
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.

De tabellen met groene titelbalk zijn WR wijzigingen die tijdelijk in het FVV staan tot de 
volgende WR aanpassingsronde. De tabellen met paarse titelbalk zijn nieuwe FVV tabellen.

Algemeen
Seizoen 2021
Datum deponering 3 augustus 2021 (n.a.v. NFB besluit gelijke afvaardiging NK)

Afkortingen en begrippen NFB
Toevoeging WR in lijst met Afkortingen en begrippen:
ACP
Accommodatie Controle Punt
Vast punt op de accommodatie, voorzien van een meetspiegel of meetsticker, dat dient als 
controlepunt bij het digitale meten

Richtingspunt
Punt achteraan op de schans, midden in de breedterichting van de schans

Artikel 7 lid 2f Waterpas aanloopvlak in de breedterichting NFB
Op elk punt in de lengterichting van de schans moet de breedterichting van het aanloopvlak zo 
waterpas mogelijk zijn. Daarbij moet altijd bovenop de ribbels van de planken worden gemeten. 
Het aanloopvlak is 50cm breed, dus 1 meetpunt in het midden van het aanloopvlak, 1 meetpunt 
25cm links van het midden en 1 meetpunt 25cm rechts van het midden. De toleranties tussen de 
hoogste en laagste van deze meetpunten op 1 lengtepunt van de schans zijn:
Tolerantieniveau waarschuwing (= op korte termijn verhelpen) 2 Millimeter
Tolerantieniveau alarm (= afkeuren) 3 Millimeter



Artikel 7 lid 2n  Voorkant van de schans NFB
Nieuw lid WR Artikel 7 lid 2n:
Het veren van de schans moet bij het afzetpunt gelijk zijn aan het veren van de voorste 8 meter van 
de schans

Nieuw lid WR Artikel 7 lid 2o:
Elke schans moet bij het afzetpunt een strakke 90 graden hoek hebben van horizontaal naar 
verticaal zodat er niet getwist kan worden over het afzetpunt

Nieuw lid WR Artikel 7 lid 2p:
T.b.v. het stokzetten moeten er aan de voorkant van de schans 2 wieltjes zijn aangebracht d.m.v. 
een door de TC goedgekeurde constructie. Het exacte midden tussen de wieltjes moet zich exact 
recht voor het afzetpunt bevinden. De bovenkanten van de 2 wieltjes voor het stokzetten moeten 
zich op een hoek van 30 graden (+/-5 graden) onder het afzetpunt bevinden

Nieuw lid WR Artikel 7 lid 2q:
M.u.v. de wieltjes mag zich aan de voorzijde niets binnen een hoek van 45 graden onder het 
afzetpunt bevinden en als er zich al iets bevindt, dan mag een springer zich er niet aan kunnen 
verwonden. Eventuele reclameborden e.d. moeten zich zo ver mogelijk aan de schanskant van de 
wieltjes bevinden

Nieuw lid WR Artikel 7 lid 2r:
De TC brengt voor op de schans een permanente markering aan om het exacte midden van de 
schans aan te geven en 2 permanente markeringen die de zijkanten van het afzetpunt meetblokje 
aangeven wanneer die exact in het midden van de schans ligt

Nieuw lid WR Artikel 7 lid 2s:
De TC brengt zo ver mogelijk aan de achterkant van de schans in het exacte midden een 
meetspijker of schroef (van een type met een kuiltje in het midden) aan die dusdanig verzonken ligt
dat een springer op blote voeten die niet door de mat heen voelt

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 FLB NFB
De waterbreedte van de voorkant van de schans tot en met de rand, beschoeiing rand is dus water.

Minimaal Maximaal Eenheid
Topklasse Senioren Top 11 14 Meter

Dames Top 9 11 Meter
Junioren Top 10 12 Meter
Jongens Top 9 11 Meter
Meisjes Top 9 11 Meter

Overige 1e klasse Schans A 11 13 Meter
Schans B 10 11 Meter
Schans C 9 10 Meter

2e klasse wedstrijden en lager Schans A 10 11 Meter
Schans B 8 10 Meter
Schans C 8 9 Meter



Artikel 7 lid 3b Waterbreedte schans t/m rand PBH
De waterbreedte van de voorkant van de schans tot en met de rand, beschoeiing rand is dus water.

Schans Minimaal Maximaal Norm Eenheid
1e klas wedstrijden +
Hollands Kampioenschap

A 11.50 13.25* 12.00 Meter
B 10.95 11.25 11.00 Meter
C 8.95 10.25 10.00 Meter

2e klasse wedstrijden en lager A 10.50 11.25 11.00 Meter
B 8.95 10.25 9.00 Meter
C 8.95 9.25 9.00 Meter

* = Totdat in de loop van het betreffende seizoen de WOC dit heeft vrijgegeven, is dit nog 12.25

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 Doorrol lengte gemeten vanaf afzetpunt NFB
De zandbed lengte inclusief vrije doorrol 
is vanaf de voorkant van de schans 
gemeten minimaal

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

Artikel 7 lid 5g  Markeringen recht voor elke schans NFB
Nieuw lid tussen WR Artikel 7 lid 5g en 5h:
Exact recht voor elke schans is een duidelijk zichtbare witte markering aangebracht op de 
scheidsrand tussen water en zandbed en een duidelijk zichtbare markering voorbij de vrije doorrol

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 7 lid 7d Eisen aan de stroomvoorziening NFB
De 
stroomvoorzieningen
t.b.v. de 
geluidswagen 
inclusief alle 
bijbehorende 
apparatuur en voor 
de stoplichten 
moeten voldoen aan 
de volgende eisen en
uitgangspunten

Binnen 7 meter van de standplaats van de geluidswagen is een IP44 of 
hoger camping stopcontact met randaarde nodig. Het district geeft op 
aanvraag een geschikt camping stopcontact aan de afdeling. Verder is een 
normaal IP44 of hoger randaarde stopcontact nodig voor de stoplichten op 
maximaal 30 meter afstand van de standplaats het bedieningspaneel van de 
stoplichten. Beide stopcontacten moeten zo geplaatst zijn dat zowel 
inregenen als last van opspattend water wordt voorkomen. De beide 
stopcontacten mogen op dezelfde 230V 50Hz groep die op tenminste 16A 
afgezekerd is. Voor de apparatuur van het district moet rekening worden 
gehouden met een verbruik van X Watt en een piekbelasting van X 
Ampère, Op de groep moeten andere verbruikers, zoals koffiezetters, tosti 
ijzers, waterkokers, frituurpannen etc. zoveel mogelijk worden vermeden.



Artikel 7 lid 7i  Accommodatie Controle Punt NFB
Nieuw lid WR Artikel 7 lid 7i:
Tenminste 1 ACP voorzien van een meetprisma of meetsticker op een onbeweeglijke plaats en in 
het vrije zicht vanaf het digitale meetapparaat

Artikel 7 lid 8 Accommodatie statussen NFB
Nieuwe FVV tabel:
Het ER (Evenementen Reglement) zal er pas komen wanneer daar behoefte aan is, voor nu wordt 
Status A dus nog niet toegekend.

De beperkte accommodatie eisen zullen er pas komen wanneer daar behoefte aan is, voor nu wordt 
Status C dus nog niet toegekend.

Artikel 8 lid 1s  Districtsmateriaal NFB
Nieuw lid WR Artikel 8 lid 1s: Afzetpunt meetblokje
Nieuw lid WR Artikel 8 lid 1t: Waterpas

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

Artikel 9 lid 2 Maximale polsstoklengte per status accommodatie NFB
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 10 lid 1f Aanvullingen m.b.t. opzetstukken FLB
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 5 Schema aantal afstanden die tellen voor klassement FLB
Het wedstrijdsecretariaat heeft de mogelijkheid om ter compensatie van het lagere aantal 
wedstrijden in de 3e klasse voor de springers in die klasse t.b.v. de P/D een afwijkend aantal 
afstanden als klassement aan te houden. 



Artikel 14 lid 5  Te verhelpen (ver)storingen digitaal meetapparaat NFB
Nieuw lid WR Artikel 14 lid 5:
Bij een (ver)storing van het digitale meetapparaat blijven alle reeds vastgestelde afstanden geldig. 
De TC zal trachten de (ver)storing te verhelpen. Na de controles en na het zo nodig opnieuw 
inmeten van de accommodatie, wordt de wedstrijd vervolgd m.b.v. het digitaal meten

Artikel 14 lid 6  Digitaal meetapparaat in onbruik NFB
Nieuw lid WR Artikel 14 lid 6:
Wanneer er naar het oordeel van de TC en/of wedstrijdleider niet langer betrouwbaar met het 
meetapparaat kan worden gemeten en dit is niet snel genoeg te verhelpen, dan wordt voor de 
resterende sprongen zo mogelijk het handmatige meten ingezet. De reeds vastgestelde afstanden 
blijven geldig. Wanneer handmatig meten niet mogelijk is, dan wordt de wedstrijd afgelast. Bij het 
handmatig meten worden als eerste de lijnen goed ingemeten en vervolgens krijgen de meters en 
andere vrijwilligers duidelijke instructies. Zo mogelijk worden er i.o.m. de Contactpersoon 
Organisatie en de TC extra vrijwilligers ingezet om e.e.a. soepel te laten verlopen. De 
wedstrijdleider is er extra alert op dat springers niet worden benadeeld in de tijd die zij voor hun 
sprong hebben

Artikel 15 lid 2  Landingsplaats bij mogelijke recordsprong NFB
Aangepaste tekst WR Artikel 15 lid 2:
Wanneer een springer even ver of verder gesprongen heeft dan een op dat moment bestaande 
officiële recordsprong, of binnen een marge van 5 cm daaronder, moet er worden nagemeten. De 
halve meter verstoring van het zandbed die zich het dichtste bij de 0 lijn bevindt mag niet betreden 
worden, niet geharkt worden en niet op een andere manier verstoord worden tot na afloop van de 
nameet procedure. Dit is nodig omdat de wedstrijdleider zich een goed beeld moet kunnen vormen 
van de landingsplaats om zo te kunnen bepalen waar de meetstok zou moeten staan. Dit is extra 
belangrijk wanneer er twijfel is tussen 2 of meer posities die mogelijk het dichtste bij de 0 lijn 
kunnen liggen. Nadat de meetstok naar tevredenheid van de meet vrijwilliger en de bediener van 
het meetapparaat is geplaatst, laat de meetvrijwilliger de meetstok in die positie achter en verlaat 
het zandbed, zodat de wedstrijdleider de verdere procedure kan uitvoeren. De meetvrijwilliger 
betreedt het zandbed pas weer nadat de wedstrijdleider daar toestemming voor geeft

Artikel 15 lid 7 Toleranties bij nameten NFB
Nieuwe FVV aanvulling t.o.v. het WR:
De toleranties tussen de 1e en 2e meting van een mogelijk recordsprong zijn:
Tolerantieniveau waarschuwing (= melding op het computerscherm) 2 Millimeter
Tolerantieniveau alarm (= protocol nameting buiten toleranties) 5 Millimeter



Artikel 15 lid 8 Protocol nameting buiten toleranties NFB
Nieuw lid WR Artikel 15 lid 8:
Wanneer er bij het nameten een afwijking buiten de toleranties wordt geconstateerd tussen de 1e en
de 2e meting van een mogelijk officieel record, dan treedt dit protocol in werking. De 
wedstrijdleider en de TC’er bij het meetapparaat controleren samen het of het meetapparaat nog 
digitaal in de bel staat. Dan controleren zij samen of het meetapparaat staat ingesteld op het meten 
met het mini bouwprisma en voeren eventuele extra controles uit die in de instructie van de TC 
staan. Indien in een of meer van deze controles fouten worden geconstateerd, dan worden die eerst 
hersteld, vervallen alle metingen van alléén deze sprong en wordt tevens de volledige inmeet 
procedure voor wedstrijden opnieuw uitgevoerd voor alle schansen. Vervolgens meet de TC’er het 
Accommodatie controlepunt in Kijkerstand I en II. Die moet binnen de toleranties vallen. Pak dan 
de nameet procedure weer op vanaf het punt van de 1e meting van een mogelijk officieel record, er
worden nu dus ongeacht het eventuele opnieuw inmeten van de accommodatie opnieuw 2 metingen
op de meetstok uitgevoerd

Artikel 15 lid 9 Extra verstoringen nameten NFB
Nieuw lid WR Artikel 15 lid 9:
Bij mogelijke officiële recordsprongen kan de wedstrijdleider na de eerste meting en nameting ter 
controle ook nog 1 of meer andere verstoringen van het zandbed meten en nameten om er zo achter
te komen welke verstoring zich het dichtste bij de 0-lijn bevindt. Uitsluitend de afstand en de 
nagemeten afstanden van de verstoring die hierbij uitkomt als zijnde het dichtste bij de 0-lijn 
worden toegekend aan deze sprong. De metingen die behoren bij de andere verstoring(en) van het 
zandbed zijn immers foutmetingen omdat ze niet de achterste indruk betreffen. De wedstrijdleider 
communiceert in dergelijke situaties vooraf helder met de vrijwilliger die de meetsoftware bedient, 
met de TC’er die het meetapparaat bedient en eventueel met de commentator. Het is beslist niet de 
bedoeling dat er afstanden worden omgeroepen of op een scorebord o.i.d. verschijnen die later niet 
blijken te horen bij de verstoring die zich het dichtste bij de 0-lijn bevindt

Artikel 26A 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 1 Uitzonderingen m.b.t. aantal voorronde sprongen PBH
Voor elke reguliere competitiewedstrijd geldt het streven dat deze maximaal 2,5 uur duurt, dit is 
echter geen harde grens. De wedstrijdleiding geeft hier invulling aan, naar eigen inzicht en met 
gevoel voor wat er leeft onder de springers en vrijwilligers.

Voor alle avondwedstrijden met finale in de maand augustus staat er slechts 1 finaleronde op het 
programma.

Het aantal voorronden en finale ronden moet op zodanige wijze worden beperkt, dat er naar 
verwachting tenminste 1 uur zit tussen de afloop van de middagwedstrijd exclusief prijsuitreiking 
en de aanvangstijd van de avondwedstrijd.

Het laten doorgaan van een voorronde heeft prioriteit boven het laten doorgaan van de finale.

Indien het naar het oordeel van de wedstrijdleider te donker is om een finaleronde doorgang te 
laten vinden, vervalt deze gehele finaleronde op alle schansen.

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.

Artikel 33 lid 3 Aantal finaleplaatsen per schans FLB
 Finaleplaatsen worden met maximaal 2 deelnemers per groep opgevuld indien er afmeldingen zijn.

Artikel 33 lid 3 Aantal finaleplaatsen per schans PBH
Wanneer er op een schans 1 groep finale springt, dan is in die groep het aantal finaleplaatsen 6. 
Finaleplaatsen worden opgevuld indien er afmeldingen zijn.

Artikel 34 Prijsuitreiking FLB
De prijsuitreiking 2e en 3e klasse vindt plaats gelijk na afloop van de wedstrijd in het zandbed.



Artikel 34 Prijsuitreiking, prijzen en wisselprijzen PBH
1. Aan de uitslagen van de voorronde afstanden en finale afstanden samen kunnen wedstrijdprijzen 
worden 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 wedstrijdprijzen beschikbaar zijn, dienen 3 wedstrijdprijzen beschikbaar 
gesteld te worden

4. De wedstrijdprijzen dienen uitsluitend te bestaan uit bekers, medailles of eretekens. Aanvullend 
op de prijzen zijn bloemen of streekproducten toegestaan tot een economische waarde van 
maximaal € 15,-

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

6. Indien er op dezelfde accommodatie 2 avondwedstrijden tegelijk worden gehouden (grote schans
en Jeugd), waarbij de eindtijden van deze wedstrijden >20 minuten afwijken, dan moeten de 
prijsuitreikingen afzonderlijk van elkaar worden houden. De 1e zonder microfoon en op voldoende 
afstand van de andere wedstrijd

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. Binnen een klasse wordt gesprongen op volgorde van het actuele 
klassement, de beste springer als laatste.

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. Een springer die zich zowel voor het Jeugd HK als voor het grote schans HK 
plaatst, mag aan beide HK’s meedoen. 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.

Artikel 35 lid 5 Deelnemers en finalisten districtskampioenschap FLB
Groep Aantal deelnemers voorronde Aantal deelnemers finale
Senioren 8 5
Dames 8 3
Meisjes 8 3
Junioren 8 3
Jongens 8 3
Overgangsklasse (Jun / Sen) 8 Finale bij Junioren / Senioren



Artikel 35 lid 5 Deelnemers en finalisten districtskampioenschap PBH
Groep Aantal deelnemers voorronde Aantal deelnemers finale
Senioren 16 8
Dames 8* 4*
Meisjes 8* 4*
Junioren 8 4
Jongens 8 4
* = Indien <8 Meisjes Topklasse in de competitie, dan kan de WOC deze aantallen aanpassen

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 35 lid 11 Uitzondering DK: Voorstellen springers PBH
Bij het HK worden de springers 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd voorgesteld aan het 
publiek. De springers staan elk op hun eigen schans en op volgorde van deelname, de hoogst 
geklasseerde springer voor op de schans.

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 36 lid 8 Prijzen districtsoverschrijdende wedstrijden NFB
1. De prijzen dienen uitsluitend te bestaan uit bekers, medailles of eretekens. Aanvullend op de 
prijzen zijn bloemen of streekproducten toegestaan tot een economische waarde van maximaal € 
15,-

2 Aan een kampioenschap wordt altijd naast de wedstrijdprijzen een kampioenschapprijs per groep 
verbonden. Dit kan een wisselprijs zijn

Artikel 37 lid 5  Aantallen deelnemers per groep op het NK NFB
Schans Groep Totaal Minimum per district
Schans A Senioren groep 1 (16 t/m 9) 8 6, in 2021 8 Deelnemers

Senioren groep 2 (8 t/m 1) 8
Schans B Junioren (8 t/m 1) 8 3, in 2021 4 Deelnemers

Jongens (8 t/m 1) 8 3, in 2021 4 Deelnemers
Schans C Meisjes (8 t/m 1) 8 3, in 2021 4 Deelnemers

Dames (8 t/m 1) 8 3, in 2021 4 Deelnemers



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

Schans B Junioren 3 Finalisten
Jongens 3 Finalisten

Schans C Meisjes 3 Finalisten
Dames 3 Finalisten

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 (16 t/m 9) 4 FLB  + 4 PBH Deelnemers

Senioren groep 2 (8 t/m 1) 4 FLB  + 4 PBH Deelnemers
Schans B Junioren (8 t/m 1) 4 FLB  + 4 PBH Deelnemers

Jongens (8 t/m 1) 4 FLB  + 4 PBH Deelnemers
Schans C Meisjes (8 t/m 1) 4 FLB  + 4 PBH Deelnemers

Dames (8 t/m 1) 4 FLB  + 4 PBH Deelnemers

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

Senioren 16 Meter
Junioren 15 Meter
Jongens 13 Meter
Dames 12 Meter
Meisjes 11 Meter

Artikel 39 lid 2 Wedstrijdplanning nationale wedstrijden NFB
I.v.m. de Covid maatregelen is de wedstrijdagenda 2021 ingekort, met als gevolg dat de 
nationale wedstrijden (Dutch Jump event en Vanellus wedstrijd) voor dit jaar zijn vervallen

Artikel 39 lid 4 Schansindeling NW NFB
I.v.m. de Covid maatregelen is de wedstrijdagenda 2021 ingekort, met als gevolg dat de 
nationale wedstrijden (Dutch Jump event en Vanellus wedstrijd) voor dit jaar zijn vervallen
Wedstrijdsoort 1e klasse NW
Schans A Senioren groep 1 (16 t/m 9) 8 Deelnemers

Senioren groep 2 (8 t/m 1) 8 Deelnemers
Schans B Junioren (8 t/m 1) 8 Deelnemers

Jongens (8 t/m 1) 8 Deelnemers
Schans C Meisjes (8 t/m 1) 8 Deelnemers

Dames (8 t/m 1) 8 Deelnemers

Wedstrijdsoort Overige klassen NW
De schansindeling wordt voor de overige wedstrijdklassen van de NW pas bepaald wanneer de 
inschrijving gesloten is. Deze beslissing wordt genomen door de wedstrijdsecretaris van het 
organiserende district, na overleg met de organiserende afdeling.



Artikel 39 lid 5 Voorronde en finalesprongen NW NFB
I.v.m. de Covid maatregelen is de wedstrijdagenda 2021 ingekort, met als gevolg dat de 
nationale wedstrijden (Dutch Jump event en Vanellus wedstrijd) voor dit jaar zijn vervallen
Wedstrijdsoort 1e klasse NW

Voorronde 3 Sprongen

Finale 2 Sprongen

Schans A Senioren 6 Finalisten

Schans B Junioren 3 Finalisten
Jongens 3 Finalisten

Schans C Meisjes 3 Finalisten
Dames 3 Finalisten

Wedstrijdsoort Overige klassen NW
Het aantal voorronde sprongen en of er een finale wordt versprongen, wordt voor de overige 
wedstrijdklassen van de NW pas bepaald wanneer de inschrijving gesloten is. Deze beslissing 
wordt genomen door de wedstrijdsecretaris van het organiserende district, na overleg met de 
organiserende afdeling.

Artikel 42 lid 7 Herziening klasse indeling FLB
Voor het FLB geldt een afzonderlijk Algemeen Klassement & P/D regeling 
vastgesteld tijdens de AV d.d. 19-04-2010. Als aanvulling hierop geldt vanaf 
seizoen 2021: Per P/D moment maximaal één wedstrijdklasse degraderen en 
onbeperkt promoveren. Hierdoor is een blessureregeling met beperkt 
degraderen niet nodig. De herziening klasse indeling (= Promotie / 
Degradatie) vindt plaats op de volgende data:

11-7-2021
8-8-2021
29-8-2021

Artikel 42 lid 7 Herziening klasse indeling PBH
De herziening klasse indeling (= Promotie / Degradatie) vindt plaats op de 
volgende data:

11-7-2021
25-7-2021
22-8-2021



Artikel 42 lid 9 Schansindeling FLB
1e klasse wedstrijd Schans A Overgangsklasse 8 Deelnemers

Senioaren Top 8 Deelnemers
Schans B Jonges Top 8 Deelnemers

Junioaren Top 8 Deelnemers
Schans C Famkes Top 8 Deelnemers

Froulju Top 8 Deelnemers
2e klasse wedstrijd Schans A Junioaren A 8 Deelnemers

Senioaren A 8 Deelnemers
Schans B Jonges A 8 Deelnemers

Jonges B 8 Deelnemers
Schans C Famkes A 8 Deelnemers

Froulju A 8 Deelnemers
3e klasse wedstrijd Schans A Junioaren B Variabel Deelnemers

Senioaren B Variabel Deelnemers
Schans B Jonges C Variabel Deelnemers

Jonges D Variabel Deelnemers
Schans C Famkes B Variabel Deelnemers

Froulju B Variabel Deelnemers

Artikel 42 lid 9 Schansindeling PBH
1e klasse wedstrijd Schans A Senioren Top 16-20 Deelnemers

Schans B Jongens Top 8-10 Deelnemers
Junioren Top 8-10 Deelnemers

Schans C Meisjes Top 8-10 Deelnemers
Dames Top 8-10 Deelnemers

2e klasse wedstrijd Schans A Mixklasse B Variabel Deelnemers
Mixklasse A Variabel Deelnemers

Schans B Jongens B Variabel Deelnemers
Jongens A Variabel Deelnemers

Schans C Jongens D Variabel Deelnemers
Jongens C Variabel Deelnemers
Meisjes A Variabel Deelnemers
Dames A Variabel Deelnemers



Artikel 43 lid 6 Aan en afmelden springers voor wedstrijden NFB
Voor zowel aanmelden als afmelden geldt: Hoe eerder hoe beter. Tot het moment van sluiten van 
de wedstrijdlijst kunnen springers zich door middel van hun persoonlijke link aanmelden en 
afmelden. Het wedstrijdsecretariaat sluit de wedstrijdlijst op de dag voorafgaande aan de wedstrijd 
om 14.00 uur in de middag. Bij een gesloten wedstrijdlijst is de wedstrijdregel in de aanmeld 
omgeving blauw gekleurd.

Aanmelden
Een springer die wil deelnemen aan een wedstrijd, dient zich door middel van de persoonlijke link 
aan te melden. Nadat de wedstrijdlijst is gesloten kan dit niet meer, ook niet bij de 
wedstrijdsecretaris of wedstrijdleider.

Afmelden
Afmelden kan via de persoonlijke link zolang de wedstrijdlijst niet is gesloten. Daarna kan dit nog 
voor FLB springers bij het FLB wedstrijdsecretariaat per WhatsApp / SMS op 06-29324521 of op 
johanna@fierljeppen.frl en voor PBH springers bij het PBH wedstrijdsecretariaat per WhatsApp / 
SMS op 06-44876713 of op wedstrijdadministratie@pbholland.com. Deze te late afmeldingen 
worden alsnog online verwerkt, maar dit is in veel gevallen te laat voor de papieren 
wedstrijdlijsten. Mondeling afmelden op het wedstrijdterrein vlak voor of tijdens de wedstrijd moet
zowel bij het wedstrijdsecretariaat als bij de wedstrijdleider.

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
mailto:johanna@fierljeppen.frl


Artikel 44 Kleding FLB
1. Elke springer moet tijdens zijn sprongen bij wedstrijden die onder auspiciën van het FLB en 
NFB vallen, gekleed gaan in het door de FLB districtstenue met het eigen wedstrijdnummer. Onder
strikte voorwaarden (zie FLB sponsorreglement) is het toegestaan om op het districtstenue een 
opdruk te hebben van een aanvullende afdelingssponsor of privésponsor. Klassementsleiders 
dragen het speciale klassementsleidersshirt zonder wedstrijdnummer. Een of meer lagen kleding 
dragen onder het districtstenue is toegestaan, mits die geen zichtbare reclame bevatten. Andere 
kleding is tijdens sprongen niet toegestaan

2. Op het wedstrijdterrein mag buiten de sprongen wel kleding worden gedragen over het 
districtstenue om warm te blijven. M.u.v. het trainingspak van de afdeling mag deze kleding echter 
geen reclame bevatten. Onder deze kleding vallen ook hoofdzweetbanden, petten, sjaals en andere 
hoofdbedekking. Op polsbandjes en sokken is reclame toegestaan. Op de huid is geen zichtbare 
reclame toegestaan. Reclame is verder toegestaan op kleine losse attributen, waaronder 
opzetstukken, stokjes, harsbussen en handdoeken

3. Bij overmacht moet de springer uitdrukkelijk toestemming vragen aan de wedstrijdleider om te 
mogen springen met het districtstenue van een andere springer

4. M.u.v. de clubkampioenschappen dragen de ljeppers tij promotieactiviteiten, exposure en demo’s
t.b.v. het fierljeppen, waarbij de ljepper in de rol van ljepper herkenbaar moet zijn het districtstenue

5. Tijdens media interviews /van ljeppers over het fierljeppen op het wedstrijdterrein, dient de 
sponsornaam van het districtstenue duidelijk zichtbaar te zijn en is neutrale kleding of kleding met 
een andere reclame niet toegestaan. Bij media interviews / filmopnamen / foto’s buiten het 
wedstrijdterrein mag de ljepper eigen kleding dragen zonder reclame en moet ook een eventuele in 
beeld zijnde trainer / verzorgen eveneens eigen kleding zonder reclame dragen

6. Tijdens de prijsuitreikingen van wedstrijden die onder auspiciën van het FLB en NFB vallen zijn
de winnaars verplicht zich te kleden in de door de hoofdsponsor goedgekeurde kleding

7. Bij overtreding van dit artikel, zal naar gelang de ernst van de overtreding de sprong worden 
afgekeurd en kan de ljepper met onmiddellijke ingang voor maximaal 8 wedstrijden worden 
geschorst



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 of door de PBH
aangegeven tenue. Dit is voor de wedstrijden het districtstenue. Bij clinics en demonstraties kan de 
demo coördinator beslissen dat er in het demoshirt moet worden gesprongen. Die worden dan door 
de demo coördinator voor de duur van de clinic of demo beschikbaar gesteld.

* = Tijdens de prijsuitreiking van alle klassementswedstrijden: Trainingsjack van de eigen 
afdeling. Bij voorstellen van springers bij: Nederlands Kampioenschap (JNK), Hollands 
Kampioenschap (JHK) en Tweekamp, afhankelijk van het weer alle springers in bondstenue of 
trainingspak. Dit wordt gezamenlijk afgesproken. Tijdens de prijsuitreiking van de speciale 
wedstrijden: Nederlands Kampioenschap (JNK), Hollands Kampioenschap (JHK), Tweekamp, 
NFM en Nationale Competitie – PBH tenue. Als het koud is, dan is het trainingspak van de 
afdeling toegestaan, maar dan moeten alle springers dit doen. Eventueel trainingsjas open laten 
zodat het PBH shirt zichtbaar is. Wanneer de springers er onderling niet uitkomen of er wel/niet 
een trainingspak gedragen moet worden, dan beslist de Hoofdbestuurder van dienst.
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 heeft, dient hij
de overige sprongen te maken in een geleend districtstenue met een afgeplakt nummer.
4. De sportkleding moet altijd voldoen aan de normale eisen van zindelijkheid en vorm, zulks ter 
beoordeling van de wedstrijdleider.
5. 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.
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