
 
 

 
 

Van  : Bestuur 
Aan  : SBN leden t.b.v. voorjaars-ALV 2022 

Datum  : 25 maart 2022 

Betreft  : Voorstel aanpassing maximale hoogte bij survivalruns 

  

 

UPDATE 19 APRIL 2022: 
Onderstaand voorstel wordt niet in de voorjaars-ALV 2022 gebracht. 

 
De Commissie Deskundigheidsbevordering (Cie DB) heeft in 2021 een advies uitgebracht aan 
het bestuur om de maximale hoogte voor hindernissen aan te passen van 4 meter naar 3,5 
meter. Het bestuur ondersteunt dit advies. 
 
Op 16 december 2021 heeft de Cie DB het advies toegelicht in een online bijeenkomst. 
Hierbij waren 45 vertegenwoordigers van TG’s en WO’s aanwezig. Daarna is een enquête 
uitgezet onder alle TG’s en WO’s. 63 personen hebben deze enquête ingevuld, dat is 
ongeveer de helft van alle aangesloten organisaties. 
 
Het bestuur is voornemens om in de voorjaars-ALV 2022 het volgende voorstel in te 
brengen: 
 

In artikel 1.5 van de Parcoursvoorschriften worden de eerste twee zinnen vervangen door de 
volgende tekst: 
 
Tijdens survivalruns gelden de volgende maximale hoogtes: 
- Voor deelnemers tot en met 14 jaar 2,5 meter boven land en 3,5 meter boven water 
- Voor deelnemers vanaf 15 jaar 3,5 meter boven land en 3,5 meter boven water 
 
Tijdens trainingen gelden de volgende maximale hoogtes: 
- Voor leden tot en met 14 jaar 2,5 meter boven land en 4 meter boven water 
- Voor leden vanaf 15 jaar 4 meter boven land en 4 meter boven water 

 
Voor TG’s verandert er vooralsnog niets. Het bestuur is voornemens om in de voorjaars-ALV 
2023 een voorstel te brengen om de maximale hoogte tijdens trainingen ook op 3,5 meter te 
stellen. Dat voorstel zal tevens een overgangsregeling bevatten. 
 
Het begrip hoogte staat gedefinieerd in artikel 1.5 van de Parcoursvoorschriften: “De hoogte 
wordt bepaald vanaf het laagste punt onder de hindernis, wateroppervlak of horizontaal 



 
 

 
 

gespannen net onder de hindernis tot en met de hoogte van het hoogste punt in de hindernis 
dat de deelnemer mag gebruiken om de hindernis te volbrengen.” 
 
Binnen de context van het voorstel is de positie of houding van de deelnemer (hangend, 
liggend, zittend, staand) dus niet bepalend voor de hoogte. Het gaat om het hoogste punt 
dat gebruikt mag worden, zoals het grijpvlak van een triangel/ring of de bovenkant van een 
balk/touw bij een swingover of apenhang. 
  


