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Projectplan ‘Wat is survivalrun?’ 
 

1. Aanleiding 
 
1.1 Situatieschets en probleemstelling 
 
Binnen het scala aan outdoor sporten staat de SBN voor het unieke karakter van survivalrun. 
Die identiteit willen we bewaken, nu en in de toekomst. Om dat te kunnen doen, moeten we 
helder vaststellen wat survivalrun is.  
 
Survivalrun is niet zoals andere sporten exact tot op de centimeter vast te leggen. Een aantal 
zaken zijn beschreven in het Algemeen Reglement en in de Parcoursvoorschriften, maar 
geen enkele survivalrun is gelijk en er zal altijd ruimte voor variatie en creativiteit blijven. 
Tegelijkertijd is er nu regelmatig discussie en onduidelijkheid over wat passend/wenselijk is 
binnen een survivalrun.  
 
Als je niet duidelijk kunt aangeven wat je identiteit is, kun je dat ook niet uitdragen. De SBN 
ziet het als haar rol om te definiëren wat survivalrun is. Wat moet erin, wat mag erin, wat 
mag er niet in? 
 
Ter illustratie willekeurige (gechargeerde) voorbeelden van zaken die niet beschreven zijn: 
- Er zijn hindernissen zonder touw, maar is een complete survivalrun zonder touwen nog een 
survivalrun? 
- Mag in een survivalrun 50% van de hindernissen uit klimmen op armkracht bestaan? Of 
voor 100%? 
- Mag zwemmen een onderdeel zijn? Ook 100 meter? Of 500 meter? 
- Mag een glijbaan in survivalrun? Of abseilen, tokkelen of wandklimmen?  
- Als boogschieten een onderdeel is, mag darten dan ook? Of speerwerpen? Of kegelen? Of 
een bal door een korf? Of een voetbal op doel schieten? 
- Mag een survivalrun 4x een houthakopdracht bevatten? 
- Mag een lastenloop 3 km lang zijn? Of mogen er 10 lastenlopen in één survivalrun? 
- Kan een survivalrun volledig over verhard terrein gaan? 



 
 

 
 

- Moet er een maximum of minimum aantal hindernissen zijn per 
afstand/wedstrijdcategorie? 
- Kunnen er verschillen zijn in (uitvoering van) hindernissen voor heren en dames? 
- Kunnen de kaders verschillen afhankelijk van de categorie 
(recreatief/kwalificatie/wedstrijd)? 
 
Bovenstaande voorbeeldvragen kun je opvolgen met “Waarom wel/niet?” en vooral “Willen 
we daar iets over vastleggen en zo ja, wat?” 
 
De makkelijke dooddoener luidt “Ervaren parcoursbouwers weten prima wat wel en niet 
passend is.” Echter, bijvoorbeeld de discussie over ‘OCR-hindernissen’ in survivalruns laat 
zien dat er vele interpretaties zijn over wat passend is. Sommigen willen meer OCR-
hindernissen, anderen juist minder. En wanneer is een hindernis eigenlijk een OCR-
hindernis? Wat is eigenlijk het verschil tussen een OCR-parcours en een 
survivalrunparcours? Wat kunnen of willen we daarover vastleggen? 
 
Kortom, er is behoefte aan meer kadering van wat survivalrun is. Niet met als doel om 
beperkingen op te leggen aan parcoursbouwers, maar wel om het unieke karakter van 
survivalrun te koesteren en te beschermen. Door helderheid te verschaffen, kunnen we 
duidelijker uitdragen waar survivalrun voor staat. 
 
In het Meerjarenbeleidsplan 2021+ staan de volgende doelstellingen: 

▪ De SBN heeft kaders gesteld voor wat wel en niet in survivalrun thuishoort. 
▪ De SBN heeft het unieke karakter van survivalrun geformuleerd. 

 
In navolging hiervan staat in het Jaarplan 2022/2023: 

▪ De SBN heeft vastgesteld wat het unieke karakter van survivalrun is. Tevens zijn 
kaders beschreven van wat wel en niet in survivalrun thuishoort. 

 
Het bestuur zal in juni 2022 een projectgroep aanstellen die aan de slag zal gaan met dit 
vraagstuk. 
 
 
1.2 Opdracht voor de projectgroep 
 
A. Beschrijf de identiteit van survivalrun. 
 
B. Beschrijf de kaders waarbinnen survivalrun valt. Geef concreet aan welke zaken niet in 
survivalrun zouden mogen of in bepaalde mate in mogen en welke zaken juist niet mogen 



 
 

 
 

ontbreken. Geef suggesties voor hoe dit in reglementen en voorschriften is vast te leggen en 
hoe dit is te handhaven.  
 
 
1.3 Verwacht projectresultaat 
 
Een gemotiveerd schriftelijk advies aan het bestuur aan het einde van de projectduur (juli 
2023).  
 

LET OP: Zodra het projectresultaat is overgedragen aan het bestuur, is het bestuur eigenaar 
van het advies en daarmee verantwoordelijk voor het vervolgtraject. Het bestuur heeft de 
bevoegdheid om het uitgebrachte advies integraal, gedeeltelijk, niet of in aangepaste vorm 
over te nemen en te presenteren in het aanlooptraject richting de najaars-ALV 2023. 
 
Tijdens de digitale ALV-afstembijeenkomsten kunnen leden vervolgens nog feedback geven 
en op de ALV stemmen de leden over het document dat door het bestuur wordt voorgelegd. 

 
 
1.4 Activiteiten 
 
De projectgroep vergadert onderling fysiek of online. De projectgroep kan onderzoek doen, 
informatie inwinnen en mensen bevragen. De WO’s, TG’s en individuele leden zullen om hun 
input gevraagd worden. Door middel van één of meerdere (online) bijeenkomsten (of als 
onderdeel van bestaande bijeenkomsten) kan met doelgroepen gediscussieerd worden over 
stellingen en ideeën. Een enquête naar (een deel van) de achterban ligt voor de hand. De 
projectgroep kan gebruik maken van ondersteuning door het bondsbureau. De projectleider 
bewaakt het vergaderschema, actiepunten en deadlines. 
 
 
1.5 Documenten ter referentie 
 
- Algemeen Reglement 
- Parcoursvoorschriften 
- Advies Cie TZ aan bestuur d.d. inzake gebruik van OCR-hindernissen 
 
 
  



 
 

 
 

2. Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden  
 
 
2.1 Opdrachtgever 
Bestuur SBN 
 
 
2.2. Projectleider 
Mark Huizinga (directeur) 
 
 
2.3 Projectgroepleden 
 
De projectgroep zal bestaan uit een kernteam en een denktank. Het kernteam zal, naast het 
meedenken over de inhoud, de leiding nemen in het voorbereiden en organiseren van 
vergaderingen, bijeenkomsten, enquête, etc. en zal vervolgens de verzamelde input 
uitwerken. De denktank wordt gevormd door specialisten die op regelmatige basis input 
leveren en feedback geven op de door het kernteam uitgewerkte stukken. 
 
Kernteam: 

- projectleider 
- bestuurslid 
- lid Commissie Wedstrijdzaken 
- eventueel een extra procesbegeleider 

 
Denktank, gevormd door vertegenwoordigers van:  

- wedstrijdorganisaties 
- trainingsgroepen 
- survivalrunners 
- Parcourscommissie 
- Commissie Wedstrijdzaken 
- Commissie Technische Zaken 

 
Bij de denktank kunnen dit per categorie 1, 2 of 3 vertegenwoordigers zijn. Hiermee kan het 
weliswaar een grote groep worden, maar we hechten eraan om de verschillende 
invalshoeken vertegenwoordigd te hebben. De denktank zal minder vaak overlegmomenten 
hebben dan het kernteam, wat het qua planning eenvoudiger maakt. 
 



 
 

 
 

Alle projectgroepleden gaan een commitment aan om gedurende de projectperiode hun 
input en inzet te leveren. Het kernteam zal daarbij meer werk hebben en meer onderling 
overleg hebben dan de denktank. Het projectresultaat is echter een product en 
verantwoordelijkheid van de gehele projectgroep. 
 
Het bondsbureau zal mensen benaderen met de vraag om zitting te nemen in deze 
projectgroep. Geïnteresseerden kunnen zich ook zelf bij het bondsbureau melden. Het 
bondsbureau zal een samenstelling van de projectgroep ter accordering voorleggen aan het 
bestuur. 
 
 
Projectfasering 
 
Projectperiode: mei 2022 (na voorjaars-ALV 2022) tot en met juli 2023. 
 
april 2022: instemming voorjaars-ALV 
mei 2022: werving potentiële projectgroepleden 
juni 2022: projectgroep door bestuur vastgesteld + eerste vergadering 
dec 2022: tussenrapportage aan bestuur 
juli 2023: oplevering advies aan bestuur 
 
 
Beheer & toezicht 
 
De projectleider ziet toe op het vergaderschema, actiepunten en deadlines. Hij zal ervoor 
zorgen dat gedurende de projectperiode het bestuur maandelijks een update op hoofdlijnen 
van de voortgang van het project krijgt. In december 2022 zal de projectgroep een 
tussenrapportage aan het bestuur voorleggen. Het bestuur kan daarop desgewenst 
bijsturen. In juli 2023 zal de projectgroep als eindproduct een gemotiveerd schriftelijk advies 
aan het bestuur uitbrengen. 
 
 
Projectbegroting 
 
Noodzakelijke kosten voor reizen (€0,19/km) en vergaderen door projectgroepleden kunnen 
worden gedeclareerd bij het bondsbureau. Dit geldt ook voor eventuele kosten voor 
mailings, enquêtes of andere communicatie naar leden. 
 
 


