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Nederlandse Kampioenschappen 2021-2022 
Reglement Voorrondes – zaterdag 20 november 2021 

 

Hieronder vindt u het reglement voor de voorrondes van het NK 2021-2022. Dit is een aanvulling op 

de bestaande Reglementen van de NBB en de regels die daarin staan beschreven. 

 

Corona-maatregelen 
- Bij de verenigingen zal in principe worden gecontroleerd op het CoronaToegangsBewijs 

(CTB). Wij willen u dan ook vragen om tijdig de nodige voorbereidingen te treffen. 

- Daarnaast vragen wij iedereen om in het belang van uw naasten en uw eigen gezondheid 

ook de andere maatregelen na te leven en zich te laten testen bij klachten. 

Afmeldingen 
- Afmeldingen ontvangen we graag uiterlijk om 8:00 ’s ochtends op 20 november (de 

speeldag). 

- Bij afmeldingen zal het speelschema korter worden, houdt u hier rekening mee. Het actuele 

schema vindt u steeds op de website van de NBB. 

- Een afgemelde speler verliest beide wedstrijden met 30-0. Deze speler kan daarnaast niet 

meer meedoen in de rest van het toernooi. 

Inbeugelen en aanvang partijen 
- De beugelbanen waar de wedstrijden worden gespeeld zijn geopend vanaf 13:30 voor het 

inbeugelen.  

- De eerste wedstrijd begint om 14:00, de wedstrijden daarna beginnen zodra de vorige 

wedstrijd is afgelopen. 

- Halverwege is er gedurende ongeveer 10 minuten de gelegenheid om even opnieuw in te 

beugelen. Dit is per locatie aangegeven in het speelschema.  

Baanmeesters en tellers 
- Elke speler leidt één wedstrijd, dit is aangegeven in het speelschema. Als er afmeldingen zijn, 

zouden hier nog veranderingen in kunnen optreden. 

- De tellers worden verzorgd door de gastheer-vereniging. 

Live uitslagen 
- Dit jaar gaan we de uitslagen live uitzenden via onze website en werken we ook met een 

nieuw scorebord.  
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Uitslagen en de volgende ronde(s) 
- Zoals u wellicht al weet, werken we dit jaar met poultjes en speelt iedereen twee 

wedstrijden. Niet alle poules van een klasse worden op dezelfde locatie gespeeld en zijn ook 

niet altijd even groot. Daarnaast zijn er per locaties soms ook verschillende klassen 

ingedeeld. 

- Op basis van de uitslagen van die twee wedstrijden wordt er een ranglijst gemaakt per 

klasse. Eerst wordt gekeken naar het aantal gewonnen partijen, dan naar het totaal aantal 

gescoorde punten, daarna naar het aantal geïncasseerde tegenpunten. Als het dan nog 

steeds gelijk is, eindigen die spelers gelijk op de ranglijst. 

- De beste 8 spelers van de ranglijst gaan direct naar de kwartfinales. De nummers 9 t/m 20 

gaan naar de 8e finales. De nummers 21 en lager zijn in principe uitgeschakeld maar komen 

op een reservelijst te staan. Als er afmeldingen zijn voor de 8e en kwartfinales, komen die 

reserves in aanmerking om de vrijgevallen plaatsen in te nemen.  

o Omdat er in de 3e klasse weinig deelnemers zijn, gaan de beste 4 naar de 

kwartfinales en de overige spelers naar de 8e finales. 

- Als er mensen gelijk eindigen rond de 8e plaats of rond de 20e plaats, zullen er 

beslissingswedstrijden worden georganiseerd (op zondag 6 februari).  

- Spelers die zich hebben afgemeld komen niet in aanmerking om door te gaan naar een 

volgende ronde (ook niet als zij bij de beste 20 eindigen). 

Terugkoppeling 
- Er zijn dit jaar enkele zaken nieuw bij het NK. We horen graag hoe u dit ervaart en stellen 

dan ook een formulier (https://bit.ly/3bXSXDu) beschikbaar waarop u (vrijwillig en 

vrijblijvend) uw ervaringen aan de organisatie kunt mededelen. Maar ook op andere 

manieren is terugkoppeling natuurlijk van harte welkom. 

Contact 
- De organisatie van de Voorrondes verloopt via de Commissie Wedstrijden, welke voor 

vragen of opmerkingen te bereiken is via commissie.wedstrijden@beugelen.nl.  

- Op de dag zelf is de organisatie het makkelijkste te bereiken via de contactpersoon van de 

gastheervereniging. 
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