INFORMATIE

NK A-klasse 2019

NK A-klasse 2019
In 2019 worden de Nederlandse kampioenschappen A-klasse
voor de voorlopig laatste keer georganiseerd in de opzet die we
de laatste jaren kennen. Vanaf volgend seizoen wordt de titel
op het hoogste niveau vergeven in de ‘elite klasse’, als
onderdeel van de Nederlandse kampioenschappen 2020 “De
NK voor iedereen”.
Bowling Nieuwegein heet ons welkom in het in 2018
gerenoveerde centrum dat voorzien is van 16 banen.
Nieuwegein, een broedplaats voor Nederlands kampioenen,
zeker de laatste jaren!
Dit jaar geen poulesysteem meer tijdens de finaledag bij de
heren. Na 14 games, verdeeld over twee rondes, weten we dit
jaar welke 4 dames en 4 heren de medailles in het Singles
Event gaan verdelen. De opzet van het Doubles Event blijft
gelijk aan vorig seizoen.
De NK worden dit jaar mede mogelijk gemaakt door Bowling
Nieuwegein, Bowltech en ERIMA. We zijn blij met de
ondersteuning van onze partners bij dit evenement.
In dit document vind je alle info die je nodig hebt voor het
aankomende NK. Wij kijken er naar uit, tot ziens in Nieuwegein!
Jan Jaap van der Sar
Nederlandse Bowling Federatie

Laatste bijgewerkt: 31 januari 2019
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Complete programma
Zondag 31 maart 2019:
10.00 uur – 14.00 uur
15.00 uur – 19.00 uur

Voorronde serie 1
Voorronde serie 2

(8 games)
(8 games)

Zaterdag 6 april 2019:
10.00 uur – 14.00 uur
15.00 uur – 19.00 uur

Voorronde serie 3
Voorronde serie 4

(8 games)
(8 games)

Zondag 7 april 2019:
09.30 uur – 12.30 uur

Tweede ronde

(6 games)

12.30 uur – 13.30 uur

Baanonderhoud

13.30 uur – 14.15 uur

Halve finales Doubles Event

14.30 uur – 15.15 uur

Finales Doubles Event

15.45 uur – 17.00 uur

Halve finales heren
Halve finales dames

(best-of-3)
(best-of-3)

17.15 uur – 18.30 uur

Finale heren
Finale dames

(best-of-3)
(best-of-3)

c.a. 18.30 uur

Prijsuitreiking

Dutch Bowling TV verzorgt live verslag van
de finaledag op zondag 7 april 2019
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Extra informatie over de opzet Singles Event
Er wordt het gehele toernooi op één oliepatroon gespeeld
volgens het Amerikaans systeem.
Tijdens de voorronde geldt bij ex-aequo: de speler met de
hoogste laatste game geeft recht op de hogere positie. Is
die game gelijk, dan geldt de voorlaatste game etc.
Dit om te voorkomen dat beide spelers zondagochtend 7
april naar Nieuwegein moeten komen om twee ballen te
gooien.
Tijdens de tweede ronde geldt bij ex-aequo: Er wordt een
zgn. “one ball roll off” gespeeld met een volle set pins. Dit
wordt herhaald tot er een winnaar uitkomt. De speler met
de hoogste laatste game (Is die game gelijk, dan geldt de
voorlaatste game etc.) bepaalt wie er begint en wie op
welke baan speelt. De organisatie wijst een banenpaar
aan. Voor eventuele volgende ballen wordt continu van
baan gewisseld.
De nrs. 1 t/m 20 bij de heren en de nrs. 1 t/m 12 bij de
dames na de voorrondes bij de heren plaatsen zich voor
de tweede ronde.
Total pinfall vanuit de voorronde gaat mee naar de tweede
ronde.
Total pinfall na de tweede ronde bepaalt plaatsing voor
halve finales, waar de beste 4 dames en beste 4 heren
zich na de tweede ronde voor plaatsen.
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Extra informatie (halve) finales Singles Event
Tijdens de (halve) finales wordt best-of-3 gespeeld. De
eerste speler die twee games wint gaat door naar de
volgende ronde.
De hoogst geplaatste speler bepaalt wie er begint en op
welke baan wordt begonnen.
In tegenstelling tot de voorrondes, wordt tijdens de (halve)
finales bij ex-aequo de volgende regel gehanteerd: Er
wordt een zgn. “one ball roll off” gespeeld met een volle
set pins. Dit wordt herhaalt tot er een winnaar uitkomt. De
bal wordt gegooid op de baan waar de speler de game is
geëindigd, waarbij de hoogst geplaatste speler de
volgorde bepaald. Voor eventuele volgende ballen wordt
continu van baan gewisseld
Beide verliezend halve finalisten ontvangen de bronzen
medailles.

Extra informatie over de opzet Doubles Event
De nrs. 1 t/m 4 na de voorrondes plaatsen zich voor de
halve finales van het Doubles event
De ranking na de voorronde bepaald te plaatsing in de
halve finales.
In de halve finale worden twee games bakerformat
gespeeld om te bepalen welke teams op basis van total
pinfall naar de finale gaan.
De beide verliezende halve finalisten ontvangen de
bronzen medailles
In de finale worden twee games bakerformat gespeeld om
te bepalen wie op basis van total pinfall de nieuwe
Nederlandse kampioenen Doubles worden.
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Oud kampioenen NK A-klasse Singles
(t/m 2015-2016 All Events)
Van de laatste 25 jaar:
Seizoen:
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994

Dames:
?
Ellen Jansen
Lisanne Breeschoten
Lisanne Breeschoten
Ellen Jansen
Priscilla Maaswinkel
Nicole Sanders
Carmen Haandrikman
Priscilla Maaswinkel
Nicole Sanders
Ghislaine van der Tol
Marieke de Jong
Wendy Kok
Ghislaine van der Tol
Jolanda Visser
Bettina Lund
Marieke de Jong
Ross Greiner
Dorette Boelens
Josefine Eliasson
Ross Greiner
Annemiek van den Boogaart
Chris Koopmans
Chris Koopmans
Dorette Boelens
Angelique de Win

Heren:
?
Nick de Gelder
Michael Kok
Mark Jacobs
Ton Plummen
Tom van der Vliet
Michael Kok
Roel Mol
Eric Koning
Michael Kok
Peter Smits
Roel Mol
Ron van den Bogaard
Michael Sassen
Ron van Zeist
Remco Verboon
Marcel van den Bosch
Ton Plummen
Bas Bijman
Marcel van den Bosch
Wim van de Veen
Eric Koning
Bert Beverdam
Ton Plummen
Ton Plummen
Eric Kok
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Extra prijzen
Deelnemers kunnen tijdens de NK A-klasse naast het
Nederlands kampioenschap verschillende extra prijzen winnen.
De winnaars van de NK Singles winnen de mogelijkheid om
Nederland te vertegenwoordigen tijdens de European
Champions Cup 2019 in Ankara, Turkije, 21-27 oktober 2019.
(Mits in bezit van NL paspoort)

Get social
Deel jouw ervaringen, foto’s en video’s op social media en
gebruik de hashtag #nkbowlen

Ga voor meer informatie naar nbf.bowlen.nl
Hier vind je de komende periode alle updates, zoals o.a. de
deelnemerslijst, de serie- en baanindeling, de verdeling van de
extra prijzen en gedurende het toernooi natuurlijk de uitslagen.
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