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REGLEMENT BOS & HOUTHAKWEDSTRIJDEN 2019 

 

 

REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
BOSARBEID & HOUTHAKWEDSTRIJDEN 2019 / NK CARVING 2019 

 

Reglement voor Nederlands kampioenschap Bosarbeid- & Houthakwedstrijden op het "Houthakkersfeest" te Lage 
Vuursche op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019. 
 
ALGEMEEN 
 
Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd Kampioenschap Bosarbeid- & Houthakwedstrijden 2019. Deze 
wedstrijd vindt plaats tijdens het "Houthakkersfeest" te Lage Vuursche. Iedereen, vereniging of individu is 
gehouden aan dit reglement en eventuele bijlagen. 
 
Dit reglement is ter vervanging van alle voorgaande reglementen, welke in zoverre nog gepubliceerd, hiermee 
niet meer geldig zijn.  Op de website www.houthakkersfeest.nl kan een weergave van het geldige reglement 
gevonden worden. 
 
HET EVENEMENT 
 
De wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 17 2019, van 10:00 tot 17:30 uur. 
 
De wedstrijd vindt plaats in de Kuil van Drakensteyn ter hoogte van de Hoge Vuurscheweg te Lage Vuursche. 
 
Gedurende het evenement zijn huisregels van toepassing op het terrein en omgeving van het Houthakkersfeest. 
Deze huisregels zijn van toepassing op bezoekers, deelnemers en organisatie en dienen strikt nageleefd te 
worden. 
 
INSCHRIJVING 
 
Inschrijvingen voor deelname aan de wedstrijd dienen te gebeuren via het hiervoor beschikbare inschrijfformulier 
op de website van het houthakkersfeest,  www.houthakkersfeest.nl. 
 
Indien online inschrijven niet mogelijk is kan een deelnemer zich aanmelden via email 
(bestuur@houthakkersfeest.nl) onder vermelding van de volgende gegevens: naam, woonplaats, emailadres, 
telefoonnummer, vermelding aan welke wedstrijd wordt deelgenomen en aanduiding of eerder aan de wedstrijd is 
deelgenomen. 
 
De inschrijvingen worden door de wedstrijdorganisatie geaccepteerd in volgorde van binnenkomst en betaling.   
 
De wedstrijdorganisatie heeft het recht om een inschrijving te weigeren of ongedaan te maken zonder verdere 
opgaaf van redenen. 
 
Een week vooraf aan de wedstrijd wordt de definitieve startlijst door de wedstrijdorganisatie vastgesteld. 
Aanmelding hierna is wel mogelijk maar leidt niet automatisch tot acceptatie van deelname.    
 
Met inschrijving voor deelname verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van; en akkoord te zijn 
gegaan met de reglementen van de wedstrijd en tevens met de voorwaarden voor het evenement 
Houthakkersfeest zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Houthakkersfeest Lage Vuursche.  
 

http://www.houthakkersfeest.nl/
http://www.houthakkersfeest.nl/
mailto:bestuur@houthakkersfeest.nl
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WEDSTRIJDEN 
 

De wedstrijden worden gehouden op zaterdag 17 augustus 2019 en de eerste voorronde begint om 10.00 uur. 
 
Alle deelnemers dienen zich uiterlijk voor 09.30 uur te melden bij het wedstrijdsecretariaat, de heer Ronald 
Besamusca. Het wedstrijdsecretariaat is te vinden langs de wedstrijdring. 

De volgorde van deelname aan de wedstrijden wordt via loting vastgesteld. Er wordt deelgenomen door 
maximaal 16 deelnemers die ieder in voorronde(s)  strijden om een finale plaats. 
 
Er worden maximaal 4 voorrondes gehouden met in iedere ronde maximaal 4 deelnemers. De in de voorronde 4 
snelste deelnemers, door jury bepaald  na verrekening van eventuele strafseconden, strijden in de finale om de 
plaatsen één, twee, drie en vier. 
 
De finale staat gepland om te beginnen rond 17.00 uur.  Om ongeveer 18.00 uur zal de prijsuitreiking plaats 
vinden. 

De deelnemer is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen op tijd aanwezig te zijn in de wedstrijdring als zijn 
ronde gestart gaat worden.  

UITRUSTING EN REGELS GEBRUIK MATERIALEN 

Om deel te mogen nemen aan de wedstrijden moet de deelnemer zorgdragen voor het hebben en dragen / 
gebruiken van de wettelijk voorgeschreven en goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen, te weten: 
veiligheidsbroek, veiligheidsschoeisel, veiligheidshelm, handschoenen en gezicht- en gehoorbescherming. 
 
Tevens moeten de deelnemers zelf zorg dragen voor degelijk, veilig en goedgekeurd gereedschap en een 
motorzaag die aan de  wettelijke voorgeschreven eisen voldoen. Bij het gebruik van het gereedschap en/of 
motorzaag en tijdens de wedstrijden dienen alle regels op het gebied van veiligheid en Arbowetgeving strikt te 
worden nagekomen. 

Bij het niet in orde, of niet volledig hebben van de persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en/of 
motorzaag; dan wel bij een ondeskundig gebruik van voornoemde middelen en gereedschappen; dan wel bij een 
ondeskundige uitvoering van het parcours, kan de deelnemer uitsluitend na oordeel van de jury of wedstrijdleiding 
gediskwalificeerd worden./of bestuursleden.  

DE JURY 

De jury bestaat uit maximaal 4 scheidsrechters. Een deelnemer kan protesteren tegen gebeurtenissen tijdens de 
wedstrijd, tegen het optreden of besluit van een jurylid, tegen het optreden van een deelnemer of tegen de 
uitslag.   
 
Een protest kan mondeling ingediend worden bij de jury. Deze zal het protest toetsen aan de reglementen en 
vervolgens beoordelen op reglementair. Indien dit niet het geval is zal het protest afgewezen worden en wordt de 
deelnemer hiervan direct op de hoogte gebracht.  
 
Indien het protest reglementair is zal de jury in overleg treden en, indien het type protest dit naar zijn beoordeling 
rechtvaardigt, ook met de wedstrijdorganisatie.  
 
Bij geschillen en/of protesten beslist de jury en haar oordeel is bindend en beslissend. 
 
HET WEDSTRIJDPARCOURS 
 
Het wedstrijdparcours wordt afgewerkt op tijd, volgens de volgende 4 onderdelen: 
 
Wedstrijdparcours - onderdeel 1: 
Boom omzagen en uitsnoeien met de motorzaag. De boom moet dusdanig omgezaagd worden dat deze op de 
door de  deelnemer neergezette piket valt. De piket dient circa 12 meter uit de standplaats van de boom geplaatst 
te worden op een veilige en daartoe geschikte plaats, en zonder dat een andere deelnemer hiervan hinder kan 
ondervinden. Vervolgens moet de baard en valkerf volledig en recht afgezaagd worden.  
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Bij de oranje streep dient de boom gekort te worden. Vervolgens moet de boom glad uitgesnoeid worden t/m de 
met een lint aangegeven takkrans en vervolgens aftoppen en omdraaien en de overige takken glad uitsnoeien. 
 
Eventuele strafseconden worden berekend bij: 

o Stam op de piket of minder dan 5 cm: géén strafseconden. 
o Afstand tussen stam en piket tussen 5 en 50 cm: 20 strafseconden 
o Afstand tussen stam en piket tussen 51 en 100 cm: 40 strafseconden 
o Afstand tussen stam en piket tussen 100 en 150 cm: 60 strafseconden 
o  Afstand tussen stam en piket meer dan 150 cm: 80 strafseconden. 

De afstand tussen de stam en piket wordt door een jurylid vastgesteld op het moment dat de boom net op de 
grond gevallen is; dus vóór dat de deelnemer aan het snoeien begint. 
Verdere beoordelingen: 

o Niet of niet volledig of recht afgezagen van de baard en valkerf: 40 strafseconden 
o Boom niet glad uitgesnoeid: 40 strafseconden 

 
Wedstrijdparcours – onderdeel2: 
Liggend stamstuk zojuist geschoond in onderdeel 1. lengte korten vanaf het dikste hout in 3 stukken van exact 
38cm, 81cm en 1,30 meter. lengte. Vervolgens moet het stuk van 1.30 mtr.  in zijn geheel geschild worden. Alle 
schors moet er rondom af zijn. 
Eventuele strafseconden worden berekend bij: 

o Bij korten - per cm. meer of minder: 20 strafseconden 
o Stamstuk niet geheel geschild: 80 strafseconden 

 
Wedstrijdparcours - onderdeel 3: 
Schijven zagen van een staand stamstuk. Er moeten in totaal minimaal 5 ‘schijven’ gezaagd worden die allemaal 
op het stamstuk blijven liggen zonder dat ze met het lichaam of onderdelen van het lichaam en / of met een ander 
stuk gereedschap / materiaal zijn aangeraakt. Alleen met het blad van de motorzaag mogen de schijven evt. recht 
gelegd worden. De gezaagde schijven mogen niet dikker zijn dan 2 cm. 
 
Eventuele strafseconden worden berekend bij: 

o Schijven aangeraakt / recht gelegd anders dan met het blad van de motorzaag: 40 strafseconden 
per schijf. 
o Schijf dikker dan 2 cm: 20 strafseconden per schijf 

 
Wedstrijdparcours - onderdeel 4: 
Stamstuk van ± 20/25 cm. doorsnee doorhakken met de bijl zodanig dat de stamstukken geheel los van elkaar 
zijn. Nadat het stamstuk door midden gehakt is, wordt de bijl op veilige wijze weggelegd en gaat de deelnemer 
met één arm omhoog staan, vervolgens stopt de tijd. 
 
Eventuele strafseconden worden berekend bij: 

o Het niet geheel gescheiden zijn van de 2 stukken: diskwalificatie 
 
WEDSTRIJDPARCOURS ALGEMEEN 
 
De deelnemer is verplicht om alle 4 de onderdelen in de juiste volgorde uit te voeren. Wordt dit niet gedaan dan 
wordt de deelnemer automatisch gediskwalificeerd. 
 
Direct nadat de tijd stil gezet is wordt door de gezamenlijke jury per deelnemer bekeken of er strafseconden 
bijgeteld moeten worden en zo ja hoeveel en vervolgens wordt de definitieve eindtijd vastgesteld. 
 
Aan het einde van de vierde voorronde is bekend welke vier “snelste” deelnemers zich hebben gekwalificeerd 
voor de finale. In de finale zal hetzelfde parcours zoals hierboven omschreven worden afgelegd. 
 
WIJZIGINGEN IN HET WEDSTRIJDPARCOURS 
 
Voor aanvang van de wedstrijden kan de wedstrijdorganisatie besluiten tot het afwijken op onderdelen van de 
beschreven onderdelen van het wedstrijdparcours. Afwijking kan noodzakelijk zijn door terrein, materiaal of 
andere oorzaken. Het wijzigen van het parcours wordt uitsluitend gedaan om zorg te dragen voor een eerlijke 
wedstrijd, en zal daar waar mogelijk zoveel mogelijk vermeden worden. 
 
Als er sprake is van een parcourswijziging dan worden de deelnemers op de wedstrijddag in de periode van 9.30 
tot 10.00 uur hierover door het juryteam ingelicht. Bij onduidelijkheid kan men de juryleden om informatie vragen 



4 

 

REGLEMENT BOS & HOUTHAKWEDSTRIJDEN 2019 

 

vooraf aan deelname aan de wedstrijd. Er wordt geen discussie met juryleden gevoerd over de inhoudelijkheid 
van eventuele  wijzigingen. 

AANSPRAKELIJKHEID 

Iedere deelnemer doet vrijwillig en geheel voor eigen verantwoording en risico mee. Het bestuur van ‘Stichting 
Houthakkersfeest Lage Vuursche’ kan op géén enkele wijze verantwoordelijk, aansprakelijk of geldelijk 
aansprakelijk gesteld worden voor ongeval en/of ziekte van of door de deelnemers, ongeacht de oorzaak hiervan. 
 
Daarnaast draagt het bestuur geen verantwoording en/of aansprakelijkheid voor diefstallen en/of vermissing en/of 
vernieling van geld, kleding, gereedschap, machines en/of andere goederen van welke aard dan ook, dit in de 
meeste ruime zin des woord. 
 
AANVULLENDE BEPALINGEN 
 
Het tonen, aanbieden en verkopen van goederen door deelnemers aan de wedstrijden,  van welke aard ook is in 
en om de wedstrijdring niet toegestaan. 
 
Het is de deelnemer toegestaan persoonlijke, relevante promotiemiddelen en in beperkte mate eigen 
sponsoruitingen te tonen. De deelnemer dient hierbij wel te zorgen dat de door de organisatie aangebrachte 
borden en sponsoruitingen ongehinderd zichtbaar blijven.  Eventuele aanwijzingen hieromtrent van de organisatie 
dienen zondermeer opgevolgd te worden. 

Het Bestuur 
Wedstrijdorganisatie 
Juryteam 
 
STICHTING HOUTHAKKERSFEEST LAGE VUURSCHE. 

(Versie 15-08-2019 vs1.2 Wijzigingen voorbehouden) 

 


