
Reglement voor NK Snelglazenwassen 
gebaseerd op: 
GUINNESS BOOK OF RECORDS AND 
FEDERATION OF WINDOW CLEANERS  

GLAZENWASSER COMPETITIE REGELS EN OPZET  

Er moet aan de volgende regels en kaders worden voldaan om Nederlands kampioen snelglazenwassen te worden. 

 

1. Materiaal en sponsors 

Deelnemers mogen alleen de materialen gebruiken die aangeleverd zijn door de sponsor. 
Geen eigen of andere materialen worden geaccepteerd. 

Het door de sponsor aangeleverde materiaal 
bevat: 

a) Een standaard 350 mm trekker met een vaste handgreep  

b) Een standaard 350 mm wasser (T.Bar) met een vaste handgreep. 

 c) Een standaard 350mm wasserhoes 

 d) Een emmer water met capaciteit van 12 liter 

 e) Één liter fles zeep.  

f) Een microvezel doek en/of spons 

2. Materiaal voor deelnemers 

2.1 De deelnemer mag alleen het materiaal gebruiken dat door de sponsors is aangeleverd 

2.2 Alle materialen die benoemd zijn in hoofdstuk 3 zijn beschikbaar voor de deelnemer. 

2.3 Iedere deelnemer mag gebruik maken van een nieuwe rubber of wasser hoes als hij of zij daar om 
vraagt. 

2.4. Het materiaal mag niet aangepast worden 

2.5 De emmer mag een maximale hoeveelheid van 12 liter water bevatten. 

2.6. Het sop mag worden aangebracht op de wasser of in de emmer onder toezicht van de scheidsrechter. 

2.7 De aangeleverde (glasvezel) doek mag alleen worden gebruikt om restanten van het raam te verwijderen. 

 



3. Competitie ramen 

De ramen zijn aangeleverd door de sponsor en hebben de volgende afmetingen.  

3.1 Er moeten drie ramen zijn. 

3.2 Elk raamkozijn is zo ontworpen dat het glas een afmeting heeft van 870 mm x 830 mm. 

 
3.3 De drie kozijnen mogen apart of vast aan elkaar zitten en moeten op een stahoogte te bereiken zijn. 

4. Oefenen  

De deelnemers mogen voor de competitie oefenen. 

4.1 De deelnemers mogen op de dag van de competitie oefenen op de wedstrijd ramen, maar alleen op de tijden die zijn 
aangegeven door de sponsor. 

4.2 De deelnemers mogen hun eigen materiaal of het gesponsorde materiaal gebruiken om te oefenen. Voor de wedstrijd zullen er                    
nieuwe rubbers worden gebruikt. 

4.3 De oefenrondes zullen niet officieel gemeten worden en zullen niet gelden als officiële records.. 

5. Opzet 

5.1 Er zal één ronde per deelnemer gehouden worden. De winnaar is de deelnemer met de snelste tijd na het optellen van de 
strafpunten die door de scheidsrechter bepaald worden. 

5.2. Voor dat de competitie begint heeft elke deelnemer zich officieel aangemeld via de website: 
https://www.schoonmaakvakdagen.nl/nk-snelglazenwassen/ 

5.3 De deelnemers zullen op willekeurige volgorde worden 

geroepen. 

5.4 Wanneer een deelnemer niet beschikbaar is op het moment dat hij geroepen wordt zal hij onderaan de lijst gezet worden. Is 
de deelnemer aan het eind van de competitie nog niet beschikbaar of in de gelegenheid om deel te nemen wordt hij of zij 
gediskwalificeerd. 

6. Deelnemer methodologie 

6.1 Voor elke deelname is het raam helemaal schoon. 

6.2 De deelnemers geven aan tevreden te zijn met het aangeleverde materiaal. Een valse start betekent diskwalificatie. 

6.3 De deelnemer heeft bij de start de wasser in één hand en in de ander de trekker. Voor de start mag geen van beiden het glas 
aanraken.  

6.4 Tijdens de wedstrijd moet het gehele glas gewassen worden, de scheidsrechter zal dit beoordelen. Gebeurt dit niet betekent 
dit dat de deelnemer automatisch gediskwalificeerd is. 

6.5. De deelnemer geeft aan wanneer hij of zij klaar is om te beginnen. 

6.6 De scheidsrechter telt af “3,2,1, go”  

6.7. De deelnemer geeft aan wanneer hij of zij klaar is en alle ramen gewassen heeft. 

https://www.schoonmaakvakdagen.nl/nk-snelglazenwassen/


6.8 Elke deelnemer moet eindigen met gewassen ramen zonder strepen of soprestanten. 

6.9 De scheidsrechter zal samen met twee juryleden de tijd bijhouden en de ramen inspecteren. 

7. Beoordeling 

7.1 De competitie zal geleid worden door een vakkundig scheidsrechter. 

7.2. De scheidsrechter wordt geholpen door twee juryleden die ook als tijdbewakers fungeren. 

7.3. De sponsors zullen twee stopwatches aanleveren die de tijd behouden op een honderdste 
seconde.  

7.4. De scheidsrechter telt af nadat de deelnemer heeft aangegeven klaar te staan voor de start. 

 
7.5. De twee juryleden starten hun stopwatches op de “go” van de scheidsrechter en stoppen deze tijd wanneer de 
deelnemer aangeeft klaar te zijn. 

7.6 Beide juryleden zullen de opgenomen tijd rapporteren bij de scheidsrechter. In het geval van twee verschillende tijden zal de 
langste tijd worden genoteerd, hierbij kunnen nog eventuele strafpunten worden opgeteld. 

7.7 De scheidsrechter zal samen met de twee juryleden de ramen inspecteren en zullen overeenkomstig eventuele strafpunten 
toedienen. Deze wordt vervolgens bij de eindtijd opgeteld. 

7.8. De scheidsrechter zal de winnaar bekend maken. 

7.9 Alle deelnemers mogen na de competitie hun tijd en resultaten bekijken. 

7.10. De scheidsrechter en de jury hebben het eindoordeel en er is geen mogelijkheid om hierover te discussiëren. 

8. Tijdstraf 

8.1. Voor het achterlaten van druppen of strepen 

Tijdstraf van 0,5 seconden per vlek 

9. Diskwalificatie 

9.1. Afwijkende materialen 

9.2. Het niet volledig wassen van het raam. 

9.3. Onsportief gedrag 

9.4 valse start 

9.5. Grote, opzettelijke fouten. 

9.6. Met materiaal gooien 

9.7. Het niet op tijd aanwezig zijn voor de competitie  


