
-1- (Junior) 
 

 Junior NL 2018  

Internationale Wedstrijd en Kampioenschap Boomvellen  

van België 2018 – Junior versie 
 

Zaterdag 15 en Zondag 16 september 2018 te STER-FRANCORCHAMPS 

 

Wedstrijdreglement 

 

Deelnemers 

 
Deelneming aan de wedstrijd staat open voor alle candidaten ongeacht hun beroep of nationaliteit. 

De minderjarige candidaten moeten  bij hun verzoek tot inschrijving een door hun ouders of voogd 

ondertekend bewijs van toestemming overleggen.  

Er bestaat een categorie Junioren. 

Van de categorie Junioren maken deel uit degenen die op de eerste dag van de wedstrijd nog geen 

21 jaar oud zijn. 

Degenen die in de voorafgaande jaren de titel Kampioen van België hebben behaald in de categorie 

"Junioren" mogen daarna niet meer deelnemen aan de wedstrijden voor Junioren 

De drie hoogst geplaatsten van de selectieronden van de categorie « junioren » worden geselecteerd 

voor de wedstrijdfinale in die categorie.  

Het organiserend comité is bij uitsluiting bevoegd in geval van tegenspraak te beslissen In welke 

categorie (junior of senior) een deelnemer wordt opgenomen. 

 

 

Inschrijvingskosten 

 
Deze kosten moeten worden overgemaakt op rekening nummer 068-20007983-13 (IBAN : BE08 0682 

0079 8313 – BIC : GKCCBEBB) ten name van "Attractions Forestières et Touristiques" te 

Francorchamps. Indien een deelnemer zich terugtrekt, vervallen deze kosten aan het organiserend 

Comité. 

De inschrijvingskosten bedragen Eur. 15,-- per persoon en moeten uiterlijk 1 september 2018 zijn 

voldaan 

De inschrijving is pas volledig door betaling van de inschrijvingskosten. 

 

 

Programma van de wedstrijden 

 

De wedstrijden worden verdeeld over twee dagen: 
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- Zaterdag 15 september 2018 : Selectieronden op het landgoed van LAMINNE (in de buurt 

van het domein Francopole). 

De overige wedstrijdonderdelen op het terrein van Domein Francopole (ancienne ferme de Harze / oude 

boerderij van Harze) route de la Ferme de Harze 390 (adres : route du Cronchamps,390) B-4970 Ster-

Francorchamps .  

Uitreiking van de rugnummers te 08.30 uur in de Domein Francopole (ancienne ferme de Harze)  

- Zondag 16 september 2018 : Wedstrijdfinale op het terrein van Domein Francopole 

(ancienne ferme de Harze) 

Uitreiking van de rugnummers te 09.00 uur. 

 

 

Het organiserend comité behoudt zich het recht voor, indien noodzakelijk, de wedstrijdonderdelen 

over meerdere dagen te spreiden. In dat geval zullen de deelnemers tijdig over de wijzigingen in het 

programma worden ingelicht. Indien door bijzondere omstandigheden de wedstrijd geen doorgang 

kan vinden zullen de reeds betaalde inschrijvingskosten aan de deelnemers worden gerestitueerd. De 

deelnemers kunnen in geen geval en onder geen enkele titel aanspraak maken op een 

schadevergoeding. Wanneer een deelnemer bij het begin van een wedstrijd onderdeel wordt 

opgeroepen, maar niet verschijnt, mag hij niet meer deelnemen aan het betreffend onderdeel. 

 

Door de deelnemers te gebruiken materialen : 

 
Iedere deelnemer moet beschikken over een of meerdere kettingzagen, een aks, een handzaag, een 

moker, een kloofbijl, over enige wiggen en over alle gereedschap dat nodig is bij de verschillende 

wedstrijdnummers. Deze moeten uitgevoerd worden zonder hulp van derden met uitzondering van 

die onderdelen waarbij het reglement dergelijke hulp heeft geregeld. 

 

Kettingzagen : 

 
Alleen die kettingzagen worden toegelaten die door één persoon bediend kunnen worden. Het is 

toegestaan gebruik te maken van bij een kettingzaag behorende klauwen, maar de lengte van de 

bevestiging mag niet groter zijn dan 5 cm. Tijdens een zelfde wedstrijdonderdeel mag men niet meer 

dan twee kettingzagen gebruiken, die beide van hetzelfde merk moeten zijn. Bij het begin van een 

wedstrijdonderdeel mag de motor niet draaien. Het is wel toegestaan dat de deelnemers voor 

aanvang van de wedstrijd de motor op een daartoe aangewezen plaats opwarmen. Alle kettingzagen 

moeten voorzien zijn van een kettingrem. Deze werktuigen mogen origineel of gemodificeerd zijn. 

Naargelang het wedstrijdonderdeel kunnen de kettingzagen hetzij origineel zijn hetzij gewijzigd voor 
wat betreft de motor ; (zie voor de toegestane wijziging het reglement bij het betreffende 
wedstrijdonderdeel). Deze regel heeft geen betrekking op de geleider; Met uitzondering van een 
verkorting mag aan de geleider geen enkele wijziging worden aangebracht. 
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De jury zal op dit onderdeel een controle uitoefenen. Indien de geleider niet overeenkomstig de 
regels is, wordt de deelnemer uitgesloten van het betreffende wedstrijdonderdeel. 

 

 

 

 

Aksen : 

 
Er bestaan geen regels voor het gewicht van de aks. 

 

Verzekering : 

 
De deelnemers moeten een persoonlijke verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afsluiten 

onder dekking van een polis die is afgegeven door een officieel erkende Verzekeringsmaatschappij. 

De deelnemers moeten persoonlijk zorg dragen voor het afsluiten van deze verzekering voor de 

algehele uitsluiting van de aansprakelijkheid van de organisatie en onder uitsluiting van ieder 

verhaalsrecht tegen de organisatie. 

De A.S.B.L. « Attractions Forestières et Touristiques de Francorchamps » sluit iedere 

aansprakelijkheid uit voor een ongeluk, verwonding of schade, van welke aard dan ook, lichamelijk of 

niet lichamelijk, materieel of immaterieel, direct of indirect, die het gevolg is van of het gevolg kan 

zijn van deelneming aan de wedstrijd of de aanwezigheid op het wedstrijdterrein. Derhalve kan de 

organisatie van de wedstrijd onder geen enkel beding worden verplicht in te staan voor of een 

vergoeding te verstrekken voor schade die is geleden door een deelnemer tijdens de 

wedstrijdonderdelen, bij de overhandiging van de prijzen of tijdens de feestelijkheden bij afsluiting 

van de wedstrijd. Door het enkele feit van zijn inschrijving  doet een deelnemer onherroepelijk en 

zonder enig voorbehoud of enige uitzondering afstand van het recht de A.S.B.L. “Attractions 

Forestières et Touristiques de Francorchamps « aan te spreken tot schadevergoeding.    

 

 

Handzagen : 

 

Deze moeten door één persoon bediend kunnen worden behalve bij die wedstrijdonderdelen waar 

een ander type zaag uitdrukkelijk wordt voorgeschreven. 

 

 

 

 

Andere werktuigen en verschillende onderwerpen : 

 
Voor andere werktuigen gelden geen beperkingen. Het is verplicht bij alle wedstrijdonderdelen hoge 
werkschoenen te dragen met stalen neus. Bij wedstrijdonderdelen waarbij een kettingzaag wordt 
gebruikt, moeten oorbeschermers worden gedragen. Het is ook verplicht een veiligheidsbroek te 
dragen. 
Bij overtreding worden 100 punten per wedstrijdonderdeel afgetrokken. 
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Indeling van de wedstrijden : 

 

1  Selectieronden : 

 
Deze zullen plaatsvinden op 15  september 2018 (Domein  Francopole (ancienne ferme de Harze) 

route de la ferme de Harze 390(GPS adres : route du Cronchamps,390), B-4970 Ster-Francorchamps. 

Het houthakken (zonder schaven) zal plaatsvinden op het landgoed van LAMINNE (in de buurt van 

het domein Francopole). 

Er wordt een rangschikking opgemaakt van degenen die hebben deelgenomen aan alle 

selectieronden waarbij de bij ieder onderdeel behaalde resultaten worden opgeteld. De tien 

hoogstgeplaatsten van de selectieronden worden geselecteerd voor de wedstrijdfinale.   

 

2.  Wedstrijdfinale : 

 
Deze wordt gehouden op zondag 16 september 2018 in Domein Francopole. 
Overhandiging van de rugnummers op zaterdag 15 september om 18.00 uur op de site van het omein 

Francopole (voormalige boerderij van Harzé). 

  
Het eindklassement wordt vastgesteld door voor iedere deelnemer het aantal punten dat hij per 
onderdeel van de finale heeft behaald op te tellen, waarna aan het resultaat van deze optelling nog 
wordt toegevoegd de helft van het aantal punten, dat hij heeft verkregen in de selectieronden.De 
tien hoogst geplaatsten van de selectieronden worden geselecteerd voor de wedstrijdfinale. 
 
De hoogst geplaatste deelnemer van Belgische nationaliteit krijgt de titel"KAMPIOEN VAN BELGIÉ 
2018". 

 
Indien twee of meer deelnemers aanpraak kunnen maken op de kampioenstitel, omdat zij hetzelfde 

aantal punten hebben, moeten zij opnieuw deelnemen aan een of meer wedstrijdonderdelen, tot 

een van hen het hoogste aantal punten heeft behaald. 

Indien er zich voor de tweede of de derde prijs een ex-aequo situatie voordoet, in die zin dat twee of 

meer deelnemers die voor die prijs in aanmerking komen, een gelijk aantal punten hebben, wordt de 

prijs tussen hen verdeeld. Indien het voorwerpen betreft die niet kunnen worden gedeeld, wordt 

door het lot beslist aan wie de prijs toekomt. 

 

 

Jury : 
De jury bestaat uit: 
a) Ingenieurs van de Dienst van Bossen en Waters of hun afgevaardigden. 
b) twee of meer leden van het organiserend comité, naargelang de behoefte. 

 

 

Geschillen : 
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Bezwaren tegen de uitslag van een wedstrijdonderdeel  moeten onmiddellijk na afloop daarvan 

schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Jury. De jury is bij uitsluiting bevoegd te 

beslissen welk gevolg aan het bezwaar zal worden gegeven. Van die beslissing is geen beroep 

mogelijk. De deelnemer verplicht zich door deelneming aan de wedstrijd te onderwerpen aan de 

beslissingen van de jury. Bij bezwaren tegen een uitslag die is toe te schrijven aan een vergissing of 

bij bezwaren op grond van interpretatieverschillen tussen de franse, de nederlandse en de duitse 

tekst van dit reglement, is de franse tekst beslissend. 

 

 

Prijzen : 

 
In het kader van de internationale wedstrijd worden de navolgende prijzen toegekend: 
1. Prijzen in geld of in natura aangeboden door het organiserend comitë ( ter waarde van +/- EUR 
3.000,-) 
2. Prijzen en premies, aangeboden door bedrijven en door verschillende personen en organisaties. 
3. Aan het Kampioenschap van België is een wisselbeker verbonden die voor de duur van een jaar in 
bewaring wordt gegeven aan de importeur van het merk kettingzaag dat is gebruikt door de 
kampioen van België  
  
Deze wisselbeker wordt definitief toegekend aan de deelnemer die gedurende drie 
achtereenvolgende jaren de titel Kampioen van België heeft behaald. Het bedrijf dat de beker in 
bewaring heeft is verplicht tot een door het organiserend comité te bepalen bedrag een verzekering 
af te sluiten tegen diefstal, beschadiging of tenietgaan van de beker. 
De wisselbeker moet uiterlijk een maand voor het volgende kampioenschap worden teruggeven aan 
het Organiserend Comité.  

 

 

Algemene bepalingen : 

 
Alleen de leden van de jury,de wedstrijdcommissarissen, de deelnemers, de leden van het 
organiserend comité en de personen die naar behoren door dit comité zijn toegelaten, mogen het 
wedstrijdterrein betreden. Indien een machine of werktuig tijdens een wedstrijdonderdeel defect 
raakt, kan aan de deelnemer toestemming worden gegeven dit werktuig te repareren of de defecte 
machine door een andere te vervangen. Het organiserend comité is bevoegd ieder onderdeel van het 
reglement te wijzigen en alle maatregelen te nemen die kunnen bijdragen tot een goed verloop van 
de wedstrijd. 

 
Aanvulling op het algemeen reglement : 
Procedure voor aanvang en einde van een wedstrijdonderdeel: 
Startsein: Prêt-Go: De chronometer wordt aangezet. Indien de deelnemer niet aanwezig is, of te laat 
komt,gaat het betreffende wedstrijdonderdeel door zonder hem. Hij kan dan niet meer deelnemen 
aan dit wedstrijdonderdeel. 
Einde van het wedstrijdonderdeel: De deelnemer gaat twee meter opzij staan en komt niet 
tussenbeide. Hij moet wachten op het oordeel van het lid van de jury. Het resultaat wordt genoteerd 
op een beoordelingsformulier, dat zowel door de deelnemer als door het betreffende lid van de jury 
wordt ondertekend. 
Indien de deelnemer zich bemoeit met het oordeel van het betreffende jurylid krijgt hij 

tweehonderd strafpunten. 

Voor bezwaren tegen het oordeel van de jury wordt verwezen naar de paragraaf “Geschillen” 
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Selectieronden voor Junioren 
  

 Zaterdag vanaf 09.00 uur : wedstrijdonderdelen 1 en 2 in de bossen van het 

landgoed van LAMINNE (in de buurt van het domein Francopole). 

Vanaf 14.00 uur : wedstrijdonderdelen 3,4,5 en 6 op het terrein van de 

Domein Francopole (ancienne ferme de Harze) route de la ferme de 

Harze 390, , B-4970 Ster-Francorchamps 

 

Wedstrijdonderdeel 1: Het vellen van een boom in het bos (maximaal 4.000 

punten) 
 
Dit onderdeel begint op zaterdag te 9.00 uur. 
 
Iedere deelnemer moet een hem door het lot toegewezen epicéa omhakken. De deelnemer mag de 
richting kiezen waarin deze zal vallen, met dien verstande dat twee omgehakte bomen elkaar niet 
mogen raken. De valrichting wordt aangegeven door een piket, geplaatst op X meter van de voet van 
de boom. 
Het werk houdt in het omhakken en ontdoen van takken zoals die werkzaamheden gewoonlijk in het 
bos worden uitgevoerd. De deelnemer moet de lengte van X meter bepalen waarover hij de stam 
ontdoet van takken met de hand dan wel met behulp van een machine. Het omhakken moet worden 
uitgevoerd met behulp van een motorzaag. Andere daarbij gebruikte werktuigen mogen niet zijn 
voorzien van een motor. Het is wenselijk dat gebruik wordt gemaakt van een ringschroef. Tijdens de 
wedstrijd moet de deelnemer alleen werken zonder hulp van derden; de motor moet voor het 
vertrek van de werkplek zijn uitgeschakeld. 
 
Bij het vallen van de boom mogen wiggen of een gaffel worden gebruikt om de boom in een 
bepaalde richting te laten vallen. Na de val mogen noch de voet noch de stobbe worden bijgewerkt; 
dit geldt niet voor de "heupen" van de omgehakte stam, die zodanig recht gemaakt moeten worden, 
dat de vorm zoveel mogelijk cylindrisch wordt (de stam mag echter niet geslepen worden tot een 
punt). 
Ook het verwijderen van de takken moet zodanig gebeuren dat de stam een zoveel mogelijk 
cylindrische vorm krijgt. De 2 punten X zullen worden aangegeven onmiddellijk voor de aanvang van 
het wedstrijdonderdeel. 
 
De leden van de jury nemen de duur van het werk op met een chronometer en de tijd wordt 
omgezet in punten. 
 
Van verdere deelneming aan de wedstrijd worden uitgesloten: 
 
1. Een deelnemer die een andere boom omhakt dan die, welke hem is toegewezen. 
2. Een deelnemer die wordt betrapt op bedrog of poging tot bedrog. 
3. De deelnemer die bij de aanvang van een wedstrijdonderdeel niet aanwezig is. 
4. De deelnemer die tot de laatste beoordeling niet bij de hem toegewezen boom blijft. 
5. De deelnemer die zijn boom omhakt in verschillende delen. 
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Berekening van strafpunten: 
 
1. Duur van het werk: 2 punten per seconde. 
2. Afwijking van de richting: 1 punt per centimeter afwijking met een maximum van 500 punten (de 
afwijking wordt opgemeten vanaf een als richtpunt gekozen piket tot dat deel van de schors van de 
stam dat zich het dichtst bij het piket bevindt. Het piket heeft een geijkte afmeting en wordt ter 
beschikking gesteld door het Organiserend Comité. 
3. Verwijdering van de takken: 15 punten per tak die slecht is afgezaagd over de voorgeschreven 
lengte (stompen of stam beschadigd) 
4. Correctie van de voet van de omgehakte boom: 0 tot 200 punten, nader te beslissen door de jury. 
5. Stobbe niet overeenkomstig de regels (correctie van de stobbe na het omhakken van de boom is 
verboden): 
a. stobbe buiten niveau: 10 punten per centimeter met een tolerantie van 2 cm. 
b. breuk: 10 punten per breuk. 
c. stobbe te hoog: 10 punten per centimeter.  Nadere bijzonderheden zullen worden medegedeeld 
voor de aanvang van het wedstrijdonderdeel. 
6. Stam te kort: 5 punten per centimeter. 
 

 

 

Wedstrijdonderdeel 2 : Kennis van boomsoorten 
 
De deelnemer wordt geconfronteerd met bladeren of naalden, vruchten en zaden van verschillende  
boomsoorten. Hij moet vaststellen welke de bij elkaar behorende elementen zijn van eenzelfde 
boomsoort. 10 soorten in drie minuten tijd. 
 
Puntenwaardering : 20 punten per herkende boomsoort. 

 

 

 

 

Wedstrijdonderdeel 3 : Afzagen met een handzaag 
 
De duur van dit onderdeel is beperkt tot 3 minuten: 2 minuten voor het dikke uiteinde van de boom 
en 1 minuut voor het dunne deel. De deelnemer moet een zo groot mogelijk aantal gehele  schijven 
zagen Hij krijgt de beschikking over een stam van een bepaalde lengte en een diameter van 14/15cm. 
 
Puntenwaardering : 10 punten per gehele schijf. 

 

 

 

Wedstrijdonderdeel 4 : Snelheid in het gebruik van de bijl (Maximaal 500 

punten)  
 
Een stam met een omtrek van 0.70 à 0.80 m en een lengte van +/- 0.70 m. wordt verticaal opgesteld 
op een drievoet op +/- 0.80 m boven de grond. De deelnemer moet met een bijl zo snel mogelijk die 
stam in twee delen hakken. 
 
Berekening van strafpunten : 3 punten per seconde. 
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Wedstrijdonderdeel 5 : Snelheid en dikte van te zagen schijven (maximaal 

500 punten).  

 
De deelnemer moet met een normale kettingzaag in een op steunen gelegde epiceastam van 4 meter 
lengte met een doorsnede van +/-35 cm. aan het dikke uiteinde van de stam 5 schijven uitzagen 
vanaf de bovenkant en aan het dunne uiteinde van de stam 5 schijven vanaf de onderkant. De 
kettingrem moet, wanneer de deelnemer zich verplaatst worden ingeschakeld. Bij de berekening van 
de strafpunten mogen maximaal 10 schijven, die door een profiel moeten gaan, in aanmerking 
worden genomen. 

 

Berekening van strafpunten : 
-3 punten per seconde. 
Dikten :      1 cm.: 0 punten. 
             2 cm.: 10 punten. 
             meer dan 2 cm.: 30 punten 
Ontbrekende schijven of schijven die niet gaaf zijn: 50 punten. 
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Wedstrijdfinale voor junioren 

 

Overgang naar de finale  : 

 
De oneven rugnummers beginnen met de eerste helft en de even rugnummers met de tweede helft 
van de wedstrijdonderdelen van de finale   
 
De wedstrijdfinale begint op zondagmorgen te 09.00 uur op het terrein van sur le site du Domein 
Francopole (ancienne ferme de Harze) route de la ferme de Harze 390, (GPS adres : route du 
Cronchamps, 390) à 4970 Ster-Francorchamps. 
 

 

Wedstrijdonderdeel 1 : Gecombineerde proef: schillen, verzagen, klieven. 

De deelnemer krijgt een stuk hout van 4 m lang met een diameter van +/- 20 cm. 
 
Hij moet: 
1) Het hout volledig schillen met een voorschaar. 
2) Met een kettingzaag het hout in 8 zagen zodat men ronde stukken van minimaal 40 cm krijgt. 
3) Elk blok over de volledige lengte in 2 klieven met een bijl of kliefhamer. 
4) De 16 stukken parallel naast elkaar leggen. 
 
De chronometer begint te lopen na het startteken en stopt onmiddellijk nadat de deelnemer 
aangegeven heeft dat hij klaar is met de schikking van zijn stronken. 
 
Maximaal aantal punten voor de proef: 1200 
 
Strafpunten: 
- 2 punten/seconde 
- 5 punten/blokhout van minder dan 40 cm 
- 2 punten/cm² resterende schors 
- 25 punten/slecht gespleten of niet-conform stuk 
- 50 wanneer de stronken niet geschikt zijn. 
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Wedstrijdonderdeel 2 : Snelheid bij het gebruik van de kettingzaag 

(maximaal 1000 punten) 

De deelnemer moet uit een stam (met een omtrek van ongeveer 1.20 cm.), die horizontaal rust op 
steunen, hele ronde schijven uitzagen. Het uitzagen geschiedt aan de beide uiteinden van de stam, te 
beginnen met het dikste deel daarvan. 
 
Het uitzagen geschiedt als volgt: 

- Aan het dikke uiteinde van de stam: 5 hele, ronde schijven van beneden naar boven over een 
totale lengte van maximaal 25 cm. 

- Aan het dunne uiteinde van de stam: 5 hele, ronde schijven van boven naar beneden over 
een totale lengte van maximaal 25 cm. 

 
Voor het begin van dit wedstrijdonderdeel mag de deelnemer met toestemming van de jury de 
afzaging met een enkele schijf recht maken. Er wordt geen rekening gehouden met kwasten. 
 
Berekening van strafpunten : 10 punten per seconde. 
 
Overschrijding van de merktekens: 50 punten per merkteken. 
Ontbrekende of niet hele, ronde schijf: 50 punten. 

 

 

 

 

 

Wedstrijdonderdeel 3 : Snelheid bij het gebruik van de handzaag. 

Beschikbare tijd : 5 minuten 
De deelnemer moet met behulp van een handzaag een zo groot mogelijk aantal hele, ronde schijven 
afzagen. 
Puntenwaardering : 10 punten per hele, ronde schijf. 
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Wedstrijdonderdeel 4 : Behendigheid in het gebruik van de motorzaag 

(maximaal 1000 punten)  

 
De deelnemer brengt een epiceastam mee met een hoogte van 100 cm en een diameter van 13-15 
cm., die niet vast aan de grond bevestigd mag zijn. De geleider en de ketting moeten los van elkaar 
op de grond liggen naast de kettingzaag. De deelnemer neemt voor het begin positie in naast de 
plaats waar hij de kettingzaag in elkaar zet. Als het beginsignaal gegeven wordt, voert hij de 
navolgende handelingen uit: 
 

1. Hij bevestigt de geleider en de ketting; de twee moeren en de originele bescherming van het 
tandwiel moeten vast aan de zaag bevestigd zijn. 

2. Hij zaagt tien hele ronde schijven, die hij met behulp van de geleider van de kettingzaag 
opstapelt op de stam. 

3. Hij brengt twee verticale insnijdingen aan, zodanig dat hij een verticaal stuk overhoudt van 
maximaal 3 cm. dikte en en minimaal 50 cm. lengte. 

4. Hij zaagt de uiteinden van de verticale insnijdingen horizontaal af, zodanig dat alleen het 
verticale stuk overblijft. De afgezaagde ronde schijven mogen niet vallen 

 

N.B.: Zie Paragraaf ‘Kettingzaag ‘ van  het Reglement. Met uitzondering van verkorting van de 
geleider mag aan de kettingzaag geen enkele wijziging worden aangebracht. 

 

Berekening van strafpunten : 
1. Tijd : 3 punten per seconde. 
2. Ontbrekende en niet opeengestapelde schijven : 25 punten per schijf. 
3. Stam omgevallen of geraakt door een ander voorwerp dan de kettingzaag: 100 punten 
4. 50 punten, indien het overgebleven verticale stuk dikker is dan 3 cm. 
5. 100 punten, indien de verticale inzaging niet 50 cm. lang is (aan beide zijden). 
6. 200 punten, indien de verticale inzaging niet recht is. 

 

 

Voortzetting van de wedstrijdfinale te 13.30 uur. 
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Wedstrijdonderdee 5: Slijpen en vormgeven van een plank (Max. 1.200 punten) 

 

De deelnemer beschikt over een stam van 1 meter hoog en 30 cm diameter die op de grond wordt 

geplaatst. Hij moet er een plank uitkrijgen van 2 cm dik en 8 tot 10 cm breed over een lengte van 80 

cm, vanuit de kern van de stam.  

Geen enkele diktegeleider of voorafgaande markering op het hout zal worden toegestaan. 

Strafpunten: 

1. 5 punten per seconde 

2. 100 punten als de plank meer dan 2 cm dik is 

3. 100 punten als de plank smaller is dan 8 cm of breder dan 10 cm  

4. 100 punten als de kern van de stam niet aanwezig is op de plank 

5. 50 punten als de plank niet meer blijft staan op de sokkel bij het einde van de proef 

 

 

 

 

 

Wedstrijdonderdeel 6 : Evenwichtsoefening met de kettingzaag  
 
Iedere deelnemer brengt een epiceastam mee van 100 cm. lengte en een diameter van 13 à 15 cm.  
Het gaat erom zoveel mogelijk hele ronde schijven te zagen uit de stam, die zonder bevestiging 
verticaal is opgesteld. Deze schijven moeten naargelang het afzagen vordert op de stam worden 
gestapeld. Als de stapel omvalt, moet de deelnemer stoppen met afzagen en worden de schijven 
geteld. De deelnemer mag dan weer een nieuwe stapel gaan vormen, maar de schijven die bij zijn 
eerste poging (omgevallen stapel) zijn gevallen, worden niet meegeteld. Iedere schijf moet volledig 
en uitsluitend aan een kant afgezaagd zijn.In het geval dat de deelnemer opnieuw begint met 
afzagen, moet hijzelf de schijven die zijn gevallen op meer dan 3 meter afstand van de stam 
verwijderen. Zolang die schijven niet zijn verwijderd, mag de deelnemer niet opnieuw beginnen met 
afzagen. 
Dit onderdeel wordt in ieder geval afgesloten na 10 minuten ongeacht het aantal afgezaagde 
schijven. 
 Met uitzondering van een verkorting van de kettinggeleider mag bij dit wedstrijdonderdeel geen 
enkele wijziging worden aangebracht aan de kettingzaag. ( zie de paragraaf over de kettingzaag in 
het reglement). 

 

Puntenwaardering : De deelnemer ontvangt 10 punten per afgezaagde schijf. 
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Wedstrijdonderdeel 7 :  Wedstrijdnummer, bestaande uit meerdere 

onderdelen (maximaal 1200 punten).  
 
De deelnemer beschikt over 3 stammen van 1 m. tot 2 m.lengte maar van verschillende dikten, die 
op de grond zijn opgesteld. Dit wedstrijdnummer bestaat uit de volgende onderdelen, die mogen 
worden uitgevoerd in een door de deelnemer zelf gekozen volgorde: 
 
1) Dikke stam: De deelnemer moet deze stam van 2 meter lengte met inachtneming van de 
merktekens met een bijl doorhakken in twee delen die volledig van elkaar gescheiden zijn. 
2) Stam van middelmatige dikte: de deelnemer moet deze met een kettingzaag over een lengte van 
60 cm. in acht delen splijten, waarbij hij met de zaag door het midden van de stam moet gaan. 
3) Kleine stam: de deelnemer moet met een handzaag 5 hele ronde schijven afzagen. 

 
Er mag geen enkele kunstgreep gebruikt worden om de stammen recht te houden behalve bij de 
kleine stam (handzaag), waarbij de deelnemer een zaagbok mag gebruiken. 

 

 

Berekening van strafpunten : 
2 punten per seconde. 
50 punten per deel of schijf die niet conform is of ontbreekt. 
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Wedstrijdonderdeel 8 :  Bijl werpen   
 
Iedere deelnemer moet 3 maal werpen op het doel, dat een doorsnede heeft van 0,50 m. en 
waarvan het midden zich bevindt op 1.50 m.boven de grond.  
Het doel is samengesteld uit vijf onderdelen, te weten een centrale cirkel en vier concentrische 
ringen van 5 cm.breed. Voor de puntenwaardering wordt het onderdeel in aanmerking genomen dat 
geraakt is door de bijl en waaraan de hoogste puntenwaarde is toegekend. De gebruikte bijl moet 2 
bolle snijzijden hebben van maximaal 15 cm.en en moet minstens 1,300 kg. wegen. De bijl moet 
geworpen worden op 6 m. afstand. De steel moet minimaal 60 cm. lang zijn. Voor de geldigheid van 
de worp is vereist dat de bijl vast blijft zitten in het doel. 
 
Puntenwaardering :  
50 punten voor een treffer in de centrale cirkel en vervolgens afnemende waarden van 40, 30, 20 en 
10 punten naargelang de ringen verder van het centrum verwijderd zijn. 

 

 

Wedstrijdonderdeel 9 :  Aks (maximaal 1500 punten) 
 
Iedere deelnemer moet met een aks de stam van een vast in de grond verankerde epicea omhakken, 
waarbij de houw moet blijven binnen de aangebrachte merktekens. De stam moet omgehakt worden 
in een bepaalde richting, die aangeduid wordt door merktekens. De stam mag boven de houw niet 
geraakt worden noch door het lichaam van de deelnemer noch door de aks. 
 
Berekening van strafpunten : 
Tijdmeting: 2 punten per seconde. 
Houw buiten een merkteken: 50 punten per houw. 
Stam buiten de piketten die de richting aangeven: 50 punten. 
Onregelmatig duwen tegen de stam: 100 punten per duw. 
Kwaliteit van de houw: 0 tot 80 punten (0 punten = een perfekte houw, naar het oordeel van de 
jury). 
 
De volgorde van de deelnemers aan dit onderdeel wordt vastgesteld volgens de rangschikking van de 
deelnemers na het achtste wedstrijdonderdeel en wel als volgt:  
 
Deelnemer 1 - stam n° 1  Deelnemer 6 - stam n° 2 
Deelnemer 2 – stam n° 3  Deelnemer 7 - stam n° 4 
Deelnemer 3 - stam n° 5  Deelnemer 8 - stam n° 6 
Deelnemer 4 – stam n° 7  Deelnemer 9 - stam n° 8 
Deelnemer 5 - stam n° 9  Deelnemer 10 – stam n° 10 
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STAVELOT 2018 - DE VERVAARDIGING VAN EEN 
HOUTSCULPTUUR MET EEN KETTINGZAAG 

 
PRIJS LAURY BONNIVERT 

Kunstzinnige Wedstrijd Houthakken waaran verbonden de 
nationale Prijs van de Pers 

Datum en Plaats 
Op Zondag 16 september 2018  te 17.00 uur zal de wedstrijd om de prijs Laury Bonnivert in het kader 
van het kampioenschap boomvellen van Belgie plaatsvinden op het terrein van de Domein 
“Francopole”, waar ook de wedstrijd boomvellen is gehouden . 

 

Jury 
De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de gesproken en geschreven pers en andere 
persoonlijkheden die bij de evenementen aanwezig zijn. 

 

Deelnemers 
Deze worden  geselecteerd als volgt: De candidaten die hebben deelgenomen aan de Selectieronden 
worden bij voorrang toegelaten en wel naargelang de volgorde van het eindklassement van de 
Selectieronden. De deelnemers aan de wedstrijdfinale zijn verplicht mee te doen aan de kunstzinnige 
wedstrijd. Bij weigering worden 250 strafpunten in mindering gebracht op hun puntentotaal van de 
wedstrijdfinale. 10 tot 19 deelnemers kunnen meedoen. Als dit aantal niet wordt bereikt,worden 
andere candidaten toegelaten tot de kunstzinnige wedstrijd. Alle deelnemers aan de wedstrijden 
kunnen zich inschrijven. 

 

Inhoud van de wedstrijd 
De deelnemer moet binnen een bepaalde tijd en zonder hulp van een ander vorm geven aan een 
voorwerp dat overeenstemt met een onderwerp naar vrije keuze. De aard van het voorwerp moet 
nuttig of kunstzinnig zijn. De deelnemer moet een motorzaag gebruiken, met dien verstande dat 
boorgaten die bestemd zijn voor de bevestiging van poten of andere verbindingen aangebracht 
mogen worden met behulp van een draai- of motorboor. 

 

Te gebruiken hout 
Alle houtsoorten mogen bij deze wedstrijd gebruikt worden met dien verstande dat het niet is 
toegelaten dat de schors een voorbereidende bewerking heeft ondergaan. De deelnemer moet zelf 
zorgen voor het hout dat hij wil bewerken. Het organiserend comité zal echter een aantal 
epiceastammen (met een omtrek van  1 m. à 1.25 m. en een lengte van 0.80 m.) ter beschikking 
stellen. Als daar aanleiding voor is, zullen deze naar de volgorde van hun inschrijving aan deelnemers 
worden toegewezen. 
Geen enkel stuk hout mag voor de wedstrijd worden voorbewerkt. 
In geval van fraude wordt de deelnemer onmiddellijk van de wedstrijd uitgesloten. 

 

Gereedschap 
Bij dit wedstrijdonderdeel mag iedere deelnemer gebruik maken van meerdere motorzagen die 
echter van eenzelfde merk moeten zijn. Deze zagen mogen origineel of gemodificeerd zijn. 
 

Duur  
De tijdsduur van dit wedstrijdonderdeel is 45 minuten. 
Aan de deelnemers die niet hebben deelgenomen aan de wedstrijdonderdelen van het 
Kampioenschap Boomvellen van Belgie worden 250 strafpunten opgelegd. 
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Internationale Wedstrijd en Kampioenschap Boomvellen van België 2018 

 

Inschrijvingsformulier 
Uiterste datum van Inschrijving voor Senioren en Junioren: 1 september 2018 

 

Ondergetekende.................................................................................................................................... 

 

Geboren te..........................................................op................................................................................ 

 

wonende te..................................................................................................Postcode........................... 

 

Straat.........................................................................................................Huisnummer……………………. 

 

E-mailadres................................................................  GSM of telefoonnummer:............................ 

 

 
� VERPLICHT AAN TE VINKEN 

1. �  Ik verbind me ertoe om deel te nemen aan HET KAMPIOENSCHAP HOUTHAKKEN (eliminatieronde + finale) 
volgens de voorwaarden van het bijgevoegd reglement dat ik heb gelezen en zal naleven, en dat ik goedkeur 
door onderaan mijn handtekening te plaatsen. 

2. � Ik verbind me ertoe om deel te nemen aan de ambachtelijke wedstrijd (Prix Bonnivert), wanneer ik batig 
gerangschikt ben. 

3. � Ik onthef de vzw «Attractions Forestières et Touristiques  de Francorchamps» van alle verantwoordelijkheid 
en ik doe afstand van elke vorm van instelling van beroep tegen deze laatste. 
Door mijn handtekening te plaatsen, erken ik en ga ik ermee akkoord dat de vzw «Attractions Forestières et 

Touristiques  de Francorchamps » onder geen enkel beding verantwoordelijk kan worden gesteld voor 

eventuele ongevallen, letsel, materiële of immateriële schade, materieel of niet, direct of indirect, die 

voortkomen uit of die zouden kunnen voortvloeien uit mijn deelname aan de wedstrijd of de loutere 

aanwezigheid op de site van de wedstrijd.  

Dientengevolge ga ik ermee akkoord dat de organisator van de wedstrijd onder geen enkel beding gehouden 

kan worden om te reageren of een vergoeding te betalen als gevolg van schade geleden door een deelnemer 

tijdens de proeven, tijdens de overhandiging van de prijzen of afsluitende wedstrijdfestiviteiten, waarbij elke 

deelnemer vanaf en door zijn inschrijving, onherroepelijk en zonder beperking of voorbehoud, afstand doet van 

elke vorm van instelling van beroep tegen de vzw «ATTRACTIONS FORESTIERES ET TOURISTIQUES».  

4. � Ik verklaar een persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten via een polis 
onderschreven bij een erkende verzekeringsmaatschappij. 

 

Hij zal op rekening nummer 068-2007983-13  (IBAN : BE08 0682 0079 8313 – BIC : GKCCBEBB)  

van “Attractions Touristiques et Forestières de Francorchamps” als kosten van deelneming aan 

deze wedstrijd een bedrag storten van Eur. 15,--  

 

Getekend te  ................................................................................   2018. 

 

Handtekening 

 

Dit  formulier moet volledig ingevuld en ondertekend teruggezonden worden aan het volgende 

adres :      Barata Michel  /  Hedomont 9E  /  B-4960 Malmedy  

Inschrijving is ook mogelijk via de Internetsite: www.forestday.net  


