
Protocol Hollands Kampioenschap Jeugd 
 
Dit protocol is een aanvulling op het reglement Hollands Kampioenschap Jeugd. Het verloop 
van de wedstrijd is te vinden in dit reglement. Ook bevat dit document wat tips voor de 
organisatie. 
 
Uitnodigingen 
Alle deelnemers ontvangen een officiële uitnodiging voor deelname. 
De uitnodigingen worden uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd uitgedeeld. 
De Jeugdcommissie verzorgd namens de PBH deze uitnodigingen. 
 
Deelnemerslijst 
De jeugdcommissie beheerd de deelnemerslijst en gaat na wie er daadwerkelijk mee doen. 
Bij afmeldingen zal de jeugdcommissie, de reserve springers attenderen. De Jeugdcommissie 
plaatst de deelnemerslijst 2 dagen vooraf gaande aan de wedstrijd op de website van de 
Polsstokbond Holland. De vereniging verzorgd de wedstrijdlijsten voor het publiek. 
 
Open training 
De vereniging mag een open trainingsmoment organiseren voor de deelnemende jeugd, dit 
is optioneel. Als dit wel gebeurd wordt dit door de verenging gecommuniceerd op de 
website van de PBH. 
 
Prijzen 
De 4 kampioensschalen worden beschikbaar gesteld door de PBH. De vereniging zorgen voor 
(alternatieve) boeketten (geen kranzen) voor de kampioenen. De vereniging  verzorgd de 
dagprijzen voor de nummers 1,2 en 3 per categorie.  
 
Aandenken 
Voor elke deelnemer en reserve deelnemers word er een aandenken beschikbaar gesteld 
door de vereniging (denk aan een vaantje of iets alternatiefs) 
 
Vlag 
Tijdens de wedstrijd dient de PBH vlag gehesen te zijn of dient deze gehesen te worden 
tijdens het volkslied. 
 
 
 
Voorstellen 
De deelnemers dienen 10 minuten voor aanvang op te stellen op hun eigen schans.  Bij mooi 
weer in Jeppie-tenue/PBH-tenue, bij koud weer in trainingspak. 
 
• De deelnemers worden door de commentator per categorie  voorgesteld. (Bijv: meisjes 

tot 9  -  lotje, liesje, Lieke, Louise - applaus (geen achternamen)) 
• Aansluitend klinkt het Nederlands volkslied (staande) 
• Daarna verlaten de deelnemers de schans aan de achterkant en ontvangen zij een 

aandenken.  
 



 
Finale 
Tussen de voorronde en finale word 5 minuten pauze ingelast 
Voorafgaand aan de finale mogen de finalisten zich opstellen op de schans en worden ze 
kort voorgesteld door de commentator. 
 
Prijsuitreiking 
Direct na de wedstrijd zal de prijsuitreiking plaats vinden 
De dagprijzen en kampioensprijzen worden tegelijk uitgereikt. In de volgende volgorde: Eerst 
alle nummers drie, dan alle nummers 2 en daarna alle kampioenen. 
De prijswinnaars worden omroepen door de commentator, het uitreiken van de prijzen 
gebeurd door de vereniging of ‘’een bijzonder persoon’’ geregeld door de vereniging. 
Daarna klinkt afsluitend het Nederlands volkslied (staande)  
 
 
Tips : 
• Nodig Jeppie uit om tijdens de wedstrijd aanwezig te zijn dit kan via de jeugdcommissie. 

Regel zelf iemand die in het Jeppie-pak wil rond lopen.  
• Probeer een sfeer neer te zetten die gezellig, ontspannen, in goede harmonie, 

familieachtig en op kinderen gericht is.  Bijv door Springkussen, poffertjeskraan, ijsjes 
ect.. 

• Houd rekening met 100 tot 150 bezoekers. Het publiek zal voornamelijk bestaand uit 
broertjes en zusjes, papa’s en mama’s,opa’s en oma’s en vrienden, maar ook uit 
belangstellende grote schans springers of fans van eigen vereniging. 

• Om de sfeer er in te houden en de spanning bij de deelnemers te verlichten kan het leuk 
zijn om vooraf gaand aan de wedstrijd een gezamenlijke warming up op muziek te 
houden onder leiding van jeppie. 

• Promoot De wedstrijd op verschillende manieren, denk aan social media en flyers die de 
jeugdspringers zelf aan familie en vrienden kunnen uitdelen.  

• Zorg voor een duidelijk afscheiding tussen publiek en springersgebied. Denk ook aan 
ruimte voor meters, wedstrijdleiders en springers die het zandbed verlaten. Let op extra 
afzetting bij aanloopbaan zodat springers elkaar niet hinderen. 

 


