
 

Uitgangspunten en besluiten inzake NK’s, ALV 26 oktober 2019 

Op de ALV zijn diverse uitgangspunten bepaald en besloten betreffende de Nederlandse 

kampioenschappen. Hieronder een overzicht van de besluiten.  

Besluiten die betrekking hebben op wijziging van het reglement, gaan in per 1 november 
2019 en het aangepaste reglement zal op de ALV van maart 2020 als hamerstuk worden 
vastgesteld. 
(Goedkeuring van de wijziging is reeds op de ALV van 26 oktober gegeven) 
 
Uitgangspunten en besluiten inzake de Nederlandse kampioenschappen: 

- Het bestuur gaat in 2020 een enquête voorbereiden om de mening van NK spelers 
en spelers die in het verleden NK’s hebben gespeeld te polsen. 

- Vanwege het echte strijdelement: Op de voorronde dag je kwalificeren om te strijden 

voor een finaleplaats op de finaledag blijft gehandhaafd. 

- Vanwege de reisafstanden blijft spreiding van de NK’s in de regio’s gehandhaafd. 

Hierdoor is er een goede verdeling tussen de reistijden van de spelers in de 

verschillende regio’s. 

- de deelname van het minimaal aantal teams blijft in principe gehandhaafd, maar het 

bestuur mag om haar moverende redenen besluiten een NK toch door te laten gaan 

als het minimum aantal niet gehaald wordt. Het besluit kan ook inhouden dat bijv. bij 

het NK pairs de dames en heren in één groep worden ingedeeld. 

- De aparte singles gaan bij de dames en heren altijd door. Dit in verband met het 

hebben van een landskampioen dames en heren en vanwege de internationale 

uitzending Champion of Champions en de World Indoor Bowls Championship. 

- Australian blijft in het format dd/hh/dh 

 
Speltechnische aanpassingen 
 

Singles 
Vanwege de lange speel- en markerdagen bij de singles, zijn er een aantal maatregelen 

genomen om de totale tijdsduur van het NK singles te beperken. Namelijk; 

- Bij het setsysteem is het eerste end van de eerste set een trial end met maximaal 1 

shot 

- Op de finaledag moet men verplicht de eerste en de tweede set stoppen als een 

speler in het aantal nog te spelen ends niet meer gelijk kan spelen. 

- Zowel indoor als outdoor worden er 7 ends per set gespeeld 

 
Overige disciplines 
Ook bij de overige disciplines zijn er onderdelen aangepast. Namelijk; 

- Spelen op tijd met een maximaal aantal ends. 
Indoor/outdoor:     

Pairs/fours: Voorronde: 1 uur en 15 minuten en maximaal10 ends. Knock-out ronde/finale: 1 uur 

en 30 minuten met maximaal 12 ends  

Triples: Voorronde: 1 uur en 15 minuten en maximaal 9 ends. Knock-out ronde/finale: 1 uur en 

30 minuten en maximaal 11 ends. 

 

Bestuur NIOBB 

 


