
Formulier Vaststelling Variabelen Jeugd 
Algemeen 

District PBH  

Seizoen 2013 

Datum deponering 19-02-2013 

Deel 1: Schansindeling 

Wedstrijdsoort Jeugd wedstrijd 

Schans A Jeugd A    

Jeugd B    

Jeugd C   

Schans B Eventueel  Jeugd C   

Deel2: Accommodatie 

Het gestelde in dit deel is vastgesteld voor het seizoen: 
 

2011 

 
 

Maximale maat Minimale maat Ideale maat 

Totale hoogte 
 

2.50 mtr 1.80 mtr 2.40 mtr 

Waterdiepte 
 

1.50 mtr 1.10 mtr 1.40 mtr 

Schanshoogte v.a. het water 
 

1.10 mtr 0.70 mtr 1.00 mtr 

Waterbreedte (excl. rand) 
 

6.25 mtr 5.75 mtr 6.00 mtr 

Zandbed diepte 
 

nvt 11.00 mtr (tbv nk jeugd 13.00 mtr) 13.00 mtr 

Sectorbreedte 
 

nvt 8.00 mtr nvt 

Waterbreedte li /re vanuit hart v. d. 

schans 

 

nvt 5.00 mtr 7.50 mtr 

Afstand tussen 2 jeugdschansen 
 

nvt 6.00 mtr  8.00 mtr 

Aanloop lengte 
 

nvt 15.00 mtr 18.00 mtr 

 



*om nieuwe vereniging geen drempel op te leggen kan een schans voor enkele jaren met een andere 

maatvoering worden goedgekeurd.  

* Voor de rand tussen water en zandbed wordt een schuimrubber rand geadviseerd, zowel een 

bandenrand als een aflopende zandkant worden toegestaan. Bij het keuren van een schans kan het zijn dat 

wordt aangegeven dat voor een schuimrubber en bandenrand de bodem schuim naar de kant moet oplopen. 

Deel 3: Materiaal  

Het gestelde in dit deel is vastgesteld voor de seizoenen: 2013 

 

De totale lengte van een polsstok inclusief topje is maximaal  *1 6.00 Meter 

 

Het totale gewicht van een polsstok inclusief ringen en topje is maximaal 20 Kilogram 

 

De effectieve lengte van een topje is maximaal *1 0 Meter 

*1 m.u.v.  het jeugd NK (het is op de PBH jeugdcarbonstok of soortgelijke stokken niet toegestaan een top te plaatsen dit i.v.m. de veiligheid)  

 

Deel 4: Kleding  

Aantal tenues dat springers bij zich hebben voor wedstrijd, clinic of demo 2 

 

Alternatieve kleding na natsprongen 1. Jeppie shirts  
2. Witte shirt inclusief PBH logo  
3. Zwart of witte kledingstukken van egale 

kleur zonder opdruk 

 

 

 

 

 


