KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KOLFBOND

AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT

ZESTALLEN
INLEIDING Dit Aanvullend Wedstrijdreglement Zestallen is samengesteld na overleg binnen en goedkeuring van het
bestuur van de KNKB. Dit Reglement geldt in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement
Kolfkampioenschappen en is van toepassing met ingang van het seizoen 2018-2019.

DEFINITIES EN BEGRIPPEN 1. De zestallen wedstrijden (hierna; zestallen) zijn officiële bondswedstrijden, worden door de KNKB
georganiseerd en staan onder leiding van de bond. Ze worden per ´seizoen´ (1 september - 31
augustus) gespeeld.
2. Bij het zestallen spelen teams namens hun vereniging. De vereniging, evenals de namens haar
spelende leden moeten ingeschreven zijn als lid van de KNKB. Aan het aantal zestallen per vereniging
is geen limiet gesteld.
3. Het zestallen wordt gespeeld in voorronden, een halve finale en een finale. De voorronden en de
(halve) finales bestaan uit poules van in beginsel 3 zestallen.
4. Dames en heren spelen aparte competities.

INSCHRIJVING EN LOTING Elke vereniging moet uiterlijk 1 maart, dus vóór het nieuwe seizoen, schriftelijk bij de wedstrijdcommissie
opgeven hoeveel zestallen zij voor het volgende seizoen inschrijven. Aan de hand van het aantal
inschrijvingen bepaalt de KNKB hoeveel poules er worden samengesteld. De loting zal plaatsvinden na
afloop van de voorjaarsvergadering van de KNKB. Van elke vereniging moet daarbij 1 afgevaardigde
aanwezig zijn.
Als het aantal inschrijvingen niet deelbaar is door 3, zal de wedstrijdcommissie:
a Onderzoeken of er verenigingen extra teams kunnen inzetten zodat alle poules uit drie teams zullen
bestaan.
b Onderzoeken of er d.m.v. “allianties” extra teams kunnen worden gevormd zodat alle poules uit drie
teams zullen bestaan.
c Indien het voorgaande geen afdoend resultaat oplevert, worden er 1 of 2 poules van 4 teams
samengesteld (zie hierna).
De eerst-getrokken zestallen komen op de plaatsen 1 van elke poule, de tweede op de plaatsen 2 en de
derde op de plaatsen 3. De nummer 1 organiseert de 1 e (thuis-)wedstrijd, de nummer 2 en 3 in die volgorde
daarna.
Er komen geen zestallen van dezelfde vereniging in 1 poule. Indien zij bij de loting in dezelfde poule
uitkomen, zullen zij worden doorgeschoven naar de eerstvolgende poule.
Mocht het aantal inschrijvingen reden zijn om 1 of 2 poules van 4 te vormen, organiseren deze teams ook 4
wedstrijden. De volgorde waarin gespeeld wordt, is vrij. Een suggestie is om te beginnen met de nummer 1, 2
en 3, vervolgens de nummers 2,3 en 4, daarna 3,4 en 1 en tot slot 4,1 en 2. Op die manier speelt elk team 1
thuiswedstrijd, speelt elk team maar 3 keer en tegen alle teams.
Verenigingen die het vorig seizoen in een poule van 4 zaten, komen geen twee keer achter elkaar in een
poule van 4.
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DE WEDSTRIJDLEIDING Voorronden
Tijdens de voorronden is er geen wedstrijdleiding aanwezig. De thuisspelende vereniging zorgt voor
capabele markeurs, indien mogelijk de eigen bondsmarkeurs. Elke vereniging noteert zelf de geslagen
punten en de behaalde wedstrijdpunten.
Halve finales en finales
De wedstrijdleiding bestaat tijdens de halve finales en de finale uit twee personen. De samenstellingen
hiervan wordt bepaald door het bestuur van de KNKB.
Markeurs vormen bij de (halve) finales een onderdeel van de wedstrijdleiding. De KNKB wijst hen aan. Bij de
(halve) finales zijn minimaal twee markeurs aanwezig.

DEELNEMERS 
Bij de Zestallen speelt men in teamverband. Een team bestaat uit 6 spelers. De samenstelling daarvan
is geheel vrij en geschiedt door de deelnemende vereniging. Zij meldt aan hoeveel teams zij inschrijft
en wie daar in spelen.

Iedere speler speelt in de klasse zoals hij staat vermeld in het meest recente classificatieboekje. Omdat
er meerdere klassen in één team kunnen spelen, wordt met voorgift gewerkt. Elke speler mag in
hetzelfde seizoen slechts in één zestal en namens 1 vereniging spelen, ook als hij lid is van meerdere
verenigingen.

De namen van de vaste spelers dienen voor aanvang van het seizoen ingediend te worden bij de
wedstrijdcommissie. Als een wedstrijd eenmaal is begonnen, mogen vanaf dat moment geen reserves
meer worden opgesteld. Bij een volgende wedstrijd mag het team worden gewijzigd. Een (reserve-)
speler mag maar van 1 team deel uitmaken.

De namen van de teamleden, 6 spelers, dienen schriftelijk te worden opgegeven aan de
wedstrijdleiding. Deze opgave moet op uiterlijk 1 juli in het bezit zijn van de wedstrijdleiding. De
opgegeven namen van een team spelen alleen in dat opgegeven team. Uitsluitend met toestemming
van de wedstrijdleiding kan eenmaal van de opgegeven namen worden afgeweken.

Reserves hoeven niet aan de bond opgegeven te worden. Elk lid van een vereniging dat niet in een 6tal is ingedeeld en ook niet als reserve al is ingevallen bij een 6-tal, kwalificeert zich als reserve.

Indien een speler in één seizoen in meerdere 6-tallen mee heeft gespeeld, worden al deze 6-tallen
gediskwalificeerd.

Mocht een speler tijdens de eerste 5 klappen ziek worden/ geblesseerd raken of anderszins niet meer
in staat zijn om verder te spelen, mag deze speler pas in de tweede serie van 5 klappen vervangen
worden. De vervangende speler speelt op de plek waar deze gezien de klasse en het gemiddelde zou
zijn ingedeeld als de speler vanaf aanvang mee had gedaan.

ORGANISATIE 
De afgevaardigden moeten bij de loting na afloop van de voorjaarsvergadering ‘contactgegevens’ van
de teamcaptains “bij de hand” hebben om uit te wisselen. De wedstrijden worden in overleg tussen de
teamcaptains bepaald.

De Zestallen bestaan uit voorronden, 3 halve finales en 1 finale. De voorronden bestaan uit een aantal
poules van elk 3 teams. Per poule worden 3 wedstrijden gespeeld, de volgorde van plaats wordt
bepaald door de loting. Elk team speelt een thuiswedstrijd en 2 uitwedstrijden. Elke wedstrijd bestaat uit
twee partijen van elk vijf series. Een serie bestaat uit drie slagen – de uitklap, de optrek en de
puntenslag.

Bij de wedstrijden spelen 3 spelers tegelijk, van elke deelnemende vereniging één. Per koppel worden,
indien van toepassing, de scores van de spelers berekend met toepassing van de Voorgiftregeling. De
aldus verkregen resultaten worden hierna omgerekend in matchpunten. Voor alle wedstrijden geldt dat
het team met de meeste matchpunten winnaar is van die wedstrijd.
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De teamleden spelen in volgorde van klasse zoals zij staan vermeld in het laatst uitgegeven
classificatieboekje - te beginnen met de laagst geklasseerde-, daarbij eventueel rekening houdend met
het gemiddelde zoals vermeld in het Classificatieboekje.
De halve finales en finale bestaan elk uit één wedstrijd van twee partijen van vijf series.
Er worden door de koppels tweemaal 5 slagen gespeeld. Na elke vijf slagen worden de behaalde
punten (inclusief voorgift) per koppel omgerekend naar matchpunten. Degene met de meeste punten
krijgt 4 matchpunten, de tweede 2 matchpunten, de laatste nul matchpunten. Bij gelijke uitslag is de
verdeling, 3-3-0, 4-1-1 of 2-2-2.
Bij elke nieuwe speeldag mag men uitsluitend bij de eerste opslag (uitklap) van de 1 e serie men een
“aanbal” nemen.
Indien een team zonder opgaaf van reden niet komt opdagen, dient contact te worden opgenomen met
de wedstrijdcommissie. Zonder meer doorspelen is niet toegestaan. Gebeurt dat wel, dan wordt de
uitslag ongeldig verklaard en dient de wedstrijd alsnog op een ander tijdstip te worden overgespeeld.
Indien door overmacht een vastgestelde datum moet worden gewijzigd, neemt het betreffende zestal
contact op met de twee andere zestallen. Het thuisspelende zestal stelt, na het gepleegde overleg, een
nieuwe datum vast.
Voor het noteren van de uitslagen dient gebruik te worden gemaakt van de Zestallen-formulieren. Deze
zijn te vinden op de website.
Per zestal is een vastgesteld inschrijvingsbedrag verschuldigd. De betreffende vereniging ontvangt
hiervoor een rekening. Deze dient voor aanvang van de wedstrijden te zijn voldaan.

VOORRONDEN De voorronden mogen al gespeeld worden in het ´lopende seizoen´ en dienen vóór 1 januari te zijn afgewerkt
zodat de halve finales in februari en de finale uiterlijk in maart gespeeld kunnen worden. Indien daartoe
aanleiding bestaat kan de wedstrijdleiding besluiten hierin veranderingen aan te brengen. Eventuele
aanpassingen worden tijdig bekendgemaakt.
Verenigingen mogen, zie hiervóór, afspreken om direct na de loting te beginnen met de wedstrijden. Zij
moeten dan wel de namen van de spelers hebben doorgegeven aan de wedstrijdleiding.
Beginnen de teams vóór aanvang van het nieuwe seizoen met de wedstrijden, dan telt het ‘oude’
classificatieboekje. Speelt men door in het nieuwe seizoen, telt het nieuwe classificatieboekje.
Na elke wedstrijd dient de thuisspelende vereniging de lijst met uitslagen aan de wedstrijdleider toe te sturen.

(HALVE) FINALE 
De poulewinnaars van de voorronden plaatsen zich voor de halve finales. Bij een gelijke hoogste
eindstand in een poule worden de geslagen punten inclusief voorgiften geteld. Zijn ook deze gelijk dan
gaan beide teams door naar de halve finales.

In beginsel worden er 3 halve finales tussen steeds 3 teams gespeeld. Als er minder dan 9 poules zijn,
wordt het aantal deelnemers aan de halve finale aangevuld tot 9 met de nummer(s) 2 uit de poule(s)
met de meeste matchpunten. Als er meer dan 9 maar minder dan 12 poules zijn, wordt het aantal
deelnemers aan de halve finale aangevuld tot 12, ook weer met de nummers 2 met de meeste
wedstrijdpunten.

Als er 1 of 2 zestallen moeten worden toegevoegd en er zijn meerdere teams die hiervoor in
aanmerking komen, zullen de geslagen punten van de voorronden -inclusief voorgiften- de doorslag
geven. Zijn ook die gelijk dan gaan alle teams over naar de halve finale. Mogelijk dat een halve finale
dan uit 4 teams gaat bestaan. Ook hier gaat alleen de winnaar door naar de finale.

Teams die in de voorronden tegen elkaar hebben gespeeld, komen niet in dezelfde halve finale.

De data van de halve finales en finale worden door de wedstrijdleiding vastgesteld. Daarbij proberen zij
banen aan te wijzen waarop de deelnemers dat seizoen nog niet eerder in het kader van zestallen
hebben gespeeld. In overleg met de betrokken verenigingen kan daar vanaf worden geweken. De
‘eigen’ baan van een 6-tal wordt niet gebruikt.
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Alle betrokken verenigingen worden door de wedstrijdleiding vooraf op de hoogte gebracht van datum,
plaats en tijdstip van de (halve) finale. Deze verenigingen dienen de ontvangst van de uitnodiging aan
de wedstrijdleiding te bevestigen. Bij geen reactie neemt de wedstrijdleiding telefonisch contact op met
desbetreffende vereniging. Komt ondanks deze voorzorgsmaatregelen een zestal zonder geldige reden
niet opdagen dan wordt de wedstrijd met 2 zestallen voortgezet. De punten worden verdeeld onder
deze 2 zestallen.
Vóór aanvang van de halve finales en de finale wordt door de wedstrijdleiding geloot welk team als 1e,
2e of 3e gaat kolven.
Elke (halve) finale gaat over 2 series; alleen bij de eerste serie mag men na de eerste uitklap verder
spelen met een aanbal.
Bij gelijke stand in matchpunten na het spelen van een (halve) finale, wordt er, uitsluitend om de 1e
plaats te bepalen, een barrage gespeeld. Elk team wijst 1 speler aan voor een barrage van 5 klappen.
De volgorde van de spelers zal door loting gebeuren. Er wordt ook dan gekolfd met voorgift.
Bij gelijke stand in matchpunten wordt voor de 2e en 3e plaats de in de (halve) finale, geslagen punten
geteld. Pas als ook dat geen verschil maakt, worden de punten mét voorgift geteld.
De uitslag van de (halve) finale dient door de schrijvers te worden verzonden aan de wedstrijdleider.
Spelen er meer dan 3 zestallen in de finale, dan wordt er slechts gekolfd om de plaatsen 1, 2 en 3.

PRIJZEN De finalisten van de zestallen ontvangen ;

De kampioen ; een envelop met inhoud ten bedrage van € 100, de kampioensbeker plus persoonlijke
herinnering.

De nummer 2 ; een envelop met inhoud ten bedrage van € 75, de 2 e-prijsbeker plus persoonlijke
herinnering.

De nummer 3 ; een envelop met inhoud ten bedrage van € 50, de 3 e-prijsbeker plus persoonlijke
herinnering.

Versie 31 augustus 2018
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