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1. Algemeen 
 

1.1. Overal waar in dit reglement gesproken wordt over een speler, over hij, etc. 

worden zowel speler als speelster, hij als zij, etc. bedoeld. 
 

1.2. Dit reglement neemt de begripsbepalingen over van de Statuten en het Alge-

meen Reglement van de Algemene Nederlandse Sjoelbond (A.N.S.). 
 

1.3. In dit reglement wordt de gang van zaken voor alle officiële wedstrijden georga-

niseerd door de ANS geregeld, tenzij anders vermeld. 
 

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

het spelreglement van de ANS. 
 

1.5. Het seizoen loopt jaarlijks van 1 september tot en met 31 augustus van het 

daarop volgende jaar. 
 

1.6. De wedstrijdkaarten van alle officiële ANS-wedstrijden (selectiewedstrijden, Ne-

derlands Kampioenschappen, bekerwedstrijden) in een seizoen moeten tot het begin 

van het daaropvolgende seizoen worden bewaard door de betreffende wedstrijdleider. 
 

1.7. Jaarlijks bepaalt het bondsbestuur in overleg met de bondsvergadering de in-

schrijfkosten voor de diverse ANS-wedstrijden. Bij wijziging worden de nieuw vastge-

stelde bedragen gepubliceerd in het bondsorgaan van september en op de website van 

de ANS. 
 

1.8. Sjoelbakken 
 

1.8.1. De wedstrijdleiding controleert de bakken voor aanvang van de wedstrijd 

en vervangt zonodig bakken waaraan mankementen zijn geconstateerd. 
1.8.2. Als tijdens een wedstrijd een speler mankementen aan de bak consta-

teert, dan meldt hij dat aan de ringleider. Deze meldt het mankement aan de 

wedstrijdleider, die beoordeelt en beslist of de bak vervangen moet worden. 
 

1.9. Deelname en ANS pas 

 

1.9.1. Deelname aan officiële ANS-wedstrijden is alleen mogelijk voor personen 

die lid zijn van de ANS én lid zijn van een vereniging die eveneens lid is van de 

ANS. (zie art. 3.3 Algemeen Reglement). 
1.9.2. Deze personen krijgen een ANS-pas. Op deze pas is het ANS-gemiddelde 

(zie art. 1.10 hieronder) en de klasse (zie art. 2.1 t/m 2.10) vermeld. Verder 

bevat de ANS-pas een recente pasfoto van de eigenaar. 
1.9.3. De ANS-pas is maximaal één seizoen geldig. 
1.9.4. Voor de aanvang van een nieuw seizoen wordt de geldigheid van de ANS-

pas met één seizoen verlengd door het aanbrengen van een sticker met het 

ANS-gemiddelde en de klasse van de eigenaar voor het nieuwe seizoen. Deze 

sticker wordt verstrekt door de afdelingswedstrijdadministratie aan de vereni-

ging. De vereniging dient de sticker uiterlijk 15 september op de ANS-pas van 

de speler te plakken. 
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1.9.5. De ANS-pas moet getoond worden bij deelname aan alle officiële ANS-

wedstrijden. Als een speler de ANS-pas niet kan tonen, dan moet de speler voor 

aanvang van de betreffende wedstrijd een ANS-dagpas kopen. Op deze dagpas 

worden vermeld: de naam en lidmaatschapsnummer van de betreffende speler, 

het ANS-gemiddelde, de klasse, de wedstrijd waarvoor de dagpas is uitgegeven 

en de functionaris die de dagpas heeft uitgegeven. Alleen tijdens de betreffende 

wedstrijd vervangt de ANS-dagpas de ANS-pas. 
1.9.6. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de ANS-pas aan de ANS te 

worden teruggegeven aan de vereniging. De vereniging levert de pas daarna in 

bij het bondsbureau van de ANS. 
1.9.7. Verlies van de ANS-pas moet worden gemeld bij de wedstrijdadministra-

tie van de afdeling. Tegen betaling van een vergoeding wordt een nieuwe ANS-

pas uitgegeven. 
 

1.10. ANS-gemiddelde 
 

1.10.1. Het ANS-gemiddelde is het gemiddelde (op twee cijfers achter de komma 

afgerond) per bak behaald over de beste 4 series van 10 bakken tijdens de in-

dividuele selectiewedstrijden in het vorige seizoen. 
1.10.2. Als een speler in het vorige seizoen geen 4 series van 10 bakken heeft 

gespeeld tijdens individuele selectiewedstrijden, dan wordt het ANS-gemiddelde 

berekend over de wel gespeelde series, aangevuld tot 4 series met het ontbre-

kende aantal series gespeeld tijdens de teamselectiewedstrijden in dat seizoen. 
1.10.3. Als een speler op eigen verzoek een klasse hoger wordt ingedeeld (zie 

art. 2.8) dan wordt als ANS-gemiddelde genomen: de onderste klassengrens 

van de nieuwe klasse. 
1.10.4. Als een speler volgens art. 2.9.b een klasse hoger moet spelen omdat hij 

in het vorig seizoen winnaar werd van het NK in zijn klasse, dan wordt als ANS-

gemiddelde genomen: de onderste klassengrens van de nieuwe klasse. 
1.10.5. Heeft een speler dan nog geen ANS-gemiddelde, dan wordt het laatst be-

kende ANS-gemiddelde als ANS-gemiddelde genomen. 
1.10.6. Een speler zonder ANS-gemiddelde (een X-lid, zie art. 2.10) krijgt een 

ANS-gemiddelde, geldig voor het huidige seizoen, zogauw hij 40 bakken heeft 

gespeeld tijdens de selectiewedstrijden in het huidige seizoen (waarbij het niet 

uitmaakt of dit team- danwel een individuele wedstrijden zijn) in de afdeling. 

Het ANS-gemiddelde is het gemiddelde van de scores op deze 40 bakken. De 

nieuwe klasse en het ANS-gemiddelde worden vermeld op een sticker die door 

de afdelingswedstrijdadministratie wordt verstrekt aan de vereniging. De vere-

niging dient de sticker voor de eerstvolgende officiële wedstrijd op de ANS-pas 

van de speler te plakken. 
 

1.11. Als spelers (tijdens een individuele wedstrijd) of teams (tijdens een teamwed-

strijd) een gelijke eindscore behalen, wordt de winnaar als volgt bepaald. 
1.11.1. De speler met de hoogste serie van 10 beurten (individuele wedstrijd) of 

het team met de hoogste serie van 40 beurten (teamwedstrijd) wordt winnaar. 

Uiteraard moet de betreffende serie meetellen voor de eindscore. 
1.11.2. Als volgens art. 1.11.1 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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2. N.K. Individueel en selectiewedstrijden volwassen 
 

Klasseindeling 

2.1. Per 1 september van elk seizoen wordt elke speler ingedeeld in de klasse waarin 

hij behoort volgens art. 2.2 t/m 2.10. 
 

2.2. Een speler met een ANS-gemiddelde tot en met 135 punten speelt in de catego-

rie breedtesport. 
 

2.3. Een speler in de categorie breedtesport speelt in één van de klassen C t/m K. De 

klasse wordt bepaald door zijn ANS-gemiddelde als volgt: 

 

Klasse Ondergrens Bovengrens 

Klasse C 130.01 135.00 

Klasse D 125.01 130.00 

Klasse E 120.01 125.00 

Klasse F 115.01 120.00 

Klasse G 110.01 115.00 

Klasse H 105.01 110.00 

Klasse I 100.01 105.00 

Klasse J 95.01 100.00 

Klasse K 0.00 95.00 

 

2.4. In de categorie breedtesport zijn de klassen C t/m K gemengd, er zijn geen 

aparte dames- en herenklassen. 
 

2.5. Een speler met een ANS-gemiddelde van meer dan 135 punten speelt in de ca-

tegorie topsport. 
 

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

2.7. 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 

als volgt: 

 

Klasse Ondergrens Bovengrens 

Hoofdklasse Heren A 140.01 156.00 

Hoofdklasse Heren B 135.01 140.00 

 

2.8. Een speler mag op eigen verzoek één klasse hoger spelen dan de klasse waarin 

hij volgens art. 2.2 t/m 2.7 wordt ingedeeld. Op de ANS-pas komt dan een gemiddelde 

te staan van de onderste klassengrens (van de nieuwe klasse). Een dergelijk verzoek 

dient jaarlijks bij de administratief wedstrijdleider van de ANS te worden ingediend 

vóór 30 september. 
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2.9. Klassenindeling 

 

2.9.1. De winnaar van elke klasse tijdens het NK individueel, uitgezonderd de 

klassen Hoofdklasse Dames en Hoofdklasse Heren A, speelt in het volgende sei-

zoen minimaal één klasse hoger dan tijdens het betreffende NK. 
2.9.2. Is dat op grond van art. 2.2 t/m 2.8 nog niet het geval, dan zal hij pre-

cies één klasse hoger worden ingedeeld en krijgt op de ANS-pas een gemiddel-

de van de onderste klassengrens (van de nieuwe klasse) vermeld. 
 

2.10. X-leden 
 

2.10.1. Een speler zonder ANS-gemiddelde wordt ingedeeld in de X-klasse en 

wordt X-lid genoemd. 
2.10.2. Zodra een X-lid 4 series van 10 bakken heeft gespeeld tijdens selectie-

wedstrijden (individueel en/of team), dan verkrijgt hij een ANS-gemiddelde vol-

gens art. 1.10.6, waarna hij wordt ingedeeld volgens art. 2.2 t/m 2.8 en derhalve 

geen X-lid meer is. 
 

Selectiewedstrijden en afvaardiging 

2.11. Voor de afvaardiging naar het NK individueel worden in iedere afdeling 3 selec-

tiewedstrijden gespeeld. In de Hoofdklassen wordt daarna nog een zogenaamde tus-

senselectiewedstrijd gespeeld, zie art. 2.19. 
 

2.12. 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. 
 

2.13. Resultaten 

 

2.13.1. In elke afdeling wordt na de 3e selectiewedstrijd een eindstand per klasse 

bepaald. Van iedere deelnemer tellen de 4 hoogste series mee voor deze eind-

stand. Spelers die geen 4 series hebben gespeeld worden niet opgenomen in de 

eindstand. 
2.13.2. Tijdens elke individuele selectiewedstrijd behaalt iedere deelnemer in de 

categorie breedtesport een dagscore. Dat is de totaalscore die hij heeft behaald 

over de twee series gespeeld in die selectiewedstrijd. 
 

2.14. Aan het NK nemen in principe in totaal over alle klassen en alle categorieën 400 

spelers deel, 320 in de categorie breedtesport en 80 in de categorie topsport. 
 

2.15. Het deelnemersveld per klasse (klassen C t/m K) aan het NK wordt als volgt sa-

mengesteld. 
 

2.15.1. De nummer 1 in de eindstand van de klasse in iedere afdeling. 
2.15.2. De daaropvolgend hoogst geplaatsten in de eindstand van de klasse in 

iedere afdeling. Het aantal dat langs deze weg wordt aangewezen wordt procentu-

eel berekend op grond van het landelijk aantal deelnemers tijdens de eerste twee 

selectiewedstrijden per klasse. 
Voorbeeld: in totaal nemen aan het NK in de klassen C t/m K 320 spelers deel. Als in het gehele land 
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1600 personen in de klassen C t/m K hebben meegedaan aan minimaal één van de eerste twee selec-
tiewedstrijden, dan wordt 20% (320 is 20% van 1600) van deze deelnemers per klasse per afdeling af-
gevaardigd. Hierbij zijn kleine afwijkingen mogelijk: elke afdeling heeft in elke klasse minimaal twee 
afvaardigingplaatsen, zulks op grond van art. 2.15.1 en 2.15.3. 

2.15.3. De deelnemer met de hoogste dagscore die nog niet op voorgaande re-

gels is afgevaardigd. 
 

2.16. Als voor het NK in de klassen C t/m K een volgens art. 2.15.1, 2.15.2 of 2.15.3 

afgevaardigde deelnemer  afzegt, dan wordt deze als volgt vervangen. Schrap de be-

treffende deelnemer uit de eindstand van zijn klasse en bepaal vervolgens de afvaardi-

ging opnieuw volgens art. 2.15. 
 

2.17. Het deelnemersveld per klasse (Hoofdklassen) aan het NK wordt als volgt sa-

mengesteld: 
 

2.17.1. De nummer 1 in de eindstand van de klasse in iedere afdeling. 
2.17.2. De daaropvolgend hoogst geplaatsten in de eindstand van de klasse in 

iedere afdeling. Het aantal dat langs deze weg wordt aangewezen wordt procentu-

eel berekend op grond van het landelijk aantal deelnemers per klasse. Totaal wor-

den op grond van art. 2.17.1, 2.17.2 50 deelnemers van het NK aangewezen. 
Voorbeeld: in totaal nemen aan het NK in de Hoofdklassen op grond van 2.17.1, 2.17.2 dus 50 spelers 
deel. Als in het gehele land 200 personen in de Hoofdklassen hebben meegedaan aan minimaal één van 
de eerste twee selectiewedstrijden, dan wordt 25% (50 is 25% van 200) van deze deelnemers per 
klasse per afdeling afgevaardigd. Hierbij zijn kleine afwijkingen mogelijk, elke afdeling heeft in elke 
klasse minimaal één afvaardigingplaats, zulks op grond van art. 2.17.1. 

2.17.3. De Nederlandse kampioenen in de Hoofdklasse Heren A en Hoofdklasse 

Dames van het vorige seizoen, mits zij voorkomen in de eindstand van de afdeling. 

Zij blijven bij de verdeling van de 50 plaatsen volgens art. 2.17.1 en 2.17.2 buiten 

beschouwing. 
Voorbeeld: als in een afdeling 5 plaatsen zijn volgens art. 2.17.1 en 2.17.2 dan gaan de nummers 1 
t/m 5 uit de eindstand naar het NK. Mocht de Nederlands kampioen als nummer 1 of als b.v. nummer 3 
eindigen, dan gaat ook nummer 6 naar het NK. 

2.17.4. 30 resterende plaatsen worden verdeeld via een tussenselectiewedstrijd, 

zie art. 2.19. 
 

2.18. Maximaal 2 weken na de laatst gehouden 2e individuele selectiewedstrijd worden 

de aantallen afvaardigingplaatsen volgens art. 2.15.2 en 2.17.2 door de bondswed-

strijdleider bekend gemaakt aan de afdelingswedstrijdleiders en tevens gepubliceerd 

op de website van de ANS. 
 

2.19. Tussenselectiewedstrijd: 
 

2.19.1. De tussenselectiewedstrijd in de Hoofdklassen wordt gespeeld over drie 

ronden,  telkens over 10 verschillende bakken. 
2.19.2. De wedstrijdcommisaris bepaalt per seizoen voor welke hoofdklassen een 

tussenselectiewedstrijd zal worden gespeeld en maakt dit besluit kenbaar aan het 

bondsbestuur en de afdelingen met onderbouwing. 
2.19.3. Aan de tussenselectiewedstrijd nemen maximaal 60 spelers deel. 
2.19.4. In elke klasse van de categorie topsport worden de eindstanden van de 

selectiewedstrijden in de afdelingen samen genomen tot een landelijke eindstand. 

De nog niet voor het NK geplaatste spelers die in deze landelijke eindstand het 

hoogst zijn geëindigd, worden voor de tussenselectiewedstrijd uitgenodigd. Het 

aantal dat langs deze weg wordt uitgenodigd wordt procentueel berekend op grond 

van het landelijk aantal deelnemers per klasse. 
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Voorbeeld: in totaal nemen aan de tussenselectiewedstrijd in de Hoofdklassen op grond van 2.19.3 dus 
60 spelers deel. Als in het gehele land 240 personen in de Hoofdklassen hebben meegedaan aan mini-
maal één van de eerste twee selectiewedstrijden, dan wordt 25% (60 is 25% van 240) van deze deel-
nemers per klasse uitgenodigd. Hierbij zijn kleine afwijkingen mogelijk als gevolg van afronding. 

2.19.5. In elke klasse van de categorie topsport plaatst de beste 50% van de 

eindstand van de tussenselectiewedstrijd zich voor het NK. Eventuele afronding 

naar boven geschiedt in de klasse met het kleinst aantal deelnemers in de tussen-

selectiewedstrijd. 
Voorbeeld. Stel dat het aantal deelnemers aan de tussenselectiewedstrijd als volgt is verdeeld: HD 13, 
HA 28 en HB 19. Dan plaatsen zich 7 dames, 14 heren A en 9 heren B. 
 

2.20. Als voor het NK (of de tussenselectiewedstrijd) in de Hoofdklassen een afge-

vaardigde speler afzegt, dan wordt als volgt een vervanger aangewezen. Schrap de be-

treffende speler uit de eindstand (zonodig ook van de tussenselectiewedstrijd) en be-

paal de afvaardiging wederom volgens art. 2.17 en, zonodig, art. 2.19. 
 

2.21. De nummer 1 in de eindstand van de klasse (zowel in de categorie Breedtesport 

als in de categorie Topsport) in iedere afdeling mag zich afdelingskampioen noemen 

van zijn klasse. 
 
Bepalingen NK 

 

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

2.23. Op het NK spelen in principe in elke klasse de 40 hoogst geplaatste spelers alle-

maal op dezelfde bakken. De rest van de klasse speelt zoveel mogelijk op dezelfde 

bakken. Hierbij wordt het gemiddelde over de beste 4 series tijdens de selectiewed-

strijden genomen om te bepalen wie de hoogst geplaatste spelers zijn. 
 

2.24. Nederlands kampioen 

 

2.24.1. De titel Nederlands kampioen Heren is voor de hoogst eindigende speler 

met de Nederlandse nationaliteit in de Hoofdklasse Heren A. 
2.24.2. De titel Nederlands kampioen Dames is voor de hoogst eindigende speel-

ster met de Nederlandse nationaliteit in de Hoofdklasse Dames. 
2.24.3. De winnaars in elk van de andere klassen (Breedtesport en Hoofdklasse 

Heren B) mogen zich kampioen noemen in de betreffende klasse. 
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3. N.K. Individueel en selectiewedstrijden Jeugd 
 

Klassenindeling 

 

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

jeugdspelers. 
 

3.2. De afdelingen zijn vrij om de jeugd tijdens de selectiewedstrijden in hun afdeling 

in te delen. Het afdelingsbestuur maakt zelf een willekeurige indeling in de ANS-

jeugdklassen. 
 

3.3. Jeugdspelers mogen op verzoek ook bij de volwassenen worden ingedeeld. De 

jeugdspeler geeft dat in dat geval aan vóór 30 september. Hij verliest dan wel alle 

rechten als jeugdspeler, speelt (indien hij zich volgens hoofdstuk 2 daarvoor plaatst) 

ook het NK bij de volwassenen. De deelnamekosten aan elke wedstrijd blijven voor de 

betreffende speler wel gelijk aan die van een jeugdspeler. 
 
Selectiewedstrijden en afvaardiging 

 

3.4. Voor de afvaardiging naar het NK individueel worden in iedere afdeling 3 selec-

tiewedstrijden gespeeld. 
 

3.5. Elke selectiewedstrijd worden er twee rondes gespeeld. In iedere ronde speelt 

elke deelnemer een serie over 10 verschillende bakken. 
 

3.6. Alle jeugdleden die in hun afdeling 4 series over 10 bakken hebben gespeeld en 

niet zijn ingedeeld bij de volwassenen volgens art. 3.3 worden afgevaardigd naar het 

NK. 
 
Bepalingen NK 

 

3.7. Voor het NK worden de jeugdspelers op grond van het gemiddelde behaald tij-

dens de selectiewedstrijden individueel ingedeeld in een klasse als volgt: 

 

Klasse Ondergrens Bovengrens 

Jeugdklasse 1 125.01 156.00 

Jeugdklasse 2 115.01 125.00 

Jeugdklasse 3 105.01 115.00 

Jeugdklasse 4 95.01 105.00 

Jeugdklasse 5 0.00 95.00 

 

3.8. Het NK wordt gespeeld over twee rondes van elk 10  verschillende bakken. Hier-

bij moeten de spelers per klasse zoveel mogelijk op dezelfde sjoelbakken spelen. De 

jeugd speelt op het NK in speciaal voor de jeugd bestemde vakken. 
 

3.9. Nederlands kampioen 

 

3.9.1. De titel Nederlands kampioen Jongens is voor die jongen met de Neder-
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landse nationaliteit die op het NK de hoogste score behaalt over 2 rondes van 

10 bakken. Het maakt niet uit in welke jeugdklasse de jongen speelt. 
3.9.2. De titel Nederlands kampioen Meisjes is voor dat meisje met de Neder-

landse nationaliteit die op het NK de hoogste score behaalt over 2 rondes van 

10 bakken. Het maakt niet uit in welke jeugdklasse het meisje speelt. 
3.9.3. De overige winnaars van een jeugdklasse mogen zich kampioen noemen 

van de betreffende jeugdklasse. 
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4. N.K. Teams (Libre) en selectiewedstrijden 
 

Klassenindeling 

 

 

4.1. Teams 
 

4.1.1. Een team bestaat uit 4 spelers van één vereniging aangesloten bij de 

ANS. 
4.1.2. Een team bestaat uit de 4 spelers die zijn opgegeven door de vereniging 

voor aanvang van de eerste teamselectiewedstrijd. Een speler die nadien de 

plaats van één van deze 4 spelers inneemt wordt beschouwd als een reserve-

speler. 
 

4.2. Gemiddelde 

 

4.2.1. Het gemiddelde van een team wordt berekend door de ANS-gemiddelden 

van de 4 spelers op te tellen, de uitkomst te delen door 4 en af te ronden op 2 

cijfers achter de komma. 
4.2.2. Heeft het team één of meerdere X-leden, dan heeft het team geen ge-

middelde. 
 

4.3. Klassen 
 

4.3.1. Teams spelen in één van de volgende klassen met de volgende klassen-

grenzen. De klasse wordt bepaald op grond van het gemiddelde van het team. 

 

 

Klasse Ondergrens Bovengrens 

Hoofdklasse 136.01 156.00 

1e klasse 130.01 136.00 

2e klasse 124.01 130.00 

3e klasse 118.01 124.00 

4e klasse 110.01 118.00 

5e klasse 100.01 110.00 

6e klasse 0.00 100.00 

 

4.3.2. Heeft het team geen gemiddelde (art. 4.2.2), dan wordt het team niet in 

een klasse ingedeeld. Indeling vindt met terugwerkende kracht plaats direct na 

afloop, maar voor de prijsuitreiking, van de 2e selectiewedstrijd, maar alleen 

dan als alle X-leden een ANS-gemiddelde hebben behaald volgens art. 1.10.6 

(dus beide selectiewedstrijden hebben gespeeld). 
 

Selectiewedstrijden en afvaardiging 
 

4.4. Voor de afvaardiging naar het NK teams worden in iedere afdeling 2 selectie-

wedstrijden gespeeld. 
4.5. Elke selectiewedstrijd worden er twee rondes gespeeld. In iedere ronde speelt 
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elke deelnemer een serie over 10 verschillende bakken. Hierbij dienen de spelers per 

klasse zoveel mogelijk op dezelfde sjoelbakken te spelen. 
 

4.6. In elke afdeling wordt na de 2e selectiewedstrijd een eindstand per klasse be-

paald. De eindscore van een team is de som van alle scores die de teamspelers tijdens 

de beide selectiewedstrijden hebben behaald, eventueel na aftrek van punten ingeval 

van reservespelers, zie art. 4.7. Alleen teams die in totaal 16 series van 10 beurten (4 

series van elk 4 spelers) hebben gespeeld komen in de eindstand. 
 

4.7. Als tijdens een teamselectiewedstrijd reservespelers worden ingezet in een team 

heeft dat voor de eindscore de volgende consequenties. 
 

4.7.1. Als de reservespeler een lager ANS-gemiddelde heeft dan de speler die 

hij vervangt, dan heeft het inzetten van de reservespeler geen consequenties. 
4.7.2. Als de reservespeler een hoger ANS-gemiddelde heeft dan de speler die 

hij vervangt, dan zal er een puntenaftrek plaatsvinden. De aftrek bedraagt het 

verschil in ANS-gemiddeldes maal het aantal gespeelde beurten, waarbij de uit-

komst wordt afgerond op gehele punten. Deze puntenaftrek zal alleen plaats 

vinden indien het teamgemiddelde dusdanig wijzigt dat het team daardoor in 

een hogere klasse zou moeten worden ingedeeld. 
4.7.3. In de Hoofdklasse zal het inzetten van een reservespeler geen conse-

quenties hebben. 
4.7.4. Als de reservespeler een X-lid is en ingezet wordt tijdens de tweede ron-

de van de eerste selectiewedstrijd, dan wordt het team uit de klasse gehaald en 

geldt voor het team art. 4.3.2. 
4.7.5. Als de reservespeler een X-lid is en ingezet wordt tijdens de tweede se-

lectiewedstrijd, dan wordt het team uit de klasse gehaald en zal daarom niet 

kunnen voorkomen in de eindstand. Uitzondering hierop is de situatie dat de re-

servespeler de eerste teamwedstrijd op individuele basis heeft deelgenomen. In 

dat geval is art. 4.3.2 van kracht. 
4.7.6. Als de reservespeler een ANS-gemiddelde heeft en wordt ingezet tijdens 

de tweede ronde van de eerste selectiewedstrijd of tijdens de tweede selectie-

wedstrijd, waarbij de vervangen speler een X-lid is, dan zal volgens art. 4.3.2 

het team niet in de eindstand kunnen voorkomen, tenzij het X-lid de rest van 

de twee teamselectiewedstrijden heeft gespeeld en derhalve een ANS-

gemiddelde heeft behaald. In dat geval is art. 4.3.2 van kracht. 
 

4.8. Kampioen en afvaardiging 
 

4.8.1. De nummer 1 in de eindstand van de Hoofdklasse in iedere afdeling mag 

zich afdelingskampioen. Dit team wordt afgevaardigd naar het NK. 
4.8.2. In de Hoofdklasse worden alle teams die een totaalscore van 22080 (ge-

middeld 138) of meer hebben behaald worden afgevaardigd, tenzij er op grond 

van art. 4.8.1 en 4.8.2 meer dan 20 teams worden afgevaardigd. 
4.8.3. Als meer dan 20 teams in de Hoofdklasse zouden worden afgevaardigd 

op grond van art. 4.8.1 en 4.8.2, dan worden uit alle afdelingen alle teams in 

de Hoofdklasse op een rij gezet op basis van de behaalde totaalscore. De afde-

lingskampioenen, aangevuld tot 20 met de teams met de hoogste totaalscores 

worden vervolgens afgevaardigd naar het NK. 
4.8.4. Als er minder dan 20 teams in de Hoofdklasse worden afgevaardigd op 

grond van art. 4.8.1 en 4.8.2, dan worden de overgebleven plaatsen extra toe-

bedeeld aan de overige klassen en verdeeld volgens art. 4.10. 
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4.9. Het deelnemersveld aan het NK in alle klassen (behalve de Hoofdklasse) wordt 

als volgt samengesteld. 
 

4.9.1. De nummer 1 in de eindstand van de klasse in iedere afdeling. Dit team 

mag zich afdelingskampioen noemen van haar klasse. 
4.9.2. De daaropvolgend hoogst geplaatsten in de eindstand van iedere klasse 

in iedere afdeling. Het aantal teams dat langs deze weg wordt aangewezen 

wordt procentueel berekend op grond van het landelijk aantal deelnemende 

teams tijdens de eerste selectiewedstrijd, maar met de beperking dat maximaal 

50% van iedere klasse in iedere afdeling wordt afgevaardigd (als door afronding 

dit percentage boven 50% uitkomt, dan mag dat). 
4.9.3. Het minimale aantal teams op het NK bedraagt 60. Als dit op grond van 

art. 4.9.2 niet wordt gehaald, dan wordt het percentage van 50% tijdelijk ver-

hoogd. 
 

4.10. Uiterlijk twee weken na de 1e teamselectiewedstrijd in alle afdelingen worden de 

aantallen afvaardigingplaatsen per klasse per afdeling door de bondswedstrijdleider 

bekend gemaakt aan de afdelingswedstrijdleiders. 
 

Bepalingen NK 

 

4.11. 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. 
 

4.12. Als tijdens het NK reservespelers worden ingezet in een team heeft dat voor de 

eindscore de volgende consequenties. 
 

4.12.1. Als de reservespeler een lager ANS-gemiddelde heeft dan de speler die 

hij vervangt, dan heeft het inzetten van de reservespeler geen consequenties. 
4.12.2. Als de reservespeler een hoger ANS-gemiddelde heeft dan de speler die 

hij vervangt, dan zal er een puntenaftrek plaatsvinden. De aftrek bedraagt het 

verschil in ANS-gemiddeldes maal het aantal gespeelde beurten, waarbij de uit-

komst wordt afgerond op gehele punten. Deze puntenaftrek zal alleen plaats vin-

den indien het teamgemiddelde dusdanig wijzigt dat het team daardoor in een ho-

gere klasse zou moeten worden ingedeeld. 
4.12.3. In de Hoofdklasse zal het inzetten van een reservespeler geen conse-

quenties hebben. 
4.12.4. X-leden kunnen niet als reservespeler worden ingezet tijdens het NK 

teams. 
 

4.13. Kampioen 

 

4.13.1. De titel Nederlands kampioen teams is voor het hoogst eindigende team 

in de Hoofdklasse. 
4.13.2. De winnaars in elk van de andere klassen mogen zich kampioen noemen 

in de betreffende klasse. 
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5. Bekerwedstrijden 
 

5.1. De bekerwedstrijden worden georganiseerd door de bekercommissie. De beker-

commissie wordt benoemd door het bondsbestuur (art. 9.3 Algemeen Reglement). 
 

5.2. 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 de het bekerreglement publiceren in het bondsorgaan van 

september. 
 

5.3. 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 A.N.S. 
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6. N.K. Koppelsjoelen 
 

 

6.1. Een koppel bestaat uit 2 spelers die lid zijn van een vereniging die is aangeslo-

ten bij de A.N.S. (niet noodzakelijk dezelfde vereniging). 
 

6.2. Klassenindeling 

 

6.2.1. 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 Ondergrens Bovengrens 

A-klasse 276.01 > 

B-klasse 256.01 276.00 

C-klasse 236.01 256.00 

D-klasse 216.01 236.00 

E-klasse 0.00 216.00 

 

6.2.2. Een speler met een ANS-gemiddelde hoger dan 135.00 kan nooit lager 

spelen dan in de B-klasse. 
Voorbeeld. Een koppel bestaat uit twee spelers, respectievelijk met ANS-gemiddelde 135.01 en 
100.00. Het ANS-gemiddelde van beide spelers samen is 235.01. Op grond van lid b. speelt het 
koppel in de B-klasse. 
 

6.3. Een koppel met een X-lid wordt ingedeeld in de X-klasse. 
 

6.4. Deelnemers in deze X-klasse kunnen niet in aanmerking komen voor eventuele 

titels. 
 

6.5. Het is het koppel toegestaan 5 schijven op proef te gooien voor aanvang van de 

eerste onderbeurt. 
 

6.6. 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 ronden gespeeld. 
 

6.7. De titel Nederlands kampioen koppelsjoelen gaat naar het hoogst eindigende 

koppel in de A-klasse waarvan beide spelers de Nederlandse nationaliteit bezitten. 
 

6.8. Het kampioenschap wordt gespeeld over 3 series van 10 verschillende bakken. 

De eindscore van een koppel is het totaal van de scores over de 30 gespeelde bakken. 
 

6.9. Het bondsbestuur van de ANS kan de organisatie van het NK koppelsjoelen uit-

besteden aan b.v. een afdeling van de ANS of een bij de ANS aangesloten vereniging. 

De voorwaarden waaronder deze uitbesteding plaatsvindt worden door het bondsbe-

stuur vastgesteld, met inachtneming van art. 6.10. 



Wedstrijdreglement ANS 
 

  
Pagina 16 

 
  

 

6.10. De organisatie van het Nederlands koppelkampioenschap dient te zorgen voor 

gecertificeerde ringleiders. 
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7. Slotbepalingen 
 

7.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 

7.2. Aanvullingen en/of wijzigingen op dit reglement kunnen alleen tot stand komen 

via besluiten van het bondsbestuur of via de bondsvergadering. 


