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1. Definities 
 
ECFS:  Het Europees Kampioenschap (European Championship in Forestry Skills) is een 

kampioenschap georganiseerd voor studenten in de groene sector, georganiseerd 
door docenten van bos- en landbouwscholen in Europa. 

Student: persoon jonger dan 25 op moment van EK verbonden te zijn aan een school of in 
het jaar van het EK een cursus volgen aan een school of cursuscentrum; 

Selectiewedstrijd: door de commissie aangewezen wedstrijd waarin wordt bepaald welke studenten 
NL vertegenwoordigen op het ECFS.  

Commissie: commissie of werkgroep, die onder de SNB valt en vanuit de SNB de Nederlandse 
uitzending naar het ECFS organiseert en faciliteert.  

SNB: Stichting Nederlandse Bosarbeidwedstrijden: Stichting die TEAMNL voor het ECFS 
ondersteund en ook voor het NK en het WK de zaken regelt in NL.  

TeamNL: groep Nederlanders die tijdens het ECFS NL vertegenwoordigen, bestaande uit: 
Team: 4 studenten/deelnemers en 1 reserve, teamleider en technisch leider 
Teamleider: vertegenwoordigd NL samen met technisch leider op vergaderingen en beslissen 

samen gedurende activiteiten. Verantwoordelijk voor contacten met (hoofd)jury en 
organisatie. 

Technisch leider: begeleiding deelnemers, beslist samen met teamleider, mede vertegenwoordiger 
bij vergaderingen en kan ingezet worden als jury.  

Jury: personen die meegaan naar het EK om daar te jureren. Indien zij niet jureren zijn ze 
begeleiding of supporter 

Begeleiding: personen die meegaan om de deelnemers te begeleiden. Dit kan zijn tijdens het EK 
of bij voorbereidende activiteiten.  

Supporter: overige personen die meegaan naar het EK.  
Dames(team): 1 of meerdere dames die voldoen aan dezelfde criteria als de ‘reguliere’ deelnemers 

en op uitnodiging van het gastland deelnemen aan het EK.    
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2. Selectieprocedure  
 
Iedereen die voldoet aan de deelnemers regels zoals in het geldende ECFS regelement vermeld zijn, kan 
deelnemen aan de selectiewedstrijd.  
 
Voor het EK2018 wordt deze georganiseerd tijdens De Groene Sector Vakbeurs op donderdag 11 januari 2018. 
De selectiewedstrijd wordt georganiseerd door de EK commissie in samenwerking met het Axetreme-team. 
Aanmelding via: axetremteam.nl. 
 
Voorwaarden: 

• Deelnemers dienen te voldoen aan ECFS reglement 

• Verbonden te zijn aan een school of in het jaar van het EK een cursus volgen aan een school of 
cursuscentrum; 

• Deelnemers hebben aantoonbaar ervaring met het werken met de motorkettingzaag door een 
certificaat van minimaal ECC2 of gelijkwaardig te kunnen tonen bij aanmelding;  

• Het team wordt geselecteerd aan de hand van een selectiewedstrijd op: 
o Technische onderdelen – met de motorkettingzaag; 
o Bosbouwparcours. 

 
De commissie bepaald welke onderdelen worden getoetst, dit zal afhankelijk zijn van de locatie (binnen).  
In ieder geval worden de vijf zaagonderdelen getoetst en een deel van het bosbouwpacours.  
Aan het eind van de selectiewedstrijd worden de vier deelnemers en de reserve bekend gemaakt. 
Zij tekenen voor akkoord dit protocol en voor de data van trainingen die gepubliceerd zijn.  
 
Zo snel mogelijk na de selectiewedstrijd zijn ok de overige leden van TeamNL bekend zodat dit tijdig aan de 
organisatie kan worden doorgegeven.  
 
Alle deelnemers dienen minimaal 900 punten te zagen op de technische onderdelen tijdens de 
selectiewedstrijd, of aantoonbaar tijdens een door de teamleiding erkende wedstrijd met dezelfde 5 disciplines.  
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3. TEAMNL 
 
TeamNL bestaat uit vijf verschillende soorten leden: 

• Team 

• Begeleiding 

• Jury 

• Supporters 

• Dames (-team) 
Voor iedere soort leden zijn aparte afspraken.  
 

3.1. Team 
Het team bestaat uit de vier geselecteerde deelnemers, de teamleider en de technisch leider.  
Het team zal in ieder geval afreizen naar het EK en Nederland vertegenwoordigen.  
 

• Teamleider 
o De teamleider is aanspreekpunt voor het team; 
o Vertegenwoordigd het team in de vergaderingen; 
o Koppelt de teamprestaties terug met de achterban; 
o Vertegenwoordigd NL in de Hoofdjury en tijdens het voorbereidend treffen.  

• Technisch leider 
o Is aanspreekpunt voor de wedstrijd; 
o Kan ingezet worden als jury; 
o Is contactpersoon met de leveranciers; 

• Deelnemers  
o Nemen deel aan het EK; 
o Vertegenwoordigen Nederland op een internationaal evenement en handelen daarnaar; 
o Volgen de aanwijzingen van de teamleiding op; 
o Confirmeren zich aan de regels en afspraken zoals vastgelegd in dit protocol;  
o Regelen eten voor de internationale avond in overleg met de teamleiding.  

 
Voor alle teamleden geldt dat: 

• Onderdak en verzorging is geregeld door het organiserende land. 

• Ze bijdragen aan de algemene en trainingskosten  
 

3.2. Begeleiding 
In aanloop naar het EK en tijdens het EK kan TeamNL ondersteund worden door begeleiders. Dit zijn personen 
die in aanloop naar het EK het team trainen, faciliteren of op andere wijze begeleiden.  
Voor de begeleiders geldt: 

• Vertegenwoordigen Nederland op een internationaal evenement en handelen daarnaar; 

• Volgen de aanwijzingen van de teamleiding op; 

• Confirmeren zich aan de regels en afspraken zoals vastgelegd in dit protocol;  

• De kosten voor onderdak worden in principe gedekt door de organisatie, als dit niet het geval is, 
worden ze opgeteld bij de algemene kosten  

 

3.3. Jury 
Juryleden treden tijdens het EK op als internationaal toezicht/jury, ondersteund door nationale juryleden van 
het organiserende land. 
Voor de begeleiders geldt: 

• Begeleiden het team voor en/of tijdens het EK; 

• Vertegenwoordigen Nederland op een internationaal evenement en handelen daarnaar; 

• Volgen de aanwijzingen van de teamleiding op; 

• Confirmeren zich aan de regels en afspraken zoals vastgelegd in dit protocol;  

• De kosten voor onderdak worden opgeteld bij de algemene kosten  
 

3.4. Supporters 
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Naast de hiervoor genoemde Nederlanders kunnen er ook extra mensen mee. Dit zijn supporters. Denk hierbij 
aan: deelnemers voor volgende jaren, geïnteresseerden, partners, enz.  
Voor de supporters geldt: 

• Vertegenwoordigen mede Nederland op een internationaal evenement en handelen daarnaar; 

• Volgen de aanwijzingen van de teamleiding op; 

• Confirmeren zich aan de regels en afspraken zoals vastgelegd in dit protocol;  

• De kosten voor reis en verblijf worden door de supporters zelf gedragen; daarnaast betalen ze mee aan 
de algemene kosten. 

 
 

3.5. Dames (team) 
Op uitnodiging van het gastland kan het zijn dat er een apart damesteam of een los aantal dames welkom is, 
aanvullend op het reguliere hiervoor beschreven deelnemersteam. Dit laat onverlet dat dames te allen tijde zich 
gewoon kunnen kwalificeren. 
 
Indien het organiserende land dit mogelijk maakt zullen ook de dames zich moeten kwalificeren, dit kan zijn: 

• Omdat er meer gegadigden zijn dan plaatsen; 

• Om het niveau van zagen aan te tonen. 
Voor het damesteam kan het zijn dat er door het organiserende land kosten in rekening worden gebracht, deze 
worden verrekend als ware het algemene kosten; en derhalve ook zo verdeeld.  
De teamleiding blijft n aantal en bezetting gelijk ook al gaan er dames mee.  
Verder zijn de verantwoordelijkheden voor de dames/ he damesteam gelijk aan die voor de deelnemers zoals 
hiervoor en hierna beschreven  
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4. Trainingen 
 

• Deelnemers dienen 80% van de aangeboden gezamenlijke en individuele trainingen deel te nemen. De 
trainingen bestaan uit zowel technische trainingen met de motorkettingzaag als trainingen betreffende 
het bosbouwparcours. 

o Individuele trainingen zijn trainingen die plaatsvinden met alleen de leden van het eigen 
zaagteam. 

o Gezamenlijke trainingen vinden met alle kandidaten plaats.  

• Na geselecteerd te zijn is het mogelijk om deelnemers aan de hand van tegenvallende inzet en prestaties 
deelname aan het EK te ontzeggen. Dit vindt plaats indien de deelnemer: 

o Minder dan 80% van de trainingen aanwezig is; 
o Structureel slecht presteert op het bbp; 
o Geblesseerd is voorafgaand aan de wedstrijd; 

▪ In voorkomende gevallen neemt de reserve deelnemer de plek van de uitgevallen 
deelnemer in.  

• In voorkomende gevallen kan de teamleiding uitzonderingen maken op de aanwezigheidsverplichting 
indien studie, stage of andere omstandigheden daar aanleiding toe bieden; 

• In situaties waarin dit protocol niet voorziet bepaalt de teamleiding.   
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5.  Financiën  
 
Kosten zijn: 
 
Algemene kosten:  

• worden verdeeld over alle TeamNL leden 

• bestaand uit: 
o reiskosten team & begeleiders 
o representatiekosten 
o verblijfskosten begeleiders 

 
Supporterskosten  

• Bestaan uit de reis en verblijfskosten van de supporters 

• Worden geheel betaald door de supporters. 
 
Trainingskosten: 

• Worden betaald door het team en de deelnemende begeleiders 
 
Bijvoorbeeld: 

• Team 6 personen 

• Begeleiding 3 personen 

• Jury 3 personen 

• Supporters 2 personen 

• De algemene kosten worden verdeeld over 14 personen. 

• De trainingskosten over 9 personen; 

• De supporterskosten over 2 personen (jury is op kosten van het organiserende land). 
 
De meeste EK’s zijn per busje goed te bereiken. 2018 vindt het EK plaats in Hongarije. De teamleiding bepaalt 
het programma en de reismethode. Kosten voor bus huur, brandstof en verzorging onderweg zijn te 
verwachten.  
 
Daarnaast zijn er representatiekosten voor het team: 

• Kleding (sponsoring, eventueel eigen bijdrage) 

• Internationale avond (eten)  

• Geschenk organisatie 

• Herinneringen om uit te delen  
 
Dit betreft allemaal algemene kosten.  
Vanuit de SNB is er een beperkte bijdrage beschikbaar voor een deel van de onkosten. De teamleiding bepaalt 
waarvoor deze wordt ingezet. 
 
Alle leden van TeamNL zijn zelf verantwoordelijk voor: 

• Geldige reis- en verblijfsdocumenten; 

• Correcte thuisblijf gegevens in geval van calamiteiten; 

• Ziektekosten- reis- en ongevallenverzekering. 
 
De teamleiding, de meewerkende teams, de SNB en eventuele sponsoren zijn in alle gevallen uitgesloten van 
aansprakelijkheid.  
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6. Regels & afspraken  
 
Materiaal en pbm’s en uitingen: 

• Deelnemers mogen tijdens de wedstrijd eigen machines en gereedschappen gebruiken; 

• Kleding afspraken: 
o De teamleden dragen eigen zaagkleding; 
o Voor een aantal momenten stelt de teamleiding ter plaatse vast welke kleding gedragen wordt 

(bijvoorbeeld internationale avond, opening en prijsuitreiking).  
 

Alcohol gebruik 

• Het kan voorkomen dat een EK organisatie geen alcohol toelaat tijdens (delen van) het evenement, dit 
wordt door de teamleiding doorgegeven aan de gehele ploeg en gerespecteerd; 

• Bovenmatig alcoholgebruik is in geen geval toegestaan, de teamleiding zal iemand hierop aanspreken; 

• De deelnemers gaan naar het EK om een sportieve prestatie neer te zetten, daarbij past matig en 
verantwoord alcoholgebruik, voorafgaand aan de wedstrijddagen. Tijdens de wedstrijden zelf is 
alcoholgebruik verboden. Overige teamleden ondersteunen de deelnemers door hier rekening mee te 
houden in gedrag en uitingen.  

• Personen die nog moeten rijden, al dan niet verantwoordelijk zijn voor het vervoer drinken geen 
alcohol.  

 
Sportief gedrag 

• Van alle teamleden wordt sportief gedrag verwacht, richting medeteamleden, tegenstanders, 
organisatie, pers, jury en andere aanwezigen. 

• Als team vertegenwoordigen we Nederland, wat betekend dat we ook een verplichting hebben: 
gezelligheid en humor passen daar in maar houdt altijd rekening met het feit dat wat wij normaal vinden 
niet overal normaal is.  

 
PR en uitingen 

• De teamleden geven met ondertekening toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en video 
voor PR doeleinden, middels social media en voor verdere verspreiding via de pers.  

 
Algemeen 

• Het drugsbeleid zoals in Nederland is niet in alle landen zo liberaal; drugs worden tijdens de in dit 
protocol beschreven evenementen dan ook op geen enkele wijze getolereerd.  
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7. Akkoord 
 
Met het ondertekenen van dit document geeft de ondertekende aan akkoord te gaan met, en zich te 
confirmeren aan de gestelde regels en afspraken. Hiermee wordt tevens afstand gedaan van alle mogelijke 
vormen van aansprakelijkheid jegens de genoemde partijen. 
 
 
Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

 

Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

Naam:……………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………

Handtekening:……………………………………………………….. 

 
 


