
Springersraad Enquête 2021 
Dit jaar hebben maar liefst 82 springers de jaarlijkse enquête ingevuld, dank daarvoor! Inmiddels zijn 
de resultaten bekend en geven wij jullie hier een beknopt overzicht van de uitkomsten.  

Deelname 

Van de springers die de enquête hebben ingevuld was het aandeel senioren 29%, aandeel dames 
25%, aandeel junioren 14%, aandeel jongens 20%, aandeel meisjes 10% en het aandeel jeugd 2%.  

Tijdstip wedstrijden 

De vraag over het tijdstip van de regionale wedstrijden wordt door 69% van de springers bestempeld 
als goed. Een minderheid van 30% zegt dat dit beter kan, waarbij voornamelijk als argument de 
vroege aanvangstijd van 18:00 wordt gegeven. Daarbij wordt aangegeven dat er aan het einde van 
het seizoen te lang wordt doorgesprongen, waardoor sprongen in het schemer gemaakt moesten 
worden.  

Aantal wedstrijden 

Het aantal wedstrijden gedurende het seizoen wordt door 76% van de springers bestempeld als 
prima, 2% van de springers zegt het te weinig te vinden en 21% van de springers vindt het te veel. De 
springers die vinden dat er te veel wedstrijden zijn geven met name als reden dat er te weinig ruimte 
is om (intensief) te trainen. Daarbij wordt genoemd dat een springer door een mogelijke 
zomervakantie helaas veel wedstrijden moet missen.  

Tijdsduur wedstrijden 

Over de tijdsduur van de wedstrijden zegt 43% deze prima te vinden, 37% vindt het lang duren maar 
geeft aan hier geen moeite mee te hebben. 20% van de springers geeft aan de wedstrijden te lang te 
vinden.  

In groepen springen tweede klasse 

Sinds afgelopen jaar wordt er in de tweede klasse in groepen gesprongen, er is gepeild in de enquête 
hoe dit bevallen is. 68% van de tweede klasse springers heeft dit als prettig ervaren. De belangrijkste 
reden die hiervoor gegeven wordt is dat de wachttijd tussen de sprongen een stuk korter is en je zo 
meer de focus kan houden tijdens de wedstrijd. Daarbij is de wedstrijdduur voor de springer in totaal 
ook korter, waardoor de springer eerder klaar is of later kan komen. 30% van de tweede klasse 
springers zegt dat er nog verbetering mogelijk is in het systeem. Redenen hiervoor zijn dat er niet 
altijd voldoende duidelijkheid in was. Zo werd het bij de senioren per wedstrijd beoordeeld, 
waardoor je er niet helemaal van op aan kon. De communicatie had dus aldus de springers beter en 
eerder moeten verlopen. Verder werd gezegd dat de vraag of er twee of drie springen gemaakt 
konden worden lastiger te beantwoorden was tijdens de wedstrijd. 

Opties om wedstrijdduur te verkorten: Tweede klasse springers  

Ook is er gepeild wat men de beste maatregel vindt om de wedstrijdduur, van met name de tweede 
klasse, te verkorten. Deze vraag is apart gepeild onder de eerste- en tweede klasse springers. 36% 
van de tweede klasse springers ziet wat in het idee dat door ons als springersraad is voorgesteld. Dit 
voorstel klonk als volgt: invoeren van een 3e klasse bestaande uit de jeugd en de beginnende grote 
schans springers. 43% zei echter meer heil te zien in het houden zoals het nu is met als consequentie 
dat de 2e klasse wedstrijden langer duren dan normaal. Aandachtspunten zijn dan een eerlijke 



schansverdeling en goede schansbegeleiders. 21% van de tweede klasse springers kwam zelf met een 
beter idee. Onderstaand beknopt de genoemde voorstellen:  

- Minder 1e en 2e klasse wedstrijden met daarbij een 3e klasse wedstrijd met daarin een open 
categorie waar springers zonder aan- of afmelden mee kunnen doen.  

- Meer springers in de 1e klasse wedstrijden. 
- Jongens van de B-schans verdelen over de B- en C-schans 
- Houden als het is met als consequentie dat er maar twee sprongen gemaakt kunnen worden 

als het echt te druk is. 
- Pas een 3e klasse invoeren op het moment dat het aantal wedstrijden waarin slechts twee 

keer gesprongen kon worden boven een bepaalde grens is gekomen in een seizoen. Als 
verdeling over de week bijvoorbeeld op dinsdag de 3e klasse, woensdag de 2e klasse en 
zaterdag de 1e klasse.  

Optie om de wedstrijdduur te verkorten: Eerste klasse springers 

Onder de eerste klasse springers zegt 28% het voorstel vanuit ons als springersraad goed te vinden. 
53% wil het houden zoals het is met de eerdergenoemde consequentie en 19% komt zelf met een 
voorstel. Onderstaand de suggesties vanuit de eerste klasse springers weergegeven: 

- Aangeven met welke stok de springer de wedstrijd springt en daar de springvolgorde van af 
laten hangen. Daarbij de eerste klasse een finale sprong minder laten doen, waardoor er 
meer springers in de eerste klasse passen.  

- De springers in tijdsloten laten springen en hier tijdens de wedstrijd niet van afwijken.  
- Een maximaal aantal springers per wedstrijd hanteren met het gevolg dat sommige springers 

een wedstrijd niet deel kunnen nemen.  

Bereikbaarheid TC 

Over de bereikbaarheid van de TC is een grote meerderheid van 90% tevreden. 10% geeft aan dat dit 
beter kan. Suggesties hiervoor zijn bijvoorbeeld dat het niet altijd vooraf op de site bekend gemaakt 
wordt wie de wedstrijdleiders zijn, waardoor ze vooraf lastig te bereiken zijn. Verder wordt gezegd 
dat de wedstrijdleiders zich tijdens de wedstrijd meer tussen de schans moeten begeven mede ook 
om te voorkomen dat twee springers tegelijkertijd hun sprong maken. Verder wordt gemeld dat 
wanneer een sprong afgekeurd wordt, dit door de wedstrijdleider aan de springer vermeld zou 
moeten worden. Als laatst wordt gezegd dat de wedstrijdleider vaak wat meer naar voren tussen de 
schansen staat met het zicht op het zandbed, waardoor er minder zicht is op wat er op de schansen 
gebeurd.  

Suggesties projectiescherm 

Er is gepeild of er nog suggesties zijn voor projectie op het scherm dat boven op de bus geplaatst is. 
Onderstaand een overzicht: 

- De promotiecommissie zoekt versterking! Dus als iemand verbeterpunten heeft die hij/zij 
ook wilt doorvoeren dan graag hier voor aanmelden.  

- Slow motion beelden van de sprongen (bij bijvoorbeeld een PR) 
- Update van de foto´s van de springers 
- Filmpjes van willekeurige sprongen 
- De afstanden groter projecteren, deze zijn vaak lastig te lezen.  
- Herhaling van mooie sprongen 
- Het scherm mag uit als het donker is 



- Vaker een overzicht van de tussenstanden weergeven. 
- Soms moet je wat lang wachten tot de afstanden op het scherm verschijnen 
- Standaard de finalisten weergeven (zoals dit ook staat weergegeven op de site) 

Materialen bond 

Wat betreft de materialen van de bond zegt de overgrote meerderheid dat dit prima in orde is. Een 
klein aantal springers ziet dit graag beter. Verbeterpunten zijn als volgt: 

- Het wordt wellicht tijd voor een sterkere polsstok die dezelfde dikte behoud. Dit voor de 
springers van de senioren top.  

- Duidelijkere stickers op de stokken 
- Nieuwe 11,5 dik stok, daarbij zijn een aantal stokken lek die gerepareerd worden met 

ductape. Het zou wellicht beter zijn als hier niet voor een tijdelijke oplossing wordt gekozen.  
- De mikken zijn op sommige verenigingen wat aan de korte kant.  
- De aanschaf van een 10 meter stok.  
- Bij sommige stokken ontbreken de bandjes 
- Wellicht aanschaf van extra overschuif toppen (met tussenmaten van 1 meter t/m 1,75 

meter) 
- Wellicht het toepassen van ander soort lijntjes of deze volledig weglaten om verwondingen 

aan de schenen te voorkomen. Suggestie voor andere materialen zijn stof of elastische 
lijntjes. Ook kan gedacht worden aan het projecteren van een lijntje met een laser of 
beamer. Verder zegt de springer het lijntje graag op een geijkte afstand in het zandbed te 
hebben liggen.  

Suggesties/Verbeterpunten verenigingen 

De suggesties en verbeterpunten gericht aan de verenigingen zijn doorgespeeld naar hen.  

Overige suggesties, opmerkingen en/of verbeterpunten 

Overige suggesties, opmerkingen en/of verbeterpunten zijn onderstaand opgesomd: 

- Scheeftegroei aan wedstrijden voorkomen bij de invoer van een 3e klasse, contributie hier 
ook op aanpassen.  

- Kinderoppas tijdens de wedstrijd, zodat jonge vaders en moeders ook gestimuleerd worden 
om te blijven springen.  

- Voor de selectie van de jeugdspringers voor HK/NK selecteren op het klassement in plaats 
van op basis van selectiewedstrijden. Deze waren afgelopen jaar in de periode van de 
eindmusicals, dat is niet zo praktisch.  

- Deze enquête eerder rondsturen, zodat de resultaten meegenomen kunnen worden in de 
najaarsvergadering van de PBH en mogelijke wijzigingen nog doorgevoerd kunnen worden 
voor het nieuwe seizoen.  

- Later aansluiten bij de wedstrijd moet voor 2e klasse springers mogelijk worden, gezien het 
hier toch meer om de gezelligheid gaat.  

- NK plaatsing op basis van een limiet, zoals dit bij het NFM ook het geval is en dus niet op 
basis van het klassement. Zo wordt het klassement een op zichzelf staande strijd en kunnen 
springers zelf bepalen hoe vaak ze deelnemen aan een wedstrijd.  

- Bij klachten over het zandbed altijd opnieuw vrezen, veiligheid boven wedstrijdduur.  
- Bij slechte weersomstandigheden de wedstrijd bij voorbaat al verplaatsen, zodat springers en 

vrijwilligers weten waar zij aan toe zijn en niet onnodig hoeven te wachten.  



- Wellicht de meisjescategorie wat oprekken, 16 is wellicht te vroeg om al bij de dames te 
springen.  

- Wellicht minder jeugdwedstrijden en de prijsuitreiking gelijk aansluitend de wedstrijd.  


