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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het heeft even geduurd, maar de documenten m.b.t. AVG zijn er. Ze staan allemaal op de website.
Het betreft twee PDF bestanden en drie Word bestanden. De eerste PDF gaat over de impliciete
toestemming van plaatsing op uitslagenlijsten en voor gebruik van foto- en/of filmmateriaal wanneer
deelgenomen wordt aan ANS wedstrijden. De tweede PDF is een omvangrijk vraag en antwoord
document. De drie Word bestanden kunnen door de verenigingen gebruikt worden voor het voldoen
aan de AVG. Wanneer je op deze link klikt, kom je bij het AVG bericht.

Afvaardiging WK
Het bondsbestuur gaat over naar een afvaardiging naar het WK in plaats van iedereen die
geïnteresseerd is in het WK. De redenen hiervoor zijn:
-

Het bondsbestuur wilt in de toekomst naar een hoger professioneel handelen van de bond
toe en daar past het wikken en wegen over een WK afvaardiging in.
Het bondsbestuur is van mening dat het WK van een kwalitatief hoog niveau dient te zijn en
daarvoor zijn selectiecriteria onontbeerlijk.
Met een afvaardiging en de regels hiervoor wenst de bond duidelijkheid en transparantie te
geven aan haar leden.

Dit houdt niet in, dat mensen die het leuk vinden om naar een WK te gaan, niet meer kunnen. Zij
dienen dan zelf te handelen richting de WK organisatie van het betreffende WK om daar hun
interesse kenbaar te maken.

WK 2019
Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangegeven gaan de beste 15 van het NK 20-2 naar het WK.
Onduidelijkheid bestond of dit dames en heren gemengd was. Het bondsbestuur heeft op 20
november besloten dat de beste 15 heren en de beste 5 dames van het NK 20-2 af te vaardigen naar
het WK. Het gaat dan om de volgende personen:
Heren
Tim van Sommeren
Dick Eijlers
Siem Oostenbrink
Jan Oostenbrink
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Dames
Hettie Kleine
Elly Mensen
Heidi Hop
Sandra Stoelhorst
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Ronald Polman
Janny Koops-de Vries
Herman Depenbrock
Henk van de Ree Doolaard
Danny Vochteloo
Pieter Euverman
Willy Smulders
Harm Zoutman
Patrick Haring
Tienus de Vries
Andries Duinkerken
Jelle Elzinga
Uit deze 20 namen zullen ook 4 teams voor het WK geformeerd die namens de ANS aan het WK
zullen deelnemen. Te zijner tijd zal de indeling in overleg met de afgevaardigden vastgesteld worden.
De ANS vergoedt het inschrijfgeld en het WK shirt van de afgevaardigden.
Iedereen die deelgenomen heeft aan het NK 20-2 kan deelnemen aan het WK. Dit dient dan wel
doorgegeven te worden aan het bondsbureau. Bij geen bericht gaat de ANS ervan uit dat men niet
wenst deel te nemen. Heb jij door een of ander bijzondere oorzaak niet kunnen deelnemen aan het
NK 20-2, maar je wilt wel graag naar het WK? Schrijf dan een mail aan het bondsbureau met de
reden van afwezigheid en waarom je vindt dat jij naar het WK moet gaan. Deze verzoeken zullen
separaat door het bondsbestuur worden besproken.
De deelnemers aan het WK (dus niet de afgevaardigden), dienen zelf het inschrijfgeld en eventueel
shirt te bekostigen.

WK 2021 en verder
Na het WK 2019 gaan er zaken veranderen wat betreft afvaardiging naar een WK. Vanaf het seizoen
2019 – 2020 zal de ANS 15 personen afvaardigen naar het WK, dames en heren gemengd. In het
seizoen dat een WK plaatsvindt, zal de ANS voor de aanvang van dat seizoen bekend maken om
hoeveel heren en om hoeveel dames het gaat. Uit deze 15 afgevaardigden worden drie teams
samengesteld, die de ANS tijdens het WK zullen vertegenwoordigen.
De ANS betaalt het inschrijfgeld en het WK shirt voor de afgevaardigden. Daarnaast krijgt iedere
afgevaardigde 100 euro als tegemoetkoming in de kosten.
De afvaardiging naar het WK wordt bepaald op het aantal behaalde punten bij ANS wedstrijden en
het ANS gemiddelde. De puntenopbouw is als volgt (daarbij wordt het WK 2021 als uitgangspunt
genomen):
Heren/Dames
1
2
3
4
5
6
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ANS gemiddelde
Seizoen 2020-2021
50
48
46
44
42
40

Beker (4 uit 5)
seizoen 20-21
75
73
71
69
67
65

NK 20-2 in 2020

NK 20-2 in 2021

50
48
46
44
42
40

100
96
92
88
84
80
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7
8
9
10
…

38
36
34
32
2

63
61
59
57
1

38
36
34
32
2

76
72
68
64
2

Overige geïnteresseerden voor het WK, dienen zich zelf in te schrijven bij de organisatie van het WK.

Afvaardiging NK Individueel 2019
Op 20 november heeft het bondsbestuur de afvaardiging voor het NKI 2019 besproken en
vastgesteld. Dit levert de volgende afvaardiging op:
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
Dit levert in totaal 209 plaatsen voor het NKI op. De volgende uitzonderingen zijn hierbij 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 over
hoeveel plaatsen het per klasse gaat.
o Na het spelen van 5 bekerwedstrijden wordt op basis van 4 uit 5 bepaald over 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.

