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Artikel 1. OGK binnen de KNKB. 

De afkorting OGK staat voor Oost Gelderse Kegelbond. Deze is opgericht op 11 

maart 1911 en statutair in Dieren gevestigd. De OGK is aangesloten bij de 

Koninklijke Nederlandsche Kegelbond (KNKB).  

Artikel 2. Organisatiestructuur OGK. 

Bij de OGK aangesloten clubs zijn onderverdeeld in twee districten. 

Elk district bestaat uit een aantal, vaak plaatselijke afdelingen. Vaak vormen de 

clubs van een aantal plaatsen in een bepaalde regio samen een afdeling. 

District 1 bestaat uit de afdelingen Zevenaar, Brummen, Dieren, Doesburg, 

Lochem en Zutphen. 

District 2 bestaat uit de afdelingen Borculo, Doetinchem, Silvolde, Dinxperlo en 

Varsseveld.  

 

Naast clubs als leden kent de OGK ook persoonlijke leden. Dit zijn personen die 

geen lid zijn van een club of waarvan de club niet bij de OGK is aangesloten. 

Artikel 3. OGK wedstrijdsecretariaat. 

Het wedstrijdsecretariaat is toegevoegd aan de wedstrijdcommissie en is 

verantwoordelijk voor een correct verloop van de wedstrijden. 

De werkzaamheden omvatten o.a.: 

• Het verwerken van de competitie-uitslagen, evenals het samenstellen van 

de einduitslag. 

• Het verwerken van de gegevens ten behoeve van de persoonlijke 

kampioenschappen en de clubkampioenschappen, evenals voor het 

opzetten van de volgende competitie. 

• De communicatie met en naar afdelingen, clubs en individuele leden ten 

behoeve van deelname aan wedstrijden van de OGK en de KNKB. 

• Het onderhouden van contacten met o.a. de KNKB wedstrijdcommissie, 

baanhouders, afdelingsbesturen en clubs met betrekking tot de competitie 

en andere wedstrijden. 

• Het doorgeven van de persoonlijke competitieresultaten aan de KNKB 

wedstrijdcommissie na afloop van de laatste competitieronde. 

Artikel 4. Proefballen.  

Bij ALLE wedstrijden onder auspiciën van de OGK, wordt voor elke te gooien 

serie 1 proefbal per baan gegooid.  

Indien men van deze proefbal geen gebruik wenst te maken, moet de deelnemer 

dat persoonlijk duidelijk voorafgaand aan de eerste worp communiceren met de 

griffier van die baan.  
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Artikel 5. Wedstrijdkalender. 

A. Nationale wedstrijden KNKB. 

• De KNKB organiseert jaarlijks wedstrijden voor diverse Nederlandse 

Kampioenschappen, de Bekerwedstrijden en de Landelijke Competitie. 

Die worden opgenomen in een wedstrijdkalender welke voorafgaand 

aan het wedstrijdseizoen wordt opgesteld en vervolgens gepubliceerd 

wordt op de website van de KNKB. 

B. OGK wedstrijden. 

• De OGK wedstrijdkalender wordt voorafgaand aan het wedstrijdseizoen 

vastgesteld door het bestuur op basis van een voorstel van de 

wedstrijdcommissie. 

• Hierbij dient rekening gehouden te worden met de wedstrijdkalender 

van de KNKB. 

• In de OGK wedstrijdkalender dienen minimaal de wedstrijden 

opgenomen te worden voor de OGK Competitie, de OGK 

Clubkampioenschappen en de OGK Persoonlijke Kampioenschappen. 

Artikel 6. OGK-competitie. 

A. Klassenindeling. 

• De competitie wordt per district, zowel voor dames als voor heren, 

gespeeld in één hoofdklasse en in de klassen 1, 2 en 3. 

Een gemengde club speelt mee in de herencompetitie. 

Het district bepaalt op welke manier de competitie wordt gespeeld. 

De competitieleiders streven er naar dat de klassen, qua aantallen 

viertallen, ongeveer even groot zijn. 

De competitie wordt afgewerkt in de periode september t/m april van 

het volgende kalenderjaar, en kent zes ronden van 2 x 15 ballen. Drie 

competitieronden worden gespeeld in de periode van september t/m 

december en drie competitieronden worden gespeeld in de periode van 

januari t/m april van het volgende kalenderjaar. 

• De competitieopbouw wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur op 

basis van een voorstel van de wedstrijdcommissie. 

De competitieopbouw alsmede de promotie- en degradatieregeling 

dienen bij aanvang van de nieuwe competitie bekend te zijn. 

• De klassenindeling van de club wordt bepaald door de resultaten van 

wedstrijden in de competitie en de clubkampioenschappen van het 

voorgaande wedstrijdseizoen. 

Deze indeling wordt voorafgaand aan de competitie bekend gemaakt. 



 

  WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE OOST GELDERSE KEGELBOND  

 

Versie: 22-11-2022  Pagina | 4  

 

B. Competitieleider (competitie-indeler). 

• De competitieleider, ook wel competitie-indeler genoemd, is in zijn 

district verantwoordelijk voor de te houden competitie. 

Hij zorgt voor de indeling van de clubs in poules. Deze poules worden 

zo samengesteld, dat de competitieronden binnen een aanvaardbaar 

tijdsbestek afgewerkt kunnen worden. 

De poules worden zodanig ingedeeld, dat een club, ten minste één 

wedstrijd in het eigen kegelhuis speelt. 

• De competitieleider(s) hebben vooroverleg over planning en vastleggen 

competitieroosters met locatiebeheer en baanhouders m.b.t. 

beschikbaarheid en reservering, alvorens de competitie indeling wordt 

gemaakt. 

• De deelnemende clubs worden op een informatiebijeenkomst op de 

hoogte gesteld van de speeldata en -tijden. Eventuele bezwaren 

kunnen dan nog ingediend en waar mogelijk gehonoreerd worden. Na 

bijstelling ontvangen de clubs, evenals de wedstrijdleiders, de 

baanhouders en de KNKB wedstrijdcommissie, het definitieve 

competitieschema. 

C. Wedstrijdleiding. 

• De organiserende afdeling is belast met de wedstrijdleiding van de 

competitie. De wedstrijdleiding dient op de hoogte te zijn van het 

competitiereglement en daarnaar te kunnen handelen. 

• De wedstrijdleiding zorgt ervoor dat de resultaten op de juiste wijze 

worden genoteerd, griffieren genoemd, en dat de persoonlijke 

resultatenlijsten goed worden ingevuld. 

• De wedstrijdleiding vult de digitale verzamelstaat in en stelt zo de 

viertallen samen. Ook de standenlijst wordt door hem bijgehouden en 

opgehangen op een voor de deelnemers zichtbare plaats. 

• Aan het einde van een competitieronde zorgt de plaatselijke 

wedstrijdleider ervoor dat de eindresultaten bij de 

districtscompetitieleider komen. 

D. Formulieren voor de competitie. 

• Voor de competitie kent de OGK persoonlijke formulieren en 

verzamelstaten (digitaal). De persoonlijke formulieren moeten vooraf 

door de club volledig worden ingevuld opdat de griffier alleen nog het 

gegooide hout hoeft te noteren. 

• De verzamelstaten bevatten de namen van alle door een club voor 

deelname aan de competitie opgegeven leden in oplopende volgorde 

van het KNKB-nummer waarmee zij staan ingeschreven. 

• Leden die aan een of meer competitierondes niet deelnemen, moeten 

ook op de verzamelstaat worden vermeld. 
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E. Verloop van de competitie. 

• De clubs geven aan de OGK Ledenadministratie de deelnemers aan de 

competitie op. 

Per vier deelnemers wordt een viertal in de competitie opgenomen. 

Bij een restaantal van 3 deelnemers wordt dit ingedeeld als een viertal 

voor de competitiedeelname. 

• Aan het einde van iedere competitiewedstrijd worden per club de 

viertallen gevormd, aan de hand van de gegooide resultaten. Deze 

viertallen worden aan de rechterzijde van de verzamelstaat ingevuld. Is 

het laatste viertal niet compleet, maar is er wel een compleet viertal 

opgegeven, dan telt de laagst geëindigde speler/speelster van dit team 

dubbel, dus ook bij minder dan drie spelers/speelsters. 

• De competitieweek is één wedstrijd. 

Voor- en nagooien is toegestaan in de betreffende competitieweek. Na 

de laatste competitiedag mag er niet meer worden gegooid (is de 

laatste competitiedag op woensdag, dan mag er op donderdag niet 

meer na gegooid worden). 

Voor- en nagooien dient tot een strikt minimum beperkt te blijven en 

alleen in uiterste noodzaak te worden toegestaan. De extra kosten, die 

hiervan voor de ontvangende afdeling het gevolg zijn, kunnen bij de 

betreffende club in rekening worden gebracht. 

De wedstrijdleiding ter plaatse bepaalt of er voor- of nagegooid mag 

worden, wanneer en hoe laat. 

• Per competitieronde worden per poule wedstrijdpunten toegekend. 

Ieder viertal zonder score krijgt 0 punten. Van de overige viertallen 

krijgt het viertal met de laagste viertalscore 1 punt, het viertal direct 

boven 2 punten, enzovoorts. Is de viertalscore van twee (of meer) 

teams gelijk dan wordt gekeken naar het aantal treffers en, zo nodig, 

vervolgens naar het aantal negens. 

• De hoogst geëindigde in iedere poule is de poulekampioen. Bij gelijk 

aantal punten beslist het gegooide hout. Is ook dat gelijk dan wordt 

gekeken naar het aantal treffers en, zo nodig, vervolgens naar het 

aantal negens. 

• Voor het algeheel clubkampioenschap van de OGK hoofdklasse en 

klasse 1 wordt een wedstrijd georganiseerd. De opzet daarvan wordt, 

nadat de wedstrijdcommissie advies heeft uitgebracht, bepaald door 

het bestuur. 
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Artikel 7. Persoonlijke- en Clubkampioenschappen OGK. 

A. Algemeen. 

• De clubkampioenschappen van de OGK worden georganiseerd na 

afloop van de reguliere competitie. 

• Wedstrijden voor de persoonlijke kampioenschappen worden gehouden 

in het voorjaar. 

• De wedstrijdcommissie adviseert het OGK-bestuur bij het vinden van 

geschikte kegelhuizen en regelt dit verder met de baanhouders en de 

desbetreffende afdelingen. 

• De organisatie van de wedstrijden berust bij de afdeling in 

samenwerking met het wedstrijdsecretariaat, onder auspiciën van het 

OGK-bestuur. 

B. Clubkampioenschappen. 

• Het bestuur bepaalt welke clubs worden toegelaten tot de algehele 

clubkampioenschappen van de OGK. 

• De deelnemende clubs krijgen bericht van de competitieleider. 

Voor- en nagooien is voor deze wedstrijden niet toegestaan. 

• In het eerste viertal mogen in principe alle leden van de club worden 

opgesteld. In het tweede viertal mogen de vier kegelaars met het 

hoogste competitiegemiddelde niet opgesteld worden. In het derde 

viertal mogen de eerste acht kegelaars met het hoogste 

competitiegemiddelde niet worden opgesteld. In het vierde viertal 

mogen de eerste twaalf kegelaars met het hoogste 

competitiegemiddelde niet worden opgesteld. Enz. 

• De Clubkampioenschappen van de OGK worden aangemerkt als zijnde 

1 wedstrijd. 

• Een kegelaar mag in slechts 1 viertal in 1 klasse deelnemen aan deze 

kampioenschappen. 

• In een deelnemend viertal mogen alleen spelers worden opgesteld die 

in de voorgaande competitie voor deze vereniging zijn uitgekomen. 

• Bij de Clubkampioenschappen van de OGK mag op elk gewenst 

moment 1 keer een reservespeler worden ingezet. De speler mag niet 

al hebben gegooid in een ander team. Bovendien mag de speler na 

deze invalbeurt ook niet meer gooien in een ander team (dus ook geen 

hoger team). 

C. Persoonlijke kampioenschappen. 

• De deelname aan de Persoonlijke kampioenschappen van de OGK is 

alleen mogelijk door middel van inschrijving via het secretariaat van de 

eigen club. 

• Afhankelijk van de klasseringskaart wordt er gegooid in de klassen A, B 

en C (zie artikel 8). 
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• Er wordt gestart met een voorronde, ook wel selectiewedstrijd 

genoemd, waarin ieder 60 ballen gooit. 

Het bestuur bepaalt, de wedstrijdcommissie gehoord hebbende, 

jaarlijks hoeveel hoogst geklasseerden van elke klasse uit de voorronde 

doorgaan naar de finale. 

• Bij onvoldoende inschrijving wordt in overleg tussen 

wedstrijdcommissie en bestuur een rechtstreekse finale georganiseerd. 

• OGK-kampioen is degene die in zijn/haar klasse als eerste eindigt in de 

finale. 

Indien twee of meer personen eindigen met gelijk hout volgt er een 

barrage om het kampioenschap, waarbij twee banen van elk tien ballen 

worden gegooid. Bij loting wordt bepaald op welke twee aan elkaar 

grenzende banen er wordt gespeeld en wie er begint. Is daarna de 

stand nog gelijk volgt er een "shoot-out", waarbij de spelers om en om 

één bal gooien. Bij loting wordt bepaald in welke volgorde er wordt 

gegooid. De "shoot-out" vindt plaats op de linkerbaan van de bij de 

barrage gebruikte banen. 

Artikel 8. Classificering. 

• De clubs zijn met hun leden lid van de OGK en daarmee tegelijkertijd ook 

van de KNKB. De KNKB verstrekt jaarlijks (digitaal ) een klassering- of 

jaarkaart waarop staat vermeld in welke klasse men is ingedeeld. 

• Kegelaars -zijn voor wat betreft de speelsterkte ingedeeld in klassen. 

De KNKB heeft hiervoor een indeling met behulp van letters. De KNKB-

klassering staat op de KNKB digitale lidmaatschapskaart voor het lopende 

jaar. 

De klassengrenzen staan vermeld op de website van de KNKB. 

• Door KNKB en OGK zijn de OGK-competitiewedstrijden aangemerkt als 

zogenaamde "Persoonlijke klasseringswedstrijden". Dat wil zeggen dat de 

persoonlijke resultaten van deze wedstrijden worden doorgegeven aan de 

KNKB en gebruikt worden voor het vaststellen van de persoonlijke KNKB 

klasse. 

Artikel 9. Ledenadministratie.  

• De OGK is, met de bij haar aangesloten clubs, lid van de Koninklijke 

Nederlandsche Kegelbond (KNKB).  

• Wanneer door de secretaris van een club een nieuw lid bij de OGK wordt 

aangemeld, wordt dit meteen doorgegeven aan de KNKB. 

Bovendien moet opgegeven worden of het nieuwe lid al eerder in 

competitieverband heeft gekegeld, en of men aan de lopende competitie 

wil deelnemen. 
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• De OGK kent zogenaamde steunende leden. Deze spelen niet mee in de 

reguliere competitie en / of wedstrijden van de OGK. 

Artikel 10. Onderbreking. 

• Een wedstrijd kan als gevolg van een storing of anderszins moeten worden 

onderbroken. 

Als hervatting ervan, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider, binnen 

een tijdsbestek van een half uur niet is te verwachten, wordt de wedstrijd 

afgebroken. 

Het is dan aan de competitieleider (bij competitiewedstrijd) of 

wedstrijdcommissie om – in samenspraak met de wedstrijdleiding - te 

bepalen wanneer die wordt voortgezet, zulks vanaf het moment waarop de 

storing zich voordeed. 

• Slechts in uitzonderlijke gevallen, kan het bestuur, na de 

wedstrijdcommissie om advies te hebben gevraagd, besluiten dat de 

wedstrijd in haar geheel wordt overgespeeld.  

Artikel 11. Vlakken Kegelbanen 

De banen moeten worden gevlakt volgens de geldende regels en procedures van 

de KNKB. 

Na het vlakken en de keuring van de banen, blijft een ingevuld vlakcertificaat 

een jaar geldig. Wanneer binnen deze periode OGK wedstrijden of landelijke 

wedstrijden worden gegooid, hoeven de banen niet meer gevlakt te worden. 

Artikel 12. Slotbepaling. 

Het bestuur beslist over alle zaken die niet of niet meer juist zijn opgenomen in 

het wedstrijdreglement van de Oost Gelderse Kegelbond. 


