
OFFICIËLE REGELS VNSWB-CUP 
 
Het belangrijkste onderwerp van de VNSWB-CUP is de zogenaamde 
“klassieke OPGIETING”. De nadruk ligt op klassieke elementen zoals: 
gebruik van water en ijs, handdoek techniek, geuren en warmte 
opbouw. Om een buitengewoon prettige "zweet-ervaring" voor het 
publiek te garanderen, worden de elementen vakkundig uitgevoerd. 
  
VOORWAARDEN 
Om deel te nemen aan de VNSWB CUP moeten deelnemers regelmatig werkzaam zijn als SAUNAMEESTER in een bij de VNSWB 
aangesloten sauna/wellness bedrijf. Elke deelnemer kan zich slechts eenmaal per wedstrijd als single registreren en deelnemen. 
De deelnemers aan de VNSWB CUP kwalificeren zich via de regionale kwalificatieronden voor de landelijke finale.   
  
DISCIPLINES 
MODERN-KLASSIEK 
AROMA THERAPIE 
KLANKSCHAAL / SOUNDHEALING 
STILTE EN RUST 
MEDITATIE 
  
THEMA VAN DE OPGIETING 
Het thema van de opgieting kan vrij worden gekozen en moet een volledige week voor de wedstrijd worden 
ingeleverd/aangekondigd bij de jury, vergezeld met de geuren in de juiste volgorde en eventuele uitleg van de toepassing en de 
aard van de geur (parfum/etherisch/smoke/overige). 
  
TIJD VAN OPGIETING 
Voorbereiding start op zijn vroegst 20 minuten voor de sessie en moet klaar zijn minimaal 5 minuten voor de geplande tijd.  
De opgieting in de cabine duurt minimaal 12 tot maximaal 15 minuten, inclusief het verhaal. De tijd begint wanneer de 
saunameester de saunacabine binnengaat en stopt wanneer hij/zij de cabine verlaat.  
  
VERWELKOMEN EN INTRODUCTIE 
De verwelkoming aan het begin van de opgieting moet in het Nederlands worden uitgevoerd. 
 
De begroeting moet de volgende items bevatten:  

• naam van de saunameester 

• thema (discipline keuze) van de opgieting  

• tijdsduur van de opgieting 

• geuren die worden gebruikt  

• een opmerking dat de cabine op elk moment kan worden verlaten.  

• Veiligheid en gezondheid gast 

• Hygiëne na de sessie 
 

UITRUSTING / MUZIEK 
De saunameester moet zijn uitrusting zelfstandig voorbereiden en organiseren. Emmers, lepels, water en ijs worden door de 
organisator verstrekt. Elke vorm van muziek die de saunameester in zijn opgieting wil gebruiken, moet door de saunameester 
zelf worden uitgevoerd, of (indien op locatie beschikbaar) in overleg met de locatiehouder afgespeeld via bluetooth of MP3. 
Voorbereiden en opruimen voor en na de opgieting in de cabine mag niet meer dan 15 minuten duren, zonder assistentie. 
 
Het is niet toegestaan dat installaties of objecten die zijn voorbereid door de saunameester in strijd zijn met de huidige 
voorschriften voor brandbeveiliging en beveiliging. Het is de organisator toegestaan om conflicten met de brandbeveiligings- en 
beveiligingsvoorschriften te verbieden.  
 
DISKWALIFICATIE 
De overtreding van een van de bovenstaande regels, alsmede het zich niet houden aan de huisregels door de saunameester, of 
ernstige en gevaarlijke oververhitting van de saunacabine door verkeerd toepassen van water en ijs wordt gevolgd door een 
onmiddellijke diskwalificatie en mogelijke sancties door de gastheer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUNTEN AFTREK 
Voor het laten vallen, ernstig bevuilen van een handdoek of niet hygiënisch werken worden punten in mindering gebracht. 
Tijdsoverschrijding van meer dan enkele seconden of minder dan 30 seconden passiviteit (begeven buiten de cabine/niets doen 
in de cabine) wordt standaard beoordeeld met 1 punt aftrek per jurylid. Langdurige passiviteit leidt tot diskwalificatie. 
 
EVALUATIECRITERIA  
1. Professionaliteit en algemene indruk 
2. Opbouw en verspreiding van warmte  
3. Doek technieken  
4. Gebruik en dosering geuren 
5. Thema en sfeer 
6. Atmosfeer in de cabine en gevoel van jury en publiek 
  
De evaluatiecriteria worden gedetailleerd beschreven in het evaluatie formulier. Per criterium zijn maximaal het aangegeven 
aantal punten te behalen, het ijkpunt wordt bepaald door de jury op basis van het absoluut hoogst denkbare niveau, waar 
naartoe gerekend wordt. 
 
VEREISTEN 
De te behalen punten dienen te worden behaald met de aangereikte handdoek, emmers, lepel, water en ijs, waaraan een eigen 
toevoeging van geur, klank en verhaal gegeven kan worden. Gebruik van vlaggen, attributen, schenk kannen etc etc zullen er toe 
leiden dat deze betreffende ronde geen punten verdiend worden. Bewuste hulp van een “helper” zal ten koste gaan van de 
professionaliteit en is niet toegestaan. Er dienen minimaal 4 verschillende, goed uitgevoerde klassieke zwaai technieken worden 
vertoond.  
 
3 – 5  juryleden beoordelen en stemmen vanuit de hoofdjury. Bij 5 juryleden worden telkens de hoogste en laagste score 
verwijderd. De winnaar is de saunameester met het hoogste aantal punten in totaal. Er is de mogelijkheid om bij de voorronde 
een Golden ticket (rechtsreeks plaatsing naar de finale zonder invloed te hebben op de uitslag van de voorronde op die dag) en 
tijdens de finale een publieksprijs uit te reiken. Of en in welke vorm deze prijs wordt toegekend, is aan de organisatie. Het aantal 
geselecteerde gasten voor een potentieel georganiseerde openbare jury kan variëren, het scoresysteem en de weging blijven 
echter identiek. 
  
KAARTJES 
De gastheer verdeelt toegangskaarten voor gasten voor elke opgieting. De deelnemers aan de kwalificatierondes ontvangen elk 
2 kaartjes om te verspreiden onder vrienden en fans die met hen reizen. Als een deelnemer een ticket voor de opgieting van een 
andere deelnemer wenst te ontvangen, kan hij/zij dit ticket alleen bij die bepaalde concurrent verkrijgen of op basis van de 
algehele afspraken met gasten, via de gastheer. 
  
STARTLIJST 
De volgorde van de startlijst wordt ten laatste de voorgaande week, middels een neutrale trekking en in aanwezigheid van een 
lid van de hoofdjury uitgevoerd. De trekking wordt vastgelegd en bepaalt de startlijst. 
 

 


