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HOOFDSTUK I 
 

DEFINITIES 
 

Artikel 1 
Voor dit wedstrijdreglement gelden de volgende definities: 
a Lid:   met lid wordt bedoeld de kegelaar(sters), m.u.v. Steunende Leden, die als zodanig is 

opgenomen in het ledenbestand van de K.N.K.B.. 
 

b Club: een club bestaat uit minimaal 5 leden. 
 

c Bond:  een samenstelling van clubs in regionaal/lokaal verband.  
 

d Regio:  een samenstelling van bonden in regionaal verband 
 

e Team: Een team bestaat uit een voor die wedstrijd vastgesteld aantal personen, eventueel aangevuld 
met 1 reserve. 

Teams uitkomend in officiële wedstrijden voor clubs dienen te bestaan uit leden van de  
desbetreffende club. 

Bij deelname van een team bestaande uit heren en dames wordt dit als herenteam aangemerkt.  
Deelname in een eerder team (bv. bij heren of kl. A) sluit deelname in een ander team (bij 

dames of kl. B) niet uit. 
 

f. Wedstrijdseizoen: voor de wedstrijden geldt het kalenderjaar als het wedstrijdseizoen,met uitzondering 
van de nationale competitie ,welke wordt gespeeld in 2 verschillende kalenderjaren. 

 
 

ALGEMEEN 
 

Artikel 2. 
De competitieopbouw en wedstrijdkalender worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur op basis van een 
voorstel van de wedstrijdcommissie. De competitieopbouw, alsmede de promotie- en degradatieregeling voor 
het volgend jaar dienen bij aanvang van de komende wedstrijd bekend te zijn. 
 
 

Artikel 3. 
1. Alle bonden zijn verplicht de secretaris van de K.N.K.B. schriftelijk in kennis te stellen van ALLE te 

houden wedstrijden m.u.v. onderlinge wedstrijden van hun clubs. Het wedstrijdschema/programma dient, 
tegelijk met het bekend maken daarvan, gezonden te worden aan de secretaris van de K.N.K.B., met een 
kopie aan de consul,en de wedstrijdcommissie van de KNKB 

2. De opgave dient te bevatten: soort wedstrijd, aantal ballen, locatie en datum van de wedstrijden. 
 

Artikel 4  
Deze wedstrijden mogen niet zodanig samenvallen met door de KNKB aangemerkte nationale wedstrijden in 
het K.N.K.B.-wedstrijdrooster dat deelname hieraan wordt belemmerd, tenzij daarvoor door het K.N.K.B.-
bestuur dispensatie is verleend. 
 

Artikel 5. 
1. Deelnemers aan wedstrijden dienen in het bezit te zijn van een geldige jaarkaart en een geldig 

legitimatiebewijs, welke voor aanvang van de wedstrijd dienen te worden getoond aan de 
wedstrijdleiding. Bij meervoudig lidmaatschap mag men slechts voor 1 bond, of clubteam daarvan 
uitkomen. De klasse waarin wordt deelgenomen wordt bepaald door de klasseringsballen binnen de bond 
waarvoor hij/zij deelneemt,Plus het totaal aantal ballen van de wedstrijden , die vermeld zijn op de 
wedstrijdkalender van de KNKB,met uitzondering van regiowedstrijden en de nationale bekerfinale. 
 

2. Bij gebleken onjuistheid van lidmaatschap, klasse en leeftijd wordt de betreffende persoon of het 
betreffende team gediskwalificeerd. 

 

Artikel  6. 
Te organiseren landelijke toernooien dienen te worden aangevraagd bij de KNKB uiterlijk 1 december in het 
jaar voorafgaande aan dat waarin het toernooi wordt gehouden. 
 

Artikel 7 
1. Voor het houden van door de K.N.K.B. erkende wedstrijden moeten de kegellokaliteiten en de 

kegelbanen voldoen aan de voorwaarden als vermeld in het Technisch Reglement van de K.N.K.B. 
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Artikel 8. 
Deelname aan door de K.N.K.B., regio`s en bonden georganiseerde wedstrijden staat uitsluitend open voor 
aangesloten leden. 
 

Artikel 9. 
Het secretariaat van de organiserende bond is verplicht uiterlijk 2 dagen na afloop van een wedstrijd aan de 
Wedstrijdcommissie  van de K.N.K.B., een lijst met de volledige uitslag toe te sturen per e-mail. Dit geldt 
eveneens aan de deelnemende bonden indien de uitslag niet na afloop van de wedstrijd is uitgereikt. 
 

Artikel 10. 
De bond, die een wedstrijd organiseert, is verantwoordelijk voor een goede naleving van de reglementen en 
verloop van de wedstrijd. 

 
Artikel 11. 

Bij tv-registratie tijdens door de K.N.K.B. te (doen) organiseren wedstrijden beslist de K.N.K.B. over de toe 
te laten reclame. 
 

Artikel 12. 
Bij het niet nakomen van deze regels zullen de kosten, die door de K.N.K.B. hiervoor gemaakt zijn of nog 
gemaakt worden, verhaald worden op de organiserende bond. 
 

Artikel 13. 
Bij door de K.N.K.B. te (doen) organiseren wedstrijden dient te worden voldaan aan de wetgeving m.b.t. 
bedrijfshulpverlening. 
 

Artikel 14. 
De organiserende bond is verplicht in het wedstrijdgebouw op een duidelijk zichtbare plaats in de 
onmiddellijke nabijheid van de wedstrijdbanen de behaalde resultaten actueel te registreren. 
 
 
 

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR WEDSTRIJDEN 
 

Artikel 15. 
Voor  bepaalde wedstrijden kan inschrijfgeld verschuldigd zijn. 
 

Artikel 16. 
Gemengde clubs worden aangemerkt als herenclubs. Gemengde clubs kunnen zowel met een damesteam als 
een herenteam deelnemen aan nationale wedstrijden. 
 

Artikel 17. 
Teamleden dienen door kleding of markering als zodanig herkenbaar te zijn. 
 

Artikel 18. 
Deelname aan alle door of vanwege de K.N.K.B. georganiseerde wedstrijden geschiedt op eigen risico. 
 

Artikel 19. 
Bij Nationale wedstrijden mogen per deelnemer 3 proefballen worden gegooid op de beginbaan. 
Deze 3 proefballen worden gegooid voor aanvang van de eerste serie van iedere individuele kegelaar, waarna 
meteen de eerste serie op die baan wordt gegooid. 
In de tweede en/of volgende ronde worden de deelnemers , die nog geen serie hebben gegooid ook in de 
gelegenheid gesteld hun 3 proefballen te gooien.  
Alle deelnemers beginnen vervolgens tegelijk met hun wedstrijdserie, dit op aanwijzing van de 
wedstrijdleiding. 
Alle opgegeven reservespelers mogen voor aanvang van de wedstrijd 3 proefballen gooien , op de baan waar 
het team waarvoor ze gooien zijn eerste serie gooit. 
 

Artikel 20. 
Bij verhindering van een aangemelde deelnemer of team is de betreffende bond verplicht dit tijdig aan de 
K.N.K.B. wedstrijdcommisie te melden. 
Bij uitnodiging voor KNKB wedstrijden moet naast de deelnemers (sters)lijst  tevens een zogenaamde 
reservelijst (op volgorde ) worden gevoegd ,met deelnemers (sters) die in aanmerking komen voor deelname 
bij afzeggen/absentie van een team/deelnemer (ster).Deze zijn standby / oproepbaar. 
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Tevens wordt in de uitnodiging een telefoonnummer vermeld , dat gebeld kan worden bij calamiteiten en/of 
vragen m.b.t. deze wedstrijd.  
 
 

Artikel 21. 
1. Bij alle wedstrijden, met uitzondering van het persoonlijk- en bekerkampioenschap, wordt als winnaar 

aangemerkt de persoon die, of het team dat, het meeste hout heeft gegooid. Bij een gelijk aantal hout 
tellen voor het bepalen van de winnaar het aantal treffers, daarna het aantal negens, achten, zevens enz. 

2. Is dit ook gelijk dan is de winnaar degene die de meeste negens achter elkaar en bij gelijkheid van deze is 
dit degene die dit het eerst in de serie heeft geworpen. Bij algehele gelijkheid beslist het lot. 

 

Artikel 22. 
1. Indien bij de wedstrijd om het persoonlijk kampioenschap twee of meer personen eindigen met gelijk 

hout, wordt de nationaal kampioen als volgt bepaald. 
2. Zij gooien een barrage van  twee verschillende banen van 10 ballen elk. De hoogst eindigende is de 

nationale kampioen. Bij dan nog een gelijke stand volgt een zgn. “shoot-out” door het om en om gooien 
van 1 bal. De winnaar van deze “shoot-out” is de nationale kampioen. 

     De te gooien banen voor zowel barrage als shoot-out worden bepaald door de wedstrijdcommisie van de 
KNKB 

 

Artikel 23. 
Een lid met een A-Kaart  mag uitsluitend in de A -klasse uitkomen. Met een B en/of C -kaart heeft men, 
tenzij anders vermeld, toegang tot alle wedstrijden in team/of clubverband. 
Voor persoonlijke wedstrijden mag de deelnemer  uitsluitend  uitkomen in de klasse A,B of C ,die is vermeld 
op de persoonlijke jaarkaart. 
 
 

Artikel 24. 
1. Alle opgave`s van deelname dienen, tenzij anders vermeld, 2 weken voorafgaand aan de wedstrijd bij de 

K.N.K.B.-wedstrijdcommissie  te zijn gedaan. 
2. Deze opgave moet bestaan uit: naam, registratienummer en geslacht van de deelnemers, alsmede indien 

gevraagd, de klasse A, B of C van de betreffende persoon en de naam van de bond/club. 
 
 
 

ORDEBEPALINGEN BIJ DE WEDSTRIJDEN. 
 

Artikel 25. 
Bij nationale wedstrijden wordt door de K.N.K.B. een gedelegeerde aangewezen als wedstrijdleider. Deze 
zorgt voor een correct verloop van de wedstrijd volgens de geldende regels alsmede de baanloting, 
voorstelling van de deelnemende teams/personen en de bekendmaking van de einduitslag. Indien de regels 
niet worden nageleefd kan hij/zij de wedstrijd stoppen of personen en/of teams van de wedstrijd uitsluiten, na 
een eerst gegeven waarschuwing. 
 

Artikel 26. 
1. De deelnemende teams moeten bij aanvang van de wedstrijd  aanwezig zijn. Wanneer een team niet 

compleet of niet aanwezig is als het zijn beurt van gooien is, kan de betreffende bond van verdere 
deelname worden uitgesloten. 

2. Voor persoonlijke wedstrijden is het bovenstaande eveneens van toepassing. 
 

Artikel 27. 
Indien men door overmacht niet tijdig aanwezig kan zijn mag men, mits passend in het wedstrijdschema, 
alsnog deelnemen. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de gedelegeerde. 
 

Artikel 28. 
Alle wijzigingen in een opgegeven team moeten op de wedstrijddag voor aanvang van c.q. tijdens een 
wedstrijd aan de K.N.K.B.-gedelegeerde worden gemeld. 
 

 
 

Artikel 29.  
Het inzetten van een reserve is toegestaan op elk moment van de wedstrijd, nadat dit is kenbaar gemaakt aan 
de wedstrijdleiding. Het door de vervangen speler al gegooide hout blijft staan. Een speler, die tijdens een 
wedstrijd door een wisselspeler is vervangen, mag niet opnieuw aan de wedstrijd deelnemen. 
 

Artikel 30. 
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Deelnemers aan de wedstrijden zijn verplicht gedurende de deelname schoenen te dragen die op generlei 
wijze enige schade aan de banen kunnen toebrengen. 
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Artikel 31. 
Het is bij wedstrijden niet toegestaan de handen en/of de te gebruiken kegelbal met hars en/of olie of 
soortgelijke producten te bewerken. Bij constatering daarvan kan uitsluiting volgen. 
 

Artikel 32. 
Het is deelnemers aan wedstrijden, alsmede toeschouwers, verboden tijdens de wedstrijd door geluid of 
gebaar iemand te beïnvloeden. 
 

Artikel 33. 
Het is slechts toegestaan het aangegeven aantal ballen te gooien. Bij overschrijding hiervan (een zgn. 11e/16e 
bal) wordt een poedel geschreven voor de laatst toegestane bal. 
 

Artikel 34. 
1. Een gegooide bal moet duidelijk voor de rode streep op de baan zijn en de hand hebben verlaten. Na de 

eerste geconstateerde overtreding, uitsluitend door het door de gedelegeerde aangewezen jurylid, volgt 
een waarschuwing, te geven door de gedelegeerde aan de coach en/of deelnemer na afloop van de serie. 

2. Van deze waarschuwing wordt een aantekening gemaakt op het wedstrijdformulier. 
3. Bij een volgende en iedere daaropvolgende overtreding wordt meteen een poedel genoteerd. 
 

Artikel 35. 
1. Een gegooide bal, die de rode streep gepasseerd is, mag niet meer worden aangeraakt. 
2. Indien een gegooide bal de baan heeft verlaten (voor of na de rode streep) wordt de gegooide bal als 

poedel genoteerd. 
 

Artikel 36. 
Het lopen op of naast de baan voorbij de daarvoor aangegeven markering is niet toegestaan. Bij overtreding is 
art. 38 van toepassing. 
 

Artikel 37. 
1. Iedere deelnemer dient zich te overtuigen dat, voor aanvang van zijn gooi, alle kegels op het plateau 

staan. 
2. Indien er één of meer kegels vallen of de kegels omhoog gaan na het werpen van de bal en de bal de 

kegels nog niet heeft bereikt, wordt de worp opnieuw gedaan, tenzij de bal de baan reeds heeft verlaten 
(zie art. 39)  

 

Artikel 38. 
Voor de score tellen alleen de gevallen kegels. 
1. Kegels gesteund door de zijwand worden als gevallen geteld. 
2. Kegels op het plateau staand (evenwel niet meer op hun oorspronkelijke plek) worden als niet gevallen 

aangemerkt. 
3. Kegels welke rechtop naast/achter het plateau (dus niet meer op het plateau) staan worden als gevallen 

hout aangemerkt. 
 

Artikel 39. 
De waarneming van de griffier is bindend en niet de cijferaanduiding van automatische telapparatuur. 
 

Artikel 40. 
Bij wedstrijden mag de bond of club die deelnemers afvaardigt, een begeleider/coach naast de griffier ter 
controle laten plaatsnemen. Uitsluitend deze persoon, alsmede de gooier(ster) zelf, is gerechtigd protest 
(z.s.m. na constatering/aanzegging van de overtreding) aan te tekenen en aanwijzingen te geven. 
 

Artikel 41. 
In geval van protest beslist de KNKB-gedelegeerde. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk. 
 

Artikel 42. 
Het is de begeleider/coach verboden zich gedurende de wedstrijd van zijn zitplaats naast de griffier of van 
elders naar de baan te begeven voor het geven van aanwijzingen. 
 

Artikel 43. 
Het is niet toegestaan tussen de griffierstafel en de baan te lopen gedurende de tijd dat er wordt gegooid 
anders dan door de official(s). 
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HOOFDSTUK II 
 
 

ERKENDE WEDSTRIJDEN 
 

Artikel 44. 
De Koninklijke Nederlandsche Kegelbond, hierna te noemen K.N.K.B., kent en erkent: 
1. Internationale wedstrijden. 

Hieronder worden verstaan alle door of namens de Internationale bond, indien de KNKB hierbij is 
aangesloten, georganiseerde wedstrijden.  

2. Nationale wedstrijden. 
Hieronder worden verstaan alle door de K.N.K.B. of namens deze te (doen) organiseren wedstrijden 
waaraan een nationale titel is verbonden. 

3. Regiowedstrijden. 
Hieronder worden verstaan de door een regio te organiseren wedstrijden, die de regiogrens niet 
overschrijden. Deze wedstrijden dienen ter kennis te zijn gebracht aan de KNKB of namens deze 
georganiseerd te zijn en mogen niet in tegenspraak zijn met de nationaal geldende regels. 

4. Bondswedstrijden. 
Hieronder worden verstaan de door een bond te (doen) organiseren wedstrijden, die de bondsgrens niet 
overschrijden. Deze zijn conform de regels van de desbetreffende bond zonder in tegenspraak te zijn met 
de nationaal geldende regels. 

 

Artikel 45. 
De K.N.K.B. organiseert jaarlijks op de door haar vast te stellen data en plaatsen voor haar leden de 
navolgende wedstrijden: 
1. Persoonlijke klasseringswedstrijden. 
2. Kampioenschappen voor bondsteams B/C Klasse  dames en heren 
3. Nationale Competitie 
4. Persoonlijke kampioenschappen A/B/C klasse dames en heren 
5. Beker kampioenschappen voor clubteams voor dames en herenclubs 
 

Daarnaast is zij bevoegd ter promotie van de kegelsport andere wedstrijden te organiseren of laten 
organiseren waaronder: 
6. Kampioenschappen voor gehandicapten. 
7. Persoonlijke Jeugdkampioenschappen. 
 
 
 

PERSOONLIJKE KLASSERINGSWEDSTRIJDEN 
 

Artikel 46. 
Persoonlijke klasseringswedstrijden worden georganiseerd door de bonden voor de leden van de bij hun bond 
aangesloten clubs.  
 

Artikel 47. 
Alle klasseringswedstrijden moeten binnen het tijdvak 1 januari tot 1 december worden gehouden. 
In bijzondere gevallen kan door het K.N.K.B.-bestuur ontheffing worden verleend. 
 

Artikel 48. 
1. De resultaten van de klasseringswedstrijden moeten uiterlijk 1 week na 1 december in het bezit zijn van 

de aangewezen consul. Een geautomatiseerd bestand hiervan dient tezelfdertijd te worden toegezonden 
naar de ledenadministrateur. 
 

 

                                                               Artikel 49.     
   

     Klasseringswedstrijden mogen alleen worden gespeeld op goedgekeurde banen volgens de         
voorwaardenvan het Technisch Reglement van de KNKB. 

Dit ter beoordeling , en in overleg met de KNKB locatiemanager  
 

                                                                             Artikel 50. 
1. Voor ieder lid moet per klasseringsjaar een formulier gebruikt worden. 
2.. De formulieren voor de klasseringswedstrijden worden door de K.N.K.B. ter beschikking gesteld. Het 

gebruik van deze formulieren door de bonden is verplicht. 
3. De bonden vragen de benodigde formulieren tijdig aan bij de materiaalbeheerder van de K.N.K.B.. 
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Artikel 51. 
Bij gebruikmaking van een geautomatiseerde scoreregistratie dient het hierbij gebruikte formulier 
overeenkomstig het KNKB formulier te zijn opgemaakt. 
 

Artikel 52. 
Het formulier dient de volgende gegevens te bevatten: 

1. naam en voorletter(s). 
2 clubnaam, registratienummer en klasse. 
2. naam van de bond. 
 

Artikel 53. 
Tijdens de wedstrijd dienen aan de baan de wedstrijddatum, de naam van het kegelhuis en het gegooide hout 
op het formulier te worden ingevuld. 
 
 

Artikel 54. 
Klasseringswedstrijden dienen onderdeel te zijn van wedstrijden om het club- en/of persoonlijke 
kampioenschap van de desbetreffende bond. 
 

Artikel 55. 
Inhaalwedstrijden, in een andere periode dan is aangevraagd/goedgekeurd zijn niet toegestaan. 
 

Artikel 56. 
Alle bij de K.N.K.B. aangesloten bonden zijn verplicht hun leden de mogelijkheid te geven zich te kunnen 
klasseren. 

 
Artikel 57. 

Wanneer door omstandigheden een klasseringswedstrijd komt te vervallen of verplaatst dient te worden, moet 
dit z.s.m. aan de verantwoordelijke consul en de voorzitter van de Commissie Consuls worden gemeld.  
 

Artikel 58. 
1. Om zich te klasseren voor een A-, B–kaart of C-kaart,  moeten binnen het in art. 48 genoemde tijdvak 

minimaal 120  klasseringsballen worden geworpen.Binnen de eigen bond. 
2. Op het in te leveren formulier mogen meer dan 120  klasseringsballen worden genoteerd. 
3. Bij de inlevering van de klasseringsformulieren dienen de bonden er voor te zorgen, dat alle formulieren 

op de juiste wijze ingevuld, gesorteerd op registratienummer en gebundeld per club zijn. 
 
 

Artikel 59. 
1. Voor het vaststellen van het gemiddelde van een kegelaar(ster) geldt het volgende: 

Alle tussen 01 januari en 01 december van een jaar door de kegelaar(ster) gegooide resultaten in 
erkende wedstrijden van de KNKB (met uitzondering van regiowedstrijden en de nationale 
bekerfinale zoals vermeld in art 7 ) en van de eigen Bond worden bij elkaar opgeteld. 
De aldus verkregen nationale ranglijst, gesorteerd op gemiddelde van hoog naar laag, wordt zowel 
bij de Dames als bij de Heren als volgt in Klassen verdeeld: 
De bovenste 10 procent van de Ranglijst       A-klasse 
De volgende 30 procent van de Ranglijst  B-klasse 
De volgende 60 procent van de Ranglijst      C-klasse 
De aldus toegewezen klasse geldt voor het daarop volgende jaar 
 
Op verzoek kan aan een bondssecretaris een ranglijst worden verstrekt per 1 januari via de 
ledenadministratie. 
 
Kegelaars(ters) welke binnen het genoemde tijdvak geen 120 ballen hebben gegooid , worden 
geklasseerd aan de hand van het gemiddelde resultaat over minimaal 120 ballen uit het geldende en 
het voorgaande jaar, 
Wordt het totaal van minimaal 120 ballen in die twee jaren niet gehaald, dan behoudt betreffende 
kegelaar(ster) de Klasse waarin hij was ingedeeld 
Nieuwe kegelaars(ters) zonder kegelverleden worden ingedeeld in de C-Klasse 

 
     2.     Nationale kampioenen in de B-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar een A-kaart 

   Nationale kampioenen in de C-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar in ieder geval een B-kaart,                
Tenzij het gegooide hout in een volgend kegeljaar recht geeft op een A-Kaart.67. 

             Controle op de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen berust bij alle bestuursleden en de consuls van               
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              de K.N.N.B. 

 

 
 

NATIONALE WEDSTRIJDEN 
 

1.   KAMPIOENSCHAP voor BONDSTEAMS 
 

Artikel 60.  
1.  Het Kampioenschap voor bondsteams wordt gespeeld in 2 categorieën t.w. 
 - Dames B 
 - Heren B. 
2. Zij bestaan uit een Nationaal bondskampioenschap in de B Klasse, voorafgegaan door een regionale 

wedstrijd voor bondsteams uit de betreffende regio, welke de deelname bepaalt aan de finale. 
 
 

(REGIO)WEDSTRIJD voor BONDSTEAMS 
 

Artikel 61. 
1. Deelname hieraan staat open voor teams van de aangesloten bonden van de regio. 
2. De organisatiewijze en toelating van bondsteams aan deze wedstrijd wordt bepaald door de regio. 
3. Een team bestaat uit een 4 tal dames of heren zonder reservespeler (ster). 
     Elk team is verplicht om met 4 spelers te starten.Bij uitval van een speler , mag er geen wisselspeler 

worden ingebracht !  De wedstrijd mag in dat geval worden uitgegooid door de 3 overgebleven 
kegelaars(ters)  

4.  Per baan wordt het resultaat van de laagste gooier(ster) niet meegeteld in de score, zodat het resultaat van 
de hoogste 3 gooiers op die baan telt voor de score.            
5. Opgave van deelname dient 2 weken voorafgaand aan de wedstrijd bij de organiserende bond te zijn 

gedaan. 
 

Artikel 62. 
1. In deze regiowedstrijd wordt het bondsteam aangewezen welke namens de regio uitkomt in de 

finalewedstrijd om het Nationaal bondskampioenschap in de B Klasse 
2. Na afloop van de regiowedstrijd dienen de uitslag en de deelname, incl. namen, aan de finalewedstrijd 

door de regio aan de KNKB-wedstrijdcoördinator bekend te worden gemaakt. 
3. Het aantal deelnemende dames- en heren teams in de regiowedstrijd wordt bepaald door de regio. 
 

Artikel 63. 
1. De winnaar van de regiowedstrijd voor bondsteams plaats zich voor deelname aan het Nationaal 

bondskampioenschap in de B Klasse 
24. Deelname van de regiowinnaar in de B Klasse vindt plaats in hetzelfde jaar waarin zij deelnamen aan de 

regiowedstrijd. 
 
 

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP voor BONDSTEAMS 
 

Artikel 64. 
1. Deelnemers aan het Nationaal bondskampioenschap zijn: 
 - de 3 bondsteams welke het voorgaande jaar als de nrs. 1 t/m 3 zijn geëindigd alsmede:. 
 - de 5 winnaars van de regiowedstrijden voor bondsteams. 
2. Bij verhindering van een door de regio aangewezen team is deze regio verplicht een vervangend team 

aan te wijzen en af te vaardigen. 
 

Artikel 65. 
1. Het aantal te gooien ballen bedraagt 60, welke zijn te gooien in series van  4 x15 resp. 6 x10 afhankelijk 

van de locatie. 
2. De baanindeling wordt door loting vastgesteld. 
 

Artikel 66. 
Het bondsteam dat de hoogste score heeft behaald (art. 23-1) is gedurende dat jaar kampioen van Nederland. 
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3. NATIONALE COMPETITIE voor Club/regioteams 
 
                                                                              Artikel 67  
    
1.De nationale competitie voor club / regioteams wordt gespeeld in 8 wedstrijden ,op 8 locaties per 
seizoen. 
2. Het wedstrijdseizoen wordt gegooid in de periode september t/m november van het kalenderjaar, en 
de periode Januari t/m april van het daarop volgende jaar. 
 
3.Een team bestaat uit ten minste 4 spelers/sters , en maximaal 8 spelers/sters, die  bij de opgave van 
een team worden opgegeven aan de wedstrijdcommissie. Deze opgave is bindend voor het hele seizoen. 
 
4.Een team mag worden samengesteld uit kegelaars van een club, en/of kegelaars uit de regio waarin 
de bond en/of club, waar u lid van bent is ingedeeld. Zie hiervoor de regioindeling op de site van de 
knkb. 
 
5.Elk team speelt een z.g. thuiswedstrijd. Daar waar dit niet mogelijk is i.v.m. capaciteit (minimaal 4 
banen) , wordt gezocht naar een oplossing in de naaste omgeving , zo mogelijk binnen de regio. 
 
6.Om het aantal van 8 wedstrijden te kunnen organiseren ,heeft  de wedstrijdcommissie het recht om 
zogenaamde  neutrale kegelhuizen aan te wijzen, om zo het aantal van 8 wedstrijden te kunnen 
organiseren.  
 
7.Inschrijving wordt opengesteld middels communicatie via de bondssecretariaten en de website van de 
knkb, waarbij tevens wordt vermeld de uiterste datum van inschrijving. 
 
8.Gegooid wordt 4 keer 15 ballen  bij beschikbaarheid van 4 banen , en 6 keer 10 ballen bij 
beschikbaarheid van 6 banen. 
 
9.Bij elke wedstrijd is een team verplicht met 4 personen deel te nemen.Bij aanvang van de wedstrijden 
moeten die 4 personen aanwezig zijn. Bij absentie (bijv 3 Kegelaars/sters) speelt het team (3 personen) 
mee buiten mededinging.Er kunnen dan geen competitiepunten worden behaald. 
Het gegooide persoonlijke hout telt in alle gevallen mee voor de jaarkaart. 
 
10.De puntentelling is per wedstrijd als volgt : het hoogste team behaalt het aantal punten , dat is 
gerelateerd aan het aantal teams, dat deelneemt,en zo aflopend naar 1 punt voor het laagste team. 
Mochten 2 teams gelijk eindigen, dan worden de punten gedeeld,zodat beide teams het gelijke aantal 
punten krijgen. 
 
11.Aan het eind van de competitie heeft het team ,dat de meeste punten totaal heeft behaald over alle 
wedstrijden , de competitie gewonnen. De volgorde van de overige teams wordt tevens op deze manier 
bepaald. 
Mochten 2 teams gelijk eindigen in punten, dan telt het hoogste resultaat van het totaal geworpen hout 
per team als beslissend. 
Mocht daar dan nog een gelijke stand uit voortvloeien, dan gelden de bestaande regels ,meeste 
treffers,meeste negens, enz. 
 
12. Er wordt gespeeld en ingedeeld in 3 divisies. 
De 1e en 2e divisie worden gespeeld op landelijk niveau 
De 3e divisie wordt zo mogelijk gespeeld op regionaal niveau 
 
13. Teamkampioen van Nederland wordt het team dat winnaar wordt van de 1e divisie  
       De 2 laagst geeindigde teams degraderen uit de 1e divisie naar de 2e divisie 
       De 2 hoogst geeindigde teams uit de 2e divisie promoveren naar de 1e divisie 
       De 2 laagste teams uit de 2e divisie degraderen naar de 3e (regio) divisie 
       De Poulewinnaars van de 3e divisie hebben het recht om te promoveren naar de 2e divisie. 
       Let wel: dit is op vrijwillige basis voor de 3e klasse ! 
       Op volgorde van ranglijst van de pouleuitslag wordt de deelnemende teams gevraagd, of ze     
gebruik willen maken van een promotie plaats.  Mocht geen enkel team gebruik willen maken van de 
promotie plaats, dan bepaald de wedstrijdcommisie welk van de gedegradeerde teams in de 2e divisie 
gehandhaafd blijft. 
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       15. De indeling van de divisies en poules wordt gemaakt door de competitieleider(s) in overleg met 
de Wedstrijdcommissie van de KNKB.  
De samenstelling van de divisies 1 en 2 staan vast d.m.v. promotie en degradatie met in acht neming 
van art 3-14 
Divisie 3 wordt achteraf ingedeeld n.a.v. aantal inschrijvingen, en regio gerelateerd. 
 
Alle persoonlijke resultaten in deze Nationale Competitie,worden , zonder uitzondering ,meegeteld 
voor te verstrekken Jaarkaarten van de KNKB met ingang van 01-01-2017 
 
15. In alle gevallen, waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie van de 
KNKB in samenspraak met de competitieleiding 
   
  4. PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 
 

Artikel 68. 
1. De wedstrijden om het Persoonlijk kampioenschap worden gespeeld in 2x2 categorieën t.w.: 
 Klasse A - Dames A    18 dames   (17 hoogste voorronde plus regerend nationaal kampioene 
  - Heren A     18 heren   (17 hoogste voorronde plus regerend national kampioene 
 Deze bestaan uit een finale voorafgegaan door een selectiewedstrijd welke de totale deelname bepaalt aan 

de finale. 
 

      Klasse B - Dames B              
  - Heren B      
 Deze bestaan uit een finale, voorafgegaan door een selectiewedstrijd welke de deelname bepaald aan deze 

wedstrijd. De finale zal bestaan uit 36 personen  
      

 
 

                    SELECTIEWEDSTRIJD KLASSE A , B   voor zowel dames als heren 
 

Artikel 69.  
1. Aan de selectiewedstrijd dames en heren klasse A , B  , kan worden deelgenomen op basis van vrije 

inschrijving via het wedstrijdsecretariaat van de eigen Bond. 
2. Deze selectiewedstrijden zullen worden gehouden in kegelhuizen, die  worden bepaald door de 

wedstrijdcommisie van de KNKB. 
3. De wedstrijden zullen per klasse A en B dames en heren worden gegooid op zaterdag en zondag (in 

verschillende kegelhuizen),waarbij de kegelaar(ster) zijn of haar voorkeur kenbaar kan maken bij 
inschrijving m.b.t. tijdstip en/of dag. 

4. Bij onvoldoende belangstelling heeft de wedstrijdcommissie het recht om een rechtstreekse finale te 
organiseren, en de voorronde met vrije inschrijving te annuleren.In dit geval kan het aantal finalisten 
afwijken van het aantal dat is aangegeven  

 
5. Indeling volgt dan, afhankelijk van aantal opgegeven kegelaars, per klasse afzonderlijk,door de 

wedstrijdcommissie van de KNKB 
 
 

Artikel 70. 
1. Elke deelnemer gooit 60 ballen over 4 of 6 banen. 
2. De baanindeling wordt door loting vastgesteld. 
 
 

FINALE A-KLASSE 
 

Artikel 71.  
1 Aan de finale dames en heren klasse A doen 18 personen mee, zijnde: 
 - de regerend landskampioen(e). 
 - de 17 geplaatsten uit de gehouden selectiewedstrijd. 
2. Bij niet deelname van de regerend landskampioen en/of geplaatsten zullen hiervoor personen worden 

opgeroepen op basis van de uitslaglijst van de selectiewedstrijd. 
 

Artikel 72. 
De finales dames en heren A wordt op één dag verkegeld. Iedere deelnemer gooit 6x15 ballen. 
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Artikel 73. 
 
De baanindeling wordt bepaald door de uitslag van de selectiewedstrijd.                                                             
 
De kegelaar(ster) die in zijn/haar categorie na 90 ballen het hoogste hout heeft gegooid, met in achtneming 
van art. 24, is voor dat jaar kampioen van Nederland in zijn/haar categorie. 
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FINALE B  KLASSE  
 

Artikel 74. 
1. Aan de finale dames en heren klasse B wordt deelgenomen door de 36 hoogst geeindigde kegelaars  

(sters) van de voorronde 
2. Voorafgaand aan deze finale zal door de K.N.K.B.-wedstrijdcoördinator aan de bonden opgave worden 

gedaan. 
 

Artikel  75. 
1. Elke deelnemer gooit 60 ballen over 4 of 6 banen (6x10 of 4x15). 
2. De baanindeling wordt door loting vastgesteld. 
 

Artikel 76. 
De kegelaar(ster) die in zijn/haar categorie na 60 ballen het hoogste hout heeft gegooid, met in achtneming 
van art. 24, is voor dat jaar kampioen van Nederland in zijn/haar categorie. 
 

                                                                                        
 

                                                                           
 
 

4.   BEKERKAMPIOENSCHAP voor CLUBTEAMS. 
 

Artikel 79.  
1.  De wedstrijd om het Bekerkampioenschap voor clubteams wordt gespeeld in twee categorieën t.w.: 
 - Dames  
 - Heren  
2. Zij bestaan uit een finale met een regionale voorronde naar keuze. 
 
 

REGIONALE VOORRONDE  
 

Artikel 80. 
1. Door de regio wordt het clubteam aangewezen welke namens de regio uitkomt in de finalewedstrijd om 

het bekerkampioenschap. 
2. Door de tot de regio behorende bonden wordt de wijze bepaald waarop de afvaardiging naar de finale 

plaatsvindt. 
 

Artikel 81. 
Opgave van deelname met namen clubs en deelnemers aan de bekerfinale dient bij de K.N.K.B.–
wedstrijdcoördinator te worden gedaan min. 2 week voor aanvang van de wedstrijd. 
 

Artikel 82. 
De regio bond ontvangt geen vergoeding voor het organiseren van deze wedstrijd. 
 
 

FINALEWEDSTRIJD om het BEKERKAMPIOENSCHAP 
 

Artikel 83. 
Deelnemers aan de finalewedstrijd zijn: 

- de 3 clubteams welke het voorgaande jaar als de nrs. 1 t/m 3 zijn geëindigd. alsmede 
 - de 5 door de regio`s afgevaardigde clubs. 
Bij absentie van een van de eerste 3 teams van het voorgaande jaar, neemt het eerstvolgende team in de 

ranglijst van dat jaar  (nummer 4 of lager ) deze plek in. 
De deelname wordt jaarlijks vooraf bekend gemaakt. 
Bij verhindering van een door de regio aangewezen team is deze regio verplicht een vervangend team aan te 
wijzen en af te vaardigen. 
 

Artikel 84.. 
1. Alle deelnemende vijftallen worden door loting in 2 poules ingedeeld, met uitzondering van de nr 1 en 2 

van de bekerfinale van het voorgaande jaar. Nr 1 (dus de bekerkampioen ) wordt geplaatst in poule 1, en 
de nummer 2 van het voorgaande jaar wordt geplaatst in poule 2 

2. In deze poules wordt een zgn. halve competitie afgewerkt middels een zgn. “man tegen man” resultaat. 
- het winnend teamlid krijgt 2 punten, bij een gelijke score ieder 1. 
- het team met de meeste winstpunten krijgt 2 punten in de ½ competitie. 
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3. Poulewinnaar is het team met de hoogste puntenscore. Is dat gelijk, dan dient de eindstand te worden 
bepaald aan de hand van het aantal gewonnen en verloren partijen. Is dat ook gelijk dan geldt het 
gegooide hout. 

4. Na de poulewedstrijd volgt er een kruisfinale van de nrs. 1en 2 resp. 2 en 1 van de beide poules. 
5. De winnaars van de kruisfinale spelen een finale voor de plaatsen 1 en 2 

6. De verliezers van de kruisfinale spelen een finale voor de plaatsen 3 en 4 

7. De nummers 3 van beide poules spelen een finale voor de plaatsen 5 en 6 

8. De nummers 4 van beide poules spelen (indien mogelijk ivm. met het aantal banen) een finale voor de 
plaatsen 7 en 8. 

9. Het wedstrijdsysteem in de kruisfinale en finale is identiek aan de poulewedstrijden. 
10. Wanneer minder dan 8 teams aan de finale deelnemen , is er een aangepast schema van toepassing. 

De wedstrijdcommissie dient ervoor te zorgen, dat er een draaiboek aanwezig is met aangepaste schema’s. 
 

Artikel 85. 
1. Het aantal te gooien ballen in de poulewedstrijd bedraagt 2x5 ballen per deelnemer. 
2. Het aantal te gooien ballen in de kruisfinale en finale bedraagt 2x10 ballen per deelnemer. 
3. Voorafgaand aan de wedstrijd mogen op de startbaan max. 5 proefballen per deelnemer gegooid worden  
 

Artikel 86. 
De winnende club in de finalewedstrijd is bekerkampioen van Nederland. 
 
 

5. KAMPIOENSCHAP voor GEHANDICAPTEN. 
 

Artikel 87. 
1. Deze kampioenschappen staan open voor personen, die op basis van een handicap, geestelijk en/of 

lichamelijk, hiervoor in aanmerking komen. 
2. Deelnemers dienen lid te zijn van de KNKB. 
3. De wedstrijd(en) kan, op basis van aantal deelnemers, worden gespeeld in 1 en/of 2 dagen. 
 

Artikel 88.  
1. De wedstrijd wordt, onderscheiden naar lichamelijke en verstandelijke handicaps, gespeeld in door de 

K.N.K.B. en/of de namens hen organiserende bond/regio, vast te stellen groepsindeling. 
2. Afspraken over vorm, aantal te gooien ballen en banen, indeling e.d. en plaats worden door de 

deelnemende bonden vooraf vastgelegd. 
 

Artikel 89. 
De winnaar van de op die dag gehouden wedstrijd mag zich in zijn/haar groep gedurende dat jaar kampioen 
van zijn categorie noemen. 
 
 
 
 

6.  PERSOONLIJKE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN. 
 

Artikel 90. 
1. De jeugdkampioenschappen staan open voor personen, die op 1 januari de leeftijd van 21 jaar nog niet 

hebben bereikt. 
2. Deelname staat open voor leden en niet-leden van de KNKB. 
3. Het aantal te gooien ballen en banen wordt vastgesteld door het K.N.K.B.-bestuur. 
4. De wedstrijd wordt, onderscheiden naar jongens en meisjes, gespeeld in een door de K.N.K.B. naar 

leeftijd vast te stellen groepsindeling. 
 

Artikel 91. 
De deelnemers dienen, indien daarnaar wordt gevraagd, zich te kunnen legitimeren, speciaal voor wat betreft 
hun leeftijd. 
 

  
   
                                                                   Artikel 92.                   
1. De winnaar in zijn,of haar leeftijdsgroep mag zich gedurende dat wedstrijdjaar kampioen van zijn 

leeftijdsgroep noemen. 
 
 2.Degene die overall de hoogste score heeft behaald mag zich gedurende dat jaar Jeugdkampioen jongens of 
meisjes van Nederland noemen.                                                                                                               
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     HOOFDSTUK III                                         
STRAFBEPALINGEN 

 
 

ALGEMEEN: 
 

Artikel 93. 
Geldig zijn alle reglementen welke binnen de KNKB van kracht zijn verklaard. 
 

Artikel 94. 
Bonden, kegelclubs of personen die geroyeerd of geschorst zijn door hun bond regio en/of K.N.K.B., zijn 
voor de duur van het royement of de schorsing van deelname aan de wedstrijden uitgesloten. 
 
 

ADMINISTRATIEF VERZUIM: 
 

Artikel 95. 
Administratieve maatregelen worden opgelegd door het K.N.K.B.-bestuur. Hiertegen is geen beroep 
mogelijk. 
 
 

Artikel 96.. 
Personen die uitkomen onder een naam, niet hun eigen naam zijnde, worden van deelname aan de 
wedstrijden uitgesloten voor maximaal één jaar gerekend vanaf het tijdstip waarop de overtreding is 
geconstateerd. 
 

Artikel 97. 
Personen, die uitkomen in een klasse waartoe zij niet zijn gerechtigd, worden gediskwalificeerd. 
Mochten zij deel uitmaken van een club of team, dan volgt degradatie van die club of dat team. 
 

Artikel 98. 
In geval van overtredingen door deelname onder een andere naam/club verliest de persoon of het team elke 
aanspraak op een prijs. In een zodanig geval schuiven de opvolgende deelnemers een rangnummer op. Wordt 
de overtreding eerst na de prijsuitreiking ontdekt, dan is de betreffende bond of persoon verplicht de 
ontvangen prijs franco terug te zenden aan de organiserende instantie. 
 

 
 

                                                                     Artikel 99. 
Zowel door het bestuur als door de leden kan bij een niet akkoord gaan met een maatregel de zaak worden 
voorgelegd aan het instituut Sportrechtspraak.  

Artikel 100. 
 

ORGANISATIEREGELS VOOR NATIONALE WEDSTRIJDEN 
 

Verplichtingen van de organiserende bond 
1.   Bij keuring der banen door de T.C. dienen aanwezig te zijn: 
 - een bestuurslid van de organiserende bond. 
 - de vlakker. 
 - de lange rei. 
 
2. Ter ondersteuning dient er een assisterend persoon beschikbaar te zijn voor de KNKB-gedelegeerde. 
3. De griffiers dienen bekwaam en goed geïnstrueerd te zijn. 
4. Standenborden/projectie van standen dienen duidelijk zichtbaar te zijn. 
5. De standen dienen tussentijds snel en duidelijk bijgewerkt te worden na controle door de gedelegeerde. 
6. De wedstrijden dienen op het juiste tijdstip aan te vangen en een ordelijk verloop te hebben. 
7. Tijdens de wedstrijd dient voldaan te worden aan de eisen m.b.t. bedrijfshulpverlening. 
8.- Telefoonnummers voor medische hulp (arts - ambulance) dienen aanwezig te zijn. 
9. Het kegellokaal dient tijdens de wedstrijd voor pers telefonisch bereikbaar te zijn. 
 
 

Media 
Het secretariaat van de organiserende bond moet tenminste een week voordat een wedstrijd plaats vindt, de 
publiciteitsmedia zo uitvoerig mogelijk daarover informeren en na afloop de uitslag toezenden. 
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Opening en sluiting 
1. Het openingswoord dient te geschieden door de voorzitter van de organiserende bond of diens 

plaatsvervanger. Deze geeft vervolgens het woord aan de KNKB-gedelegeerde voor de officiële opening. 
1. De sluiting geschiedt door de gedelegeerde in samenwerking met de voorzitter van de organiserende bond 

of diens plaatsvervanger. 
2. Bij persoonlijke kampioenschappen dient er een erepodium aanwezig te zijn. 
3. Bij nationale kampioenschappen dient tijdens de huldiging het Wilhelmus (in de juiste toonaard) ten 

gehore te worden gebracht..      
Alle prijzen worden uitgereikt door de verantwoordelijke KNKB bestuurder. 
  

5. Voor de kampioenen dienen er bloemen te zijn.  
 
 
 

Artikel 101. 
 

SLOTBEPALING 
 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de K.N.K.B. c.q. de aangewezen 
gedelegeerde resp. uitvoerende bond. 


