
 

                           WINTERSWIJKSE KEGELBOND 
                                WEDSTRIJDREGLEMENT – 2019 
 
      1.  De organisatie van zowel de clubcompetitie als de persoonlijke klasserings- 

wedstrijden is in handen van de wedstrijdcommissie van de Winterswijkse 
Kegelbond. 

 
       2. Clubcompetitie: 

a) Voor de clubcompetitie 2019 zijn de diverse club-viertallen ingedeeld 
overeenkomstig het in 2018 gespeelde promotie/degradatie-systeem. 

      Nieuw deelnemende viertallen zijn ingedeeld in de laagste klasse. 
 
 b)  Over promotie/degradatie beslist het totaal, in 6 ronden gegooid hout 

per viertal. Er wordt elke ronde op twee banen gegooid en op elke baan 
15 ballen. 
De zes ronden worden gespeeld op alle 12, in de kegelhuizen Hamaland 
en Winterswijk aanwezige banen 
 

c)   Per klasse promoveren de 2 hoogst geëindigde viertallen en degraderen 
de 2 laagst geëindigde viertallen.  
Voor het aantal deelnemende viertallen per club is het aantal actieve leden, 
opgegeven bij het secretariaat van de  W.K.B. bepalend. Voor 2019 is de 
peildatum hiervoor vastgesteld op 1 januari 2019 
Actieve leden, die volgens opgave van de club, niet meedoen aan de  
competitie, worden niet meegeteld. 
Voorbeeld:    9 leden =  2 viertallen 
                    14 leden = 3 viertallen 
                    16 leden = 4 viertallen. 

d)  Viertallen worden vastgesteld, nadat alle clubdeelnemers(ster) hebben 
gegooid. De 4 hoogste gooiers(sters) komen in het eerste viertal, de  
volgende 4 in het tweede viertal, enz. 

     Indien een club niet over reserves beschikt, mag voor het laagste viertal 
alleen  bij 3 kegelaars(sters) de totaalserie van de laagste gooier(ster) 
dubbel geteld worden. 
Bij eventueel nagooien wordt alsnog het resultaat in de totaal stand 
verwerkt. Zowel persoonlijk als bij de teamscore. 

 
       3. De wedstrijdbanen worden voor de wedstrijden gecontroleerd. Vanaf het  

moment, dat de eindkeuring heeft plaatsgevonden, is het oefenen op de 
banen van het betreffende kegelhuis voor de deelnemers(sters) gedurende 
de gehele competitieronde niet toegestaan, dus ook niet buiten de tijden dat 
de competitie gespeeld wordt, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde middagclubs. 
 

       4. De deelnemers(sters) dienen op tijd aanwezig te zijn. Indien te laat komen 
     kosten veroorzaakt, komen deze geheel voor rekening van de betreffende club. 
 

       5. De clubs zorgen zelf voor de griffiers en wat deze noteren is bindend voor de   
de wedstrijdcommissie, hierop is geen bezwaar meer mogelijk. 

 



  6.  MEEGOOIEN OF VOORGOOIEN 
           a) Indien iemand op de voorgeschreven tijd verhinderd is, bestaat op de vastge- 

    stelde dag, gedurende de speelduur op die dag, de mogelijkheid, om samen 
    met een clubgenoot te gooien buiten de voor zijn/haar club vastgestelde tijd. 
    Eén en ander in overleg met de wedstrijdcommissie. 

       
           b) Leden die op hun ”eigen avond” verhinderd zijn om de competitieronde te 

    gooien, kunnen op de maandagavond, 1 uur direkt voorafgaand aan de 
    reguliere competitieavond, op de betreffende banen, voorgooien.                   
    Voor degenen die op de betreffende maandagavond de competitie hebben 
    is er op dinsdagavond een mogelijkheid om een half uur voor aanvang van de 
    reguliere competitieavond, op de betreffende banen voor te gooien. 
    Voorwaarde is, dat de kegelaars(sters) die hier gebruik van willen maken, 
    uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de competitie week, voor 18.00 uur dit 
    melden bij het secretariaat van de wedstrijdcommissie. 
    Per E-mail : wibbels.sr@hotmail.com of telefonisch: 0543-562122. 
    Mobiel 06 108 719 84 
 
c)  Als een gehele club is verhinderd door, of niet wil gooien bijv. i.v.m. overlijden 
    van een clublid, kan in overleg met de wedstrijdcommissie uitgeweken worden 
    naar een andere datum eventueel in de week volgend op de competitie ronde. 
  
d)  Als iemand in een uitzonderlijk geval ( ter beoordeling van wedstrijdcomm.) 

               niet op boven genoemde avonden kan voorgooien, is er een mogelijkheid om          
    op woensdag – of donderdagavond bij de dan spelende clubs tussen door te 
    gooien. Maar dit in alle gevallen in overleg met en met instemming van de  
    wedstrijdcommissie en de dan spelende clubs. Dit verzoek aan de clubs dient  
    de persoon zelf te regelen. Uiteraard kan deze persoon NIET voor vrijdag 
    18.00 uur bellen, maar kan alsnog contact met de wedstrijdcommissie 
    opnemen. 
 
Na gooien 
 
 Leden die 150 ballen hebben gegooid - dus 1 ronde gemist om welke reden  
 dan ook – kunnen op de maandag na de 6e ronde (7 okt.) na gooien op hun 
gemiste baan. Wil men hiervan gebruik maken, dan moet dit worden door 
gegeven aan de wedstrijdcommissie. 
    

7. De clubkampioenen met het hoogste hout en eventueel de reservekampioenen 
worden afgevaardigd naar de nationale kampioenschappen, die door de K.N.K.B. 
worden georganiseerd. 

 
8.  PERSOONLIJKE KLASSERINGSWEDSTRIJDEN: 
      a)   Het voor de clubcompetitie gegooide hout wordt tevens beschouwd als 

                 persoonlijke  klassering. Dit hout wordt genoteerd op de persoonlijke 
                 klasseringslijsten, welke door de K.N.K.B. worden verstrekt en verplicht 
                 gesteld. 

b)  Om voor persoonlijke klassering in aanmerking te komen, dient men 
       minimaal 120 ballen te gooien.  
       Heeft men geen 120 ballen gegooid, maar wel in 2018 en dit jaar  
       minimaal 60 ballen, dan wordt Uw klasse berekend over  
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   120 + 60 ballen. Nieuwe leden beginnen met een C. kaart 
              mits er geen kegel verleden is. 
                   
.  
        c)  De persoonlijke kampioen van de Winterswijkse Kegelbond in de  
                 A- B - C1 en C2 klasse is hij / zij, die gedurende de competitie na 180                
                 ballen het meeste hout in zijn of haar klasse heeft gegooid. 
             
        d)  Afgevaardigd naar de landelijke wedstrijden in 2018 worden de A- en B- 
                en C kampioenen volgens de klassennorm van de KNKB. 
                Voor de C kampioenen worden ook door de KNKB, een persoonlijk           
                kampioenschap georganiseerd. Voor de C. klasse geldt wel dat alleen de    
             hoogste gooiers(ster) uit C1 en C2 word afgevaardigd.                 
             
 
     9  Om beschadiging van de banen te voorkomen, is het verboden om schoeisel te  

 dragen, waarmee ook buiten wordt gelopen. 
 Men loopt dus het risico, dat de baanhouder deelname verbiedt ! 

 
   10   Deelname aan de door de Winterswijkse Kegelbond georganiseerde wedstrijden 

 geschiedt op eigen risico. 
 

   11   Daar, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. 
 
   12   AVG verklaring. 
          Door deelname aan deze competitie/wedstrijd gaat U akkoord met het plaatsen  
          van fotomateriaal op de website van de WKB, social media, zoals Facebook, 
          Instagram en Twitter of andere informatiekanalen waar zowel geschreven als 
          in beeld deze competitie/wedstrijd word gegeven. 
 
 
     De wedstrijdcommissie van de WKB. 
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