NFB Protocol Tweekamp
Versie: 2020, vastgesteld op de NFB bestuursvergadering van 20200414

Dit protocol is een aanvulling op het reglement NFB Wedstrijdreglement en het NFB FVV
(https://www.nederlandsefierljepbond.nl/index.php/reglementen/). Let op, specifieke zaken m.b.t. de Tweekamp
kunnen door het hele WR en het hele FVV heen staan, deels onder de noemer “District overschrijdende
wedstrijden”. Het verloop van de wedstrijd, opening en prijsuitreiking is te vinden in dit protocol. Ook bevat dit
protocol een checklist voor de totale organisatie van het evenement.
Naamgeving evenement
De officiële benaming van het evenement is: Tweekamp Holland - Friesland (beginnen met het district waar de
wedstrijd plaatsvindt) polsstokverspringen of fierljeppen gevolgd door de plaatsnaam en jaartal. Eventuele
sponsors kunnen vermeld worden door het toevoegen van: ‘gesponsord door: <bedrijfsnaam> ‘of ‘mogelijk
gemaakt door: <bedrijfsnaam>‘.
Uitnodiging relaties
Organiserende afdeling
- Het B&W van de gemeente
- Ereleden van eigen afdeling
- Afdelingssponsoren
- Andere relaties
De districten (neem contact op met het districtsbestuur over de informatie op de uitnodiging (tijden etc.))
- hebben een lijst met functionarissen die zij uitnodigen conform het uitnodigingsbeleid van het district. Vraag
deze lijst op bij de ledenadministratie van het district
NFB
- NFB sponsoren.
De districten en de NFB kunnen hun genodigden gratis toegang verlenen op inleveren van de uitnodiging.
Uitnodigingen deelnemers
Alle deelnemers ontvangen een officiële uitnodiging voor deelname. De districten verzorgen deze uitnodigingen
in samenspraak met de organiserende afdeling (voor de aanvullende informatie zoals open training en
deelnemersprogramma). De uitnodigingen worden uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd verspreid.
Deelnemerslijst
De districten beheren de deelnemerslijst. Bij afmeldingen worden reservedeelnemers uitgenodigd door het
district. De districten plaatsen de deelnemerslijst uiterlijk 2 dagen voorafgaande aan de wedstrijd op hun website.
De organiserende afdeling verzorgt de wedstrijdlijsten voor de toeschouwers.
De arbiter
De arbiter wordt aangewezen door de NFB zoals vermeld staat in het WR Artikel 36 lid 3
Open training
De open training wordt georganiseerd en gecommuniceerd zoals vermeld staat in het WR Artikel 29
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Prijzen/bloemen
Het winnende district zorgt ervoor dat de beker gegraveerd is voor het volgende jaar. De organiserende afdeling
zoekt contact met het winnende district van vorig jaar, om na te gaan of deze gegraveerd is en te zorgen dat de
wisselbeker aanwezig is op de wedstrijd. Verder zijn er geen prijzen. Eventueel bloemen voor het winnende
team zorgt voor een mooi plaatje.
Vaantjes
Voor elk district (t.b.v. het archief), en elke official, deelnemer en reserve deelnemer wordt er een vaantje
beschikbaar gesteld door de organiserende afdeling. Hierop staat in ieder geval vermeld Tweekamp Holland –
Friesland, polsstokverspringen of fierljeppen, jaartal en de plaats/afdeling. Dit wordt aan de springers direct na
het volkslied overhandigd aan de achterzijde van de schans, de overige ontvangers krijgen dit op een ander
geschikt moment.
Vlaggen
Tijdens de wedstrijd dienen de Nederlandse vlag, de Friese vlag en de district vlaggen gehesen te zijn of dient
deze gehesen te worden tijdens het volkslied.
Voorstellen
De deelnemers dienen zich 15 minuten voor aanvang als team op te stellen op de schans. Het ene team op de
linker schans het andere team op de rechter schans. Sterkte voorkeur gaat naar het dragen van het districtstenue,
maar bij koud weer wordt het trainingspak van de afdeling gedragen. De bondscoach neemt hierin de beslissing.






Het welkom heten van deelnemers en de toeschouwers gebeurt bij voorkeur door de commentator. De
afdelingsvoorzitter kan een kort welkomstwoord houden van 1-3 minuten
De deelnemers worden door de commentator uitgenodigd om als team plaats te nemen op de schans. Teamdeelnemers staan de gehele ceremonie met het gezicht naar elkaar toe
De deelnemers worden door de commentatoren voorgesteld. De district commentatoren stellen de eigen
districtsspringers voor op volgorde van de deelnemerslijst (in ieder geval met voor en achternaam)
Aansluitend klinkt het Fries volkslied en het Nederlands volkslied (indien mogelijk, iedereen staande)
(beginnen met het volkslied van gast-district)
Daarna verlaat de deelnemer de schans aan de achterkant, zodat hij daar het vaantje kan ontvangen

Prijsuitreiking
 Er wordt naar gestreefd dat de huldiging uiterlijk 5 minuten na de wedstrijd begint
 Het winnende team verschijnt in tenue in het zandbed
 De verliezende bondscoach brengt als eerste de felicitaties over van het verliezende team
 Daarna vindt de huldiging plaats met de overhandiging van de beker. Dit gebeurt door een door de
organiserende afdeling, aangewezen persoon of personen, bijv. burgemeester, wethouder, voorzitter NFB,
voorzitter afdeling, oud springer of een bekende Nederlander
 Hierna volgen de bloemen en champagne en is er een fotomoment
 Er zijn geen andere prijzen uit te reiken
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Checklist
o
o
o
o
o
o
o
o

Vergunning (indien nodig)
Eventuele evenement verzekering
Sponsoring
Promotie
Catering
Draaiboek
Uitnodigingen
Vrijwilligers

o
o
o
o
o
o

Communicatie Promotiecommissie vooraf (i.v.m. pers uitnodigen)
Communicatie wedstrijdleiding vooraf (bespreken verloop van de wedstrijd)
Communicatie commentator vooraf (doorlopen van de ceremonie)
Communicatie met de bondscoach (rol in de prijsuitreiking, kleding tijdens voorstellen, speechlocatie en
bijzonderheden)
Eventuele supporters/deelnemers lunch wordt georganiseerd door het eigen district
Bij uit wedstrijden wordt de camping door de supporters en deelnemers zelf geregeld

o
o
o
o
o
o

Goede toegangsweg met routebordjes
Parkeergelegenheid: (á 100 auto’s + evt. supporters bus andere district)
Fiets parkeergelegenheid (á 200 fietsen)
Entree heffen indien wenselijk
Extra publiekstoiletten (1 op 200 personen)
Houd rekening met mindervalide (toegankelijkheid, toilet, parkeergelegenheid)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zorg rondom het hele springersgebied voor een duidelijk afscheiding met de toeschouwers
Ruimte voor 750 toeschouwers
Feestelijke entree en aankleding van het gehele terrein
Plaats voor perstafels en cameraposities aan het zandbed
Plaats voor de commentaarwagen en het meetapparaat
Plaats voor EHBO: 1 voor deelnemers 1 voor publiek (1 op 500, per gemeente verschillend)
Plaats voor eventueel de fanfare
Plaats voor 2 stokkenwagens in de buurt van de schansen
Plaats voor springers om te schuilen tegen regen/ schaduw
Oplossing om matten droog te houden bij regen
Vrij doorgang tot het zandbed voor een eventuele ambulance
Doorrekenen stroomverbruik, checken capaciteit, eventuele noodstroomvoorziening

o
o
o

Gastheer/ gastvrouw eventueel voor genodigden
Pers ontvangst
Programmaboekje met o.a. tweekamp uitslagen van alle jaren en schans records, informatie over de afdeling
en sponsoren
Wedstrijdenlijsten: (ongeveer 1 per 2 persoon)
Verschillende bondsvlaggen (check of de NL, FL, FLB, PBH vlag in de bus liggen)
Tweekamp bokaal gepoetst
Vaantjes
Bloemen en champagne 0.0%
Volkslied (indien USB dan vooraf testen)
Kinderhoek (op afstand van de wedstrijdschansen)
Regel iets voor je geldstromen, denk ook aan pinautomaat

o
o
o
o
o
o
o
o
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