontvangen de 10 beste heren en de 10 beste dames extra punten zoals hieronder beschreven. 

1. Van alle deelnemers worden de individuele totaalresultaten (het resultaat over de 20 

gespeelde bakken) apart genomen en gesplitst in een herenoverzicht en een damesoverzicht. 

2. Bij zowel het herenoverzicht als het damesoverzicht wordt aflopend gesorteerd op het 

totaalresultaat. Dit leidt ertoe dat de heer en dame met het hoogste resultaat bovenaan het 

overzicht staat. 

3. Voor de eerste 10 namen in het gesorteerde overzicht worden de volgende punten 

toegekend: 

Plaats Punten 

1ste plaats 10 punten 

2de plaats 9 punten 

3de plaats 8 punten 

4de plaats 7 punten 

5de plaats 6 punten 
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6de plaats 5 punten 

7de plaats 4 punten 

8ste plaats 3 punten 

9de plaats 2 punten 

10de plaats 1 punt 

 

NK Koppel 
Voor het NK Koppel is het niet mogelijk om een individueel resultaat te bepalen van de deelnemers. 

Voor dit NK worden dan ook geen extra punten toegekend. Wel krijgt iedere deelnemer aan het NK 

Koppel voor deelname 5 punten toegekend. 

NK 20-2 
Ondanks dat dit NK met een ander spelsysteem wordt gespeeld, is het wel mogelijk om voor dit NK 

een individueel resultaat per deelnemer te bepalen. 

Voor deelname aan het NK 20-2 ontvangen alle deelnemers aan het NK 20-2 2 punten. Daarnaast 

ontvangen de 10 beste heren en de 10 beste dames extra punten zoals hieronder beschreven. 

1. Van alle deelnemers worden de individuele totaalresultaten (het resultaat over de 30 

gespeelde bakken) apart genomen en gesplitst in een herenoverzicht en een damesoverzicht. 

2. Bij zowel het herenoverzicht als het damesoverzicht wordt aflopend gesorteerd op het 

totaalresultaat. Dit leidt ertoe dat de heer en dame met het hoogste resultaat bovenaan het 

overzicht staat. 

3. Voor de eerste 10 namen in het gesorteerde overzicht worden de volgende punten 

toegekend: 

Plaats Punten 

1ste plaats 10 punten 

2de plaats 9 punten 

3de plaats 8 punten 

4de plaats 7 punten 

5de plaats 6 punten 

6de plaats 5 punten 

7de plaats 4 punten 

8ste plaats 3 punten 

9de plaats 2 punten 

10de plaats 1 punt 

NK Individueel 
Voor deelname aan het NK Individueel ontvangen alle deelnemers aan het NK Individueel 2 punten. 

Daarnaast ontvangen de 10 beste heren en de 10 beste dames extra punten zoals hieronder 

beschreven. 

1. Van alle deelnemers worden de individuele totaalresultaten (het resultaat over de 20 

gespeelde bakken) apart genomen en gesplitst in een herenoverzicht en een damesoverzicht. 

2. Bij zowel het herenoverzicht als het damesoverzicht wordt aflopend gesorteerd op het 

totaalresultaat. Dit leidt ertoe dat de heer en dame met het hoogste resultaat bovenaan het 

overzicht staat. 
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3. Voor de eerste 10 namen in het gesorteerde overzicht worden de volgende punten 

toegekend: 

Plaats Punten 

1ste plaats 10 punten 

2de plaats 9 punten 

3de plaats 8 punten 

4de plaats 7 punten 

5de plaats 6 punten 

6de plaats 5 punten 

7de plaats 4 punten 

8ste plaats 3 punten 

9de plaats 2 punten 

10de plaats 1 punt 

 


