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Schrijfwijzer Survivalrun Bond Nederland 

 
In de officiële teksten van de SBN willen we graag helder en consequent communiceren. Deze schrijfwijzer geeft duidelijkheid over de juiste 
benamingen en schrijfwijzen binnen onze sport. De SBN zal deze schrijfwijzer hanteren in al haar communicatie-uitingen, zoals website, 
magazine, e-mail, brieven en reglementen. 
 
In spreektaal en snelle communicatie zal er vast wel afgeweken worden van deze richtlijnen. Echter, deze schrijfwijzer geeft houvast voor 
iedereen binnen de SBN die teksten moet schrijven. Het streven is om door middel van het consequent hanteren van onderstaande 
schrijfwijzen in alle formele communicatie duidelijkheid te geven aan de lezer, aan de leden en aan overige belangstellenden.  
 
 

1. Algemene termen 

WEL CORRECT NIET CORRECT TOELICHTING 
survivalrun survival Onze sport is survivalrun, daarmee vermijden 

we de verwarring met survival in de 
betekenis van ‘overleven’. Het hardlopen is 
een essentieel onderdeel van onze sport.  

survivalrunnen survivallen 

survivalrunners survivallers, survivallaars 

survivalruntraining 
survivalrunkleding 

survivaltraining 
survivalkleding 

hindernis, survivalrunhindernis, 
survivalrunbaan, survivalrunparcours 

obstakel 
obstacle 
stormbaan 
hindernisbaan 

Obstakel past bij obstacle run. Hindernisbaan 
past in een militaire omgeving. Bij survivalrun 
hebben we het over hindernissen. 
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2.  Organisatie 

WEL CORRECT NIET CORRECT TOELICHTING 

(de) Survivalrun Bond Nederland 
afkorting: (de) SBN 
SBN-lid, SBN-leden 
SBN-lidmaatschap, SBN-lidnummer 
SBN-profiel 

Survival Bond Nederland 
Survivalbond Nederland 
Survivalrunbond Nederland 
survivalrun bond Nederland 
S.B.N. 

Bij het volledig uitschrijven: 3x hoofdletter, 3 
losse woorden. In een zin staat er ‘de’ voor. 
De afkorting is zonder punten. 

(de) survivalrunbond Survivalrunbond 
Survivalrun Bond 

We gebruiken bij voorkeur de volledige 
benaming ‘Survivalrun Bond Nederland’. 
Wordt in een zin echter ‘Nederland’ 
weggelaten, dan wordt survivalrunbond één 
woord met een kleine letter. In een zin staat 
er ‘de’ voor. 

Algemene Ledenvergadering 
afkorting: ALV, meervoud: ALV’s 
voorjaars-ALV 
najaars-ALV 

Algemene Leden Vergadering 
ALV’en 
Voorjaars-ALV 
Najaars-ALV 

Ondanks dat de meervoudsvorm 
‘vergaderingen’ is, schrijven we als afgekorte 
vorm ‘ALV’s’. 

erelid 
lid van verdienste 
erelidmaatschap 
lidmaatschap van verdienste 

 Aangezien we alle rollen (voorzitter, 
secretaris, regio-ambassadeur, etc.) met een 
kleine letter schrijven, doen we dat hier ook. 

het bestuur van de SBN 
het SBN-bestuur 
het bestuurslid, de bestuursleden 
het SBN-bestuurslid 

Bestuur  
 
 
 



 

Schrijfwijzer SBN - versie 1.1 

 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
bestuurslid juridische zaken 
bestuurslid pr & communicatie 
algemeen bestuurslid 

 Dus geen hoofdletters. 
De officiële afkorting van public relations in 
de Nederlandse taal is ‘pr’, met kleine letters. 
Het bestuurslid verzekeringen is omgezet in 
bestuurslid juridische zaken. 

secretariaat, bondssecretariaat bondsbureau (zolang we nog geen eigen 
fysieke locatie hebben) 

 

regio-ambassadeur 
regio-ambassadeur Noord 
afkorting: RA, RA Noord, meervoud: RA’s 

Regio Ambassadeur 
Regio-ambassadeur 

Voluit geschreven met kleine letters, de 
afkorting is met hoofdletters. 

regio-overleg 
regio-overleg Noord 

Regio-overleg 
Regio Overleg 
regio overleg 
regiobijeenkomst, regiovergadering, etc. 

De term is dus ‘overleg’ en dit wordt met een 
kleine letter geschreven. 
 

regio Noord 
regio Oost 
regio Midden 
regio Zuid 

regio noord 
Regio noord 
etc. 

‘regio’ is altijd met een kleine letter. Noord, 
Oost, Midden en Zuid zijn met een 
hoofdletter. 

commissie 
afkorting: cie 

Commissie Zonder toevoeging van een specifieke 
commissie wordt dit met een kleine letter 
geschreven. 

Parcourscommissie 
afkorting: PC 
PC-lid, PC-leden 

Parcours Commissie 
parcourscommissie 
Parcours commissie 
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voorzitter Parcourscommissie P.C. 
P.C.-lid, P.C.-leden 

Commissie Wedstrijdzaken (Cie WZ) 
Commissie Financiële & Juridische Zaken (Cie 
FJZ) 
Commissie Technische Zaken (Cie TZ) 
Commissie Pr & Communicatie (Cie PR) 
Commissie Deskundigheidsbevordering 
(Cie DB) 
Commissie ICT (Cie ICT) 

Elke andere denkbare variant. Dit zijn namen, dus hoofdletters. 
Sinds de instelling van de commissies in 2015 
is er (zeker bij een aantal commissies) 
verwarring omtrent de juiste benamingen. 
Om eenduidigheid te krijgen, begint vanaf nu 
elke commissie met ‘Commissie’, gevolgd 
door de specialisatie. 
 

commissievoorzitter 
voorzitter Commissie ICT 
voorzitter van de Commissie ICT 
afkorting: vz 

Commissievoorzitter, commissie voorzitter 
Voorzitter van de Commissie ICT 

 

Shirtshop 
Survivalrun Bond Nederland Shirtshop 
SBN Shirtshop 

shirtshop 
Shirtshop SBN 
SBN-Shirtshop 

Altijd met een hoofdletter. Als SBN erbij 
gebruikt wordt, dan staat dat ervoor, zonder 
verbindingsstreepje. 

trainingsgroep 
afkorting: TG, meervoud: TG’s 

Trainingsgroep 
vereniging 
club 
TG’en 

Wij hanteren de term ‘trainingsgroep’. Dit 
kan in juridische zin wel een vereniging zijn. 
In communicatie naar externe partijen kan 
het duidelijker zijn om wel de term 
‘vereniging’ te gebruiken. 
Als meervoudsvorm hanteren we TG’s en 
geen TG’en. 

wedstrijdorganisatie 
afkorting: WO, meervoud: WO’s 

Wedstrijdorganisatie  
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3. Officiële documenten 

WEL CORRECT NIET CORRECT TOELICHTING 

Algemeen Reglement 
afkorting: AR 

Algemeen reglement 
SBN-reglement 
SBN Reglement 
(ons) Reglement 
wedstrijdreglement 

We hebben binnen de SBN drie reglementen, 
dus geef altijd aan om welk reglement het 
gaat. 
 
Als er in een bepaalde context verwarring 
zou kunnen zijn van wie het reglement is (of 
van wie de Parcoursvoorschriften zijn), kan 
‘Survivalrun Bond Nederland’ of ‘SBN’ 
erachter gezet worden. 
 
Het seizoen kan erachter geplaatst worden: 
“Algemeen Reglement 2017/2018” 
“Algemeen Reglement SBN 2017/2018” 

Deelnemersreglement 
afkorting: DR 

deelnemersreglement  
Deelnemers Reglement 
wedstrijdreglement 

Huishoudelijk Reglement 
afkorting: HR 

huishoudelijk reglement 

Huishoudelijk Reglement Parcourscommissie 
afkorting HR PC 

 

Parcoursvoorschriften 
afkorting: PV 

Parcoursvoorschrift 
parcoursvoorschriften 
bouwvoorschriften 
parcoursreglement 
voorschriften parcourscommissie 

SURVIVALRUN 
 

Sur5all 
Survivalrun 

De naam van ons bondsmazagine wordt in 
hoofdletters geschreven, bijvoorbeeld: “In de 
eerstvolgende SURVIVALRUN zullen we 
hiervan verslag doen.” 

magazine blad  
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bondsmagazine 
SBN-magazine 

bondsblad 
SBN-blad 

4. Wedstrijden 

WEL CORRECT NIET CORRECT TOELICHTING 

seizoen 2017/2018 seizoen 2017-2018  

JSR = Jeugd Survivalrun 
KSR = Korte Survivalrun 
MSR = Middellange Survivalrun 
LSR = Lange Survivalrun 

Survival Run 
oude benamingen: JSC, BSC, RUC, TSC 
nooit ingevoerd: KSA, MSA, LSA 

‘Survivalrun’ is voluit geschreven altijd 
één woord. In de aanduiding van de 
wedstrijdcategorieën gebruiken we 
hoofdletters. 

JSR, KSR, MSR, LSR zijn wedstrijdcategorieën. JSR, KSR, MSR, LSR zijn geen wedstrijdklassen. We spreken alleen van categorieën om 
het onderscheid te maken tussen JSR, 
KSR, MSR en LSR. Alle andere soorten 
onderscheid (leeftijd, geslacht, niveau) 
zijn klassen binnen een categorie. 

Jeugd Survivalrun 15-17 = JSR 15-17 
Jeugd Survivalrun 12-14 = JSR 12-14 
Jeugd Survivalrun 10-11 = JSR 10-11 
Jeugd Survivalrun 8-9 = JSR 8-9 

JSR15-17, JSRA, JSCA, JSC-A 
JSR12-14, JSRB, JSCB, JSC-B 
JSR10-11, JSRC, JSCC, JSC-C 
JSR8-9, JSRD, JSCD, JSC-D 

Er staat een spatie tussen JSR en de 
leeftijdsaanduiding. 

Topklasse 
Wedstrijdklasse 

topklasse 
TOPklasse 
wedstrijdklasse 

Dit is een indeling van de deelnemers in 
de KSR, MSR, LSR. Dit wordt geschreven 
met een hoofdletter. 

veteranen 40+ 
veteranen 50+ 
veteranenklasse 

Veteranen 40+ 
veteranencategorie 
categorie 50+ 
veteranen 40-49 

“Arend werd 2e bij de veteranen 40+.” 
“In de veteranenklasse 50+ zijn er 
vandaag 12 deelnemers.” 
“Bij de veteranen 50+ MSR zijn er drie 
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dames gefinisht.” 
De leeftijdsgrens is 40-49 jaar, maar de 
benaming is ‘veteranen 40+’. 
Als iemand 60 jaar of ouder is, wordt dit 
wel in UVP getoond, maar er bestaat 
(nog) geen officiële klasse ‘veteranen 
60+’. 

(het) Open Nederlands Kampioenschap KSR 
(het) ONK KSR 
(de) Open Nederlands Kampioen KSR 
(de) Nederlands Kampioen KSR 
(KSR kan ook MSR of LSR zijn) 

(de) Open Nederlandse Kampioenschappen KSR 
(de) ONK KSR 
(de/het) NK KSR 
Open Nederlands kampioenschap KSR 
Open Nederlands kampioen KSR 
Nederlands kampioen KSR 

‘de ONK’ is technisch gezien niet fout, 
maar het is netjes om consequent één 
aanduiding te hanteren: ‘het ONK’. 
 
De term ‘Open’ geeft aan dat het 
kampioenschap open staat voor 
licentiehouders van de KSR, MSR en LSR. 
 
De term ‘Open Nederlands Kampioen 
KSR’ en ‘Nederlands Kampioen KSR’ 
kunnen beiden gebruikt worden. 

(het) Nederlands Kampioenschap JSR 
(het) NK JSR 
(de) Nederlands Kampioen JSR 15-17 

(de) Nederlandse Kampioenschappen JSR 
(de) NK JSR 

‘de NK’ is technisch gezien niet fout, maar 
het is netjes om consequent één 
aanduiding te hanteren: ‘het NK’. 

Klassementswinnaar KSR (seizoen) 2017/2018 
winnaar van het eindklassement KSR 
leider in het KSR-klassement 
tweede in het klassement MSR dames 
top-10 in het klassement KSR veteranen 40+ 

klassementswinnaar 
circuitwinnaar 
seizoenswinnaar 

Aangezien ‘circuit’ niet meer voorkomt in 
de naam van de wedstrijdcategorieën, 
spreken we nu over ‘(eind)klassement’. 
‘Klassementswinnaar’ is een titel en 
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wordt daarom met een hoofdletter 
geschreven. 

Uitslagen Verwerkings Programma 
afkorting: UVP 

uitslagen verwerkings programma 
Uitslagen Verwerkingsprogramma 
uvp 

Drie losse woorden, 3x hoofdletter. 

wedstrijdlicentie 
KSR-licentie 
licentiehouder 

SBN-licentie  

wedstrijdloper 
recreant 

 Een wedstrijdloper is een deelnemer aan 
een wedstrijd JSR, KSR, MSR of LSR. 
Een recreant is een deelnemer aan een 
recreatieve survivalrun, dit kan een 
licentiehouder zijn. 

kwalificatierun Kwalificatierun  

polsband armband Deze termen worden nu vaak door elkaar 
gebruikt. Vanaf nu hanteren we 
‘polsband’ als het gaat om het 
‘deelnemersbandje’. Een armband kan 
gedragen worden door een PC-lid (om de 
bovenarm). 

 
 


