
Formulier Vaststelling Variabelen

Dit formulier wordt door de districten gezamenlijk gebruikt om bij de NFB te deponeren 
welke keuzes zij hebben gemaakt t.a.v. de variabelen die in het NFB WR worden gegeven. 
Naast de variabelen staan in dit FVV ook de regels waarin de districten van elkaar afwijken. 
Deze afwijkingen moeten tot een minimum beperkt blijven en gelden als aanvulling op het 
NFB WR.

Dit formulier dient tenminste 4 weken vóór de eerste wedstrijd van elk seizoen bij de NFB te 
worden gedeponeerd. Tussentijds, kunnen ook wijzigingen worden gedeponeerd. Datum van 
ingang is altijd de datum waarop het FVV op de website van de NFB wordt gepubliceerd en 
de oude versie wordt verwijderd. Aan elke nieuwe versie wijdt de NFB een nieuwsbericht op 
haar website.

Alle lichtgrijze velden betreffen variabelen. In de rechterbovenhoek van elke tabel staat 
aangegeven op welke bond(en) de inhoud van die tabel van toepassing is.

Algemeen
Seizoen 2016
Datum deponering 21 mei 2016

Artikel 7 lid 3a Water naar links en rechts t.o.v. midden schans NFB
Vanuit het midden van de schans gemeten is het water op alle schansen 
naar links en rechts tenminste

9,5 Meter

Artikel 7 lid 3b Waterbreedte schans t/m rand NFB
Minimaal Maximaal

De waterbreedte van de voorkant van de 
schans tot en met de rand
(beschoeiing rand is dus water).
Topklasse

Senioren Top 11 14 Meter
Dames Top 9 11 Meter
Junioren Top 10 12 Meter
Jongens Top 9 11 Meter
Meisjes Top N.n.b. N.n.b. Meter

De waterbreedte van de voorkant van de 
schans tot en met de rand (beschoeiing 
rand is dus water). Overige 1e klasse

Schans A 11 13 Meter
Schans B 10 11 Meter
Schans C 9 10 Meter

De waterbreedte van de voorkant van de 
schans tot en met de rand (beschoeiing 
rand is dus water). 2e klasse

Schans A 10 11 Meter
Schans B 8 10 Meter
Schans C 8 9 Meter

Artikel 7 lid 5a Zandbed naar links en rechts t.o.v. midden schans NFB
Vanuit het midden van de schans gemeten is het zandbed op alle 
schansen naar links en rechts tenminste

9,5 Meter

Artikel 7 lid 5b Zandbed lengte gemeten vanaf afzetpunt NFB
De zandbed lengte is vanaf de voorkant 
van de schans gemeten minimaal

Schans A NR+1,5 Meter
Schans B NR+1,5 Meter
Schans C NR+1,5 Meter



Artikel 7 lid 5c Uitrol lengte gemeten vanaf afzetpunt NFB
De zandbed lengte inclusief vrije uitrol is 
vanaf de voorkant van de schans gemeten 
minimaal

Schans A 25 Meter
Schans B 24 Meter
Schans C 23 Meter

Artikel 7 lid 5i Afstand meetlijnen NFB
De meetlijnen liggen van de voorkant van 
de schans gemeten op

Afstanden zijn vrij, echter het is verplicht de 
afstand waarop de lijn ligt duidelijk aan te geven

Artikel 7 lid 5j Sectorbreedte NFB
De sectorbreedte is Alle schansen 14 Meter

Artikel 8 lid 1r Het districtsmateriaal bestaat uit PBH
Touwrelease mechanisme

Artikel 8 lid 7 Materialen klaarzetten en opruimen FLB
De organiserende afdeling stelt 2 of meer vrijwilligers beschikbaar die de TC behulpzaam zijn 
bij het klaarzetten en opruimen van het districtsmateriaal.
De 1e groep ljeppers (Famkes-Jonges-Senioaren A) zetten polsen en toebehoren klaar en 
helpen zo nodig bij de rest van het materiaal.  De 2e groep ljeppers (Froulju-Junioaren-
Senioaren Top) ruimen weer op

Artikel 9 lid 1i Maximale gewicht polsstok NFB
Het totale gewicht van een polsstok inclusief ringen en topje is maximaal Vrij Kilogram

Artikel 9 lid 2 Maximale lengte polsstok NFB
De totale lengte van een polsstok inclusief topje is maximaal 13,25 Meter

Artikel 9 lid 5 Levensloop polsstokken FLB
De TC houdt de levensloop van de polsstokken bij

Artikel 9 lid 7 Maximale polsstoklengte per status accommodatie PBH
Afhankelijk van de door de TC vastgestelde status van een accommodatie, gelden er 
beperkingen voor de lengte van de polsstok inclusief opzetstuk waarmee op die accommodatie 
gesprongen mag worden
De totale lengte van een polsstok 
inclusief topje is maximaal

A status Zie FVV Artikel 9 lid 2
B status Zie FVV Artikel 9 lid 2
C status Per accommodatie nader te bepalen
D status Per accommodatie nader te bepalen
E status Hier mag niet worden gesprongen

Artikel 9 lid 8 Bevestigingshoogte touwrelease mechanisme PBH
Geadviseerd wordt om het touwrelease mechanisme op +/- 3,75 meter boven de voet van de 
polsstok te bevestigen

Artikel 10 lid 1f Maximale lengte opzetstuk NFB
De effectieve lengte van een opzetstuk (= topje) is maximaal 1,75 Meter



Artikel 10 lid 6 Aanvullingen m.b.t. opzetstukken FLB
De TC houdt bij welke topjes zijn goedgekeurd.
Het opzetstuk dient minimaal 20 centimeter in of om de polsstok geplaatst te kunnen worden. 
Hoewel een opzetstuk goedgekeurd moet worden door de TC, blijft de verantwoording voor 
gebruik van dat opzetstuk bij de ljepper / gebruiker

Artikel 12 lid 2 Klassement Meisjes FLB
Per klasse (1e, 2e en 3e klasse) wordt er een klassement opgesteld per categorie. De famkes 
hebben in alle klassen ook een klassement

Artikel 12 lid 2 Klassement Meisjes NFB
Per seizoen 2016 toegevoegd: Meisjes

Artikel 15 lid 1 Procedure van het nameten NFB
Het nameten wordt uitgevoerd door het TC lid dat het meetapparaat heeft geïnstalleerd, samen met een 
TC lid bij de markeerstok. De nameet procedure is als volgt: Controleer of de markeerstok staat op de 
exacte plaats van de achterste indruk van de springer in het zandbed. Controleer of de markeerstok 
recht en correct in het zand is geplaatst. Corrigeer eventuele fouten m.b.t. de markeerstok. Controleer 
of het meetapparaat niet gehackt is. Controleer of het meetapparaat nog exact zo staat als bij het 
inmeten van de apparatuur, indien dit niet het geval is, doe de inmeet procedure opnieuw (denk ook aan
de andere schansen). Nadat zeker is dat het meetapparaat correct staat ingemeten en de markeerstok 
perfect staat, meet de afstand opnieuw

Artikel 26 Schansbegeleider PBH
1. De TC kan vooraf bepalen dat een schansbegeleider op één of meer schansen aanwezig dient
te zijn

2. Het is de taak van de schansbegeleiders:
a. te bevorderen dat de wedstrijd op de desbetreffende schans vlot wordt afgewikkeld
b. zo nodig te helpen bij het terugtrekken of plaatsen van de stok
c. zo nodig tijdig aan te geven dat een gevaarlijke situatie ontstaat of dreigt te ontstaan

3. Schansbegeleiders kunnen gelijktijdig als springer aan de desbetreffende wedstrijd 
deelnemen

Artikel 27 lid 1 Uitwijking naar zondag FLB
Wedstrijden worden bij voorkeur niet op een zondag gepland. Mocht echter een belangrijke 
wedstrijd worden afgelast, dan kunnen zwaarwegende omstandigheden, in onderling overleg, 
de zondag tot de uitwijk mogelijkheden behoren

Artikel 27 lid 1 Uitsluiting zondag PBH NFB
Wedstrijden worden nimmer op zondag gehouden



Artikel 32 lid 3 Hiërarchie m.b.t. springvolgorde van de klassen PBH
De volgende hiërarchie is van toepassing: Senioren Top, Dames Top, Junioren Top, Jongens 
Top, Meisjes Top, Senioren A, Dames A, Junioren A, Jongens A, Meisjes A, Mixklasse A, 
Senioren B, Dames B, Junioren B, Jongens B, Meisjes B, Mixklasse B et cetera.

Per schans springen de klassen op volgorde van deze hiërarchie, beginnend met de laagst 
geplaatste klasse in de hiërarchie.

Binnen een klasse wordt gesprongen op volgorde van het actuele klassement, de beste springer
als laatste. Alle springers in een klasse springen op de zelfde schans, tenzij er zwaarwegende 
redenen zijn om dit anders te doen

Artikel 33 lid 3 Uitzondering augustus m.b.t. aantal finale sprongen PBH
De finalisten hebben recht op twee finalesprongen, in de maand augustus is dit er één

Artikel 34 Prijzen en wisselprijzen PBH
1. Aan de uitslagen van de voorronde afstanden worden prijzen verbonden

2. Indien er geen of een beperkt aantal prijzen aan bepaalde wedstrijden worden verbonden, 
dan dient het desbetreffende district dit duidelijk kenbaar te maken aan de springers

3. Per klasse waarvoor prijzen beschikbaar zijn, dienen 3 prijzen beschikbaar gesteld te worden

4. De prijzen dienen uitsluitend te bestaan uit bekers, medailles of eretekens

5. Aan een kampioenschap wordt altijd naast de reguliere prijzen een kampioenschapprijs per 
groep verbonden. Dit kan een wisselprijs zijn

6. Wisselprijzen zoals bedoeld in dit artikel, mogen worden behouden door de winnaar 
wanneer hij deze voor de 3e maal achtereen of voor de 5e maal met onderbrekingen wint in 
dezelfde groep. Als hiervan sprake is, begint de telling voor hem opnieuw

Artikel 35 lid 3 Aanvullende voorwaarden districtskampioenschap FLB
Zijn er aanvullende voorwaarden voor deelname aan 
het Districtskampioenschap?

X Ja
Nee

Selectiecriteria: Aanvulling deelnemers op basis van het klassement bij uitval door blessures of
vroegtijdige afmelding



Artikel 35 lid 3 Aanvullende voorwaarden districtskampioenschap PBH
Zijn er aanvullende voorwaarden voor deelname aan 
het Districtskampioenschap?

X Ja
Nee

Selectiecriteria:
De beste deelnemers per groep volgens het klassement worden uitgenodigd voor het Hollands 
Kampioenschap. Bij afwezigheid / blessures wordt de deelnemerslijst aangevuld volgens het 
klassement.
De WOC heeft de mogelijkheid om met het selecteren van de deelnemers van het klassement 
af te wijken. Indien de WOC van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de benadeelde 
springers persoonlijk op de hoogte gebracht met toelichting van de reden van de afwijking.
Een tijdens de wedstrijd geblesseerde springer kan niet worden vervangen door een reserve

Artikel 35 lid 4 Telt districtskampioenschap mee voor klassement FLB
Het Districtskampioenschap telt mee voor het 
klassement

X Ja
Nee

Artikel 35 lid 4 Telt districtskampioenschap mee voor klassement PBH
Het Districtskampioenschap telt mee voor het 
klassement

Ja
X Nee

Artikel 35 lid 5 Deelnemers en finalisten districtskampioenschap FLB
Groep Aantal deelnemers voorronde Aantal deelnemers finale
Senioren 16 5
Dames 8 3
Meisjes 8 3
Junioren 8 3
Jongens 8 3

Artikel 35 lid 5 Deelnemers en finalisten districtskampioenschap PBH
Groep Aantal deelnemers voorronde Aantal deelnemers finale
Senioren 16 8
Dames 16 8
Junioren 8 4
Jongens 8 4

Artikel 35 lid 8 Uitzondering DK: Prijzen per groep PBH
Bij het DK (= HK) zijn er geen prijzen per klasse, maar uitsluitend per groep

Artikel 35 lid 9 Uitzondering DK: Bronzen springer PBH
Naast de groepsprijzen wordt er gesprongen om de Bronzen springer. Deze wisselprijs is voor 
de deelnemer die over alle groepen genomen de grootste afstand springt

Artikel 35 lid 10 Uitzondering DK: Wisselprijzen eigendom district PBH
De wisselprijzen bij het DK blijven altijd eigendom van het district



Artikel 36 lid 7  Schansindeling districtsoverschrijdende wedstrijden NFB
Bij districtsoverschrijdende wedstrijden geldt de volgende schans -en wedstrijdindeling:
Schans A: Eerst de laagst geplaatste wedstrijdgroep Senioren, dan de hoogstgeplaatste 
wedstrijdgroep Senioren
Schans B: Eerst de Jongens groep, dan de Junioren groep
Schans C: Eerst de Meisjes groep, dan de Dames groep

Artikel 37 lid 6  Aantallen deelnemers per groep op het NK NFB
Schans A Senioren groep 1 8 Deelnemers

Senioren groep 2 8 Deelnemers
Schans B Junioren 8 Deelnemers

Jongens 8 Deelnemers
Schans C Meisjes 8 Deelnemers

Dames 8 Deelnemers

Artikel 37 lid 6  Aantallen finalisten per groep op het NK NFB
Schans A Senioren 5 Finalisten
Schans B Junioren 3 Finalisten

Jongens 3 Finalisten
Schans C Meisjes 3 Finalisten

Dames 3 Finalisten

Artikel 38 lid 2 Telt tweekamp mee voor klassement FLB
Telt de tweekamp mee voor het klassement Ja

X Nee

Artikel 38 lid 2 Telt tweekamp mee voor klassement PBH
Telt de tweekamp mee voor het klassement Ja

X Nee

Artikel 38 lid 5 Tweekamp selectieprocedure FLB
Het FLB hanteert de volgende selectieprocedure voor haar Tweekamp team:
Bij de Senioren worden de 6 hoogst geplaatste ljeppers automatisch geselecteerd. De twee 
plaatsen die overblijven worden door de TC, WS toegewezen.
Bij de Jongens, Famkes, Froulju en Junioren worden de 3 hoogst geplaatste ljeppers 
automatisch geselecteerd. De laatste plek wordt door de TC, WS toegewezen

Artikel 38 lid 5 Aantal deelnemers aan de tweekamp NFB
Schans A Senioren groep 1 8 Deelnemers

Senioren groep 2 8 Deelnemers
Schans B Junioren 8 Deelnemers

Jongens 8 Deelnemers
Schans C Meisjes / Famkes 8 Deelnemers

Dames 8 Deelnemers

Artikel 38 lid 7 Onvoldoende Senioren / Junioren / Dames bij TK NFB
Aanvulling: Wanneer een district voor de TK niet voldoende Dames kan afvaardigen, dan mag dat
district Meisjes als Dames laten deelnemen



Artikel 38 lid 10 Drempelafstanden TK NFB
Elke deelnemer aan de TK krijgt aanvang 
van de wedstrijd de volgende 
drempelaftand (= startafstand) mee:

Senioren 15 Meter
Junioren 14 Meter
Jongens 12 Meter
Dames 12 Meter
Meisjes 11 Meter

Artikel 40 lid 2 Meisjes en Dames in PBH competitie Dames PBH
In de interne competitie van de PBH zijn de categorieën Meisjes en Dames samengevoegd tot 
de categorie Dames. De PBH Meisjes kunnen echter óók in de interne competitie een Hollands
Record (nameten), Nederlands Record (nameten) en schansrecord (niet nameten) voor de 
Meisjes springen

Artikel 41 Herziening klasse indeling FLB
Voor het FLB geldt een afzonderlijk Algemeen Klassement & P/D regeling vastgesteld tijdens 
de ALV dd 19-04-2010

Artikel 41 lid 3 Herziening klasse indeling PBH
De herziening klasse indeling (= Promotie / Degradatie) 
vindt plaats binnen 24 uur na afloop van de laatste 
wedstrijden van de volgende data

28 mei 2016
18 juni 2016
9 juli 2016
23 juli 2016
13 augustus 2016

Artikel 42 lid 3 Schansindeling FLB
Wedstrijdsoort 1e klasse wedstrijd
Schans A Senioren A 8 Deelnemers

Topklasse 8 Deelnemers
Schans B Jongens 8 Deelnemers

Junioren 8 Deelnemers
Schans C Meisjes 8 Deelnemers

Dames 8 Deelnemers

Wedstrijdsoort 2e klasse wedstrijd
Schans A Senioren variabel Deelnemers

Junioren  B
Junioren C

10
variabel

Deelnemers

Schans B Jongens A 8 Deelnemers
Jongens B 10 Deelnemers
Jongens C variabel Deelnemers

Schans C Meisjes variabel Deelnemers
Dames variabel Deelnemers

Wedstrijdsoort 3e klasse wedstrijd
Jeugdschans Jongens t/m 10jr variabel Deelnemers

Jongens 11/12 variabel Deelnemers
Jeugdschans Meisjes t/m 10jr variabel Deelnemers

Meisjes 11/12 variabel Deelnemers



Artikel 42 lid 3 Schansindeling PBH
Wedstrijdsoort 1e klasse wedstrijd
Schans A Senioren A X Deelnemers

Senioren Top X Deelnemers
Schans B Jongens Top X Deelnemers

Junioren Top X Deelnemers
Schans C Dames A X Deelnemers

Dames Top X Deelnemers

Wedstrijdsoort 2e klasse wedstrijd
Schans A Senioren B X Deelnemers

Junioren A X Deelnemers
Schans B Jongens B * X Deelnemers

Junioren B * X Deelnemers
Jongens A X Deelnemers

Schans C Jongens D X Deelnemers
Jongens C X Deelnemers
Dames C ** X Deelnemers
Dames B X Deelnemers

* Indien tijdens het seizoen blijkt dat het praktischer is om deze om te draaien, dan omdraaien.
** De Dames C groep wordt waarschijnlijk in de loop van het seizoen geïntroduceerd.

Artikel 43 lid 5 Licentie springen PBH
Een nieuwe springer mag aan wedstrijden deelnemen indien hij een licentie behaalt. Dit is 
mogelijk door tijdens het proefspringen een positieve beoordeling te behalen. De 
beoordelingscommissie van het proefspringen bestaat uit ten minste één TC lid en de trainer 
van de desbetreffende springer. De trainer kan zijn plek in de beoordelingscommissie afstaan 
aan een door hem aan te wijzen deskundig persoon. De beoordeling wordt door de 
beoordelingscommissie op een hiervoor bestemd formulier ingevuld, ondertekend en 
afgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. Correct ingevulde beoordelingsformulieren en 
licenties worden geregistreerd door het wedstrijdsecretariaat. Een licentie is geldig voor het 
springen op de schansen waarop de springer wordt ingedeeld, tenzij de beoordelingscommissie
bepaald dat de springer op één of meer schansen niet mag springen. Een licentie kan te allen 
tijde worden ingetrokken door de WOC

Artikel 43 lid 6 Aan en afmelden springers voor wedstrijden PBH
Een springer die wil deelnemen aan een wedstrijd, dient zich uiterlijk 48 uur van tevoren bij 
het wedstrijdsecretariaat op te geven. Afmelden kan ook tot 48 uur van tevoren bij het 
wedstrijdsecretariaat. Afmelden na die termijn kan tot een half uur voor aanvang van de 
wedstrijd bij de wedstrijdleider

Artikel 44 Kleding FLB
De kledingvoorschriften voor ljeppers en TC staan beschreven in het sponsorreglement. Het 
jaarlijks door de hoofdsponsor goedgekeurde reglement wordt geplaatst op de FLB website en 
in Op ‘e Skâns



Artikel 44 Kleding PBH
1. Elke springer moet in beginsel tijdens zijn sprongen bij wedstrijden, clinics en demonstraties
en tevens bij interviews en prijsuitreiking gekleed gaan in het door de eigen afdeling 
aangegeven tenue
2. Aantal tenues dat springers bij zich moet hebben bij wedstrijden, clinics & demonstraties 3
3. Wanneer een springer voorafgaand aan een sprong geen droog districtstenue meer 
beschikbaar heeft, dient hij de overige sprongen te maken in een alternatief tenue
4. Alternatieve kleding 
nadat alle tenues nat zijn 
door natsprongen

1. Zwarte of witte kledingstukken van egale kleur zonder opdruk
2. Zwarte broek en shirt ‘gehandicapten sport’
3. Districtstenues van andere springers met afgeplakt nummer

5. De sportkleding moet altijd voldoen aan de normale eisen van zindelijkheid en vorm, zulks 
ter beoordeling van de wedstrijdleider
6. Bij overtreding van een of meer van de punten in dit artikel kan de wedstrijdleider de 
overtreder uitsluiten van verdere deelname aan de wedstrijd en kan hij de in niet toegestane 
kleding gemaakte sprongen ongeldig verklaren


	Formulier Vaststelling Variabelen

