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Inleiding
Dit document beschrijft de strafbare feiten die springers van de PBH kunnen begaan en de straffen die daaraan 
gekoppeld zijn. Er is bewust voor gekozen om uitsluitend de straffen voor springers op te nemen en niet voor 
andere betrokkenen, zoals begeleiders, afdelingen, officials, publiek, media etc.. Voor die groepen is namelijk een 
deel van de genoemde straffen niet mogelijk en zal de strafmaat van geval tot geval door het Hoofdbestuur van de 
PBH bekeken moeten worden.

Een deel van de genoemde strafbare feiten heeft direct te maken met de wedstrijden of de sprongen tijdens 
wedstrijden. Daarbij zijn straffen mogelijk die aan de betreffende sprong of wedstrijd gerelateerd zijn. Voor 
strafbare feiten die niet direct met wedstrijden te maken hebben, zijn dergelijke straffen niet mogelijk en zullen de 
opgelegde straffen dus uit een beperkte groep strafmogelijkheden gekozen moeten worden. Een herhaling van een 
strafbaar feit kan alleen plaatsvinden binnen hetzelfde seizoen.

Indien er een straf wordt uitgedeeld voor een feit waarbij schade is opgetreden, moet de veroorzaker naast het 
ondergaan van de straf tevens de ontstane schade vergoeden.

In het geval dat deze straffenlijst niet voldoet, heeft het HB de mogelijkheid om er van af te wijken.

Bij het opleggen van een straf, kan direct of later bezwaar worden gemaakt. Indien er na overleg over een bezwaar
geen overeenstemming wordt bereikt, dan is er sprake van een geschil. Op geschillen is het Geschillen Reglement 
van toepassing.

Onze sport valt onder lokale, nationale en internationale wetten en regelgeving. Het al dan niet opleggen van 
straffen op basis van dit document, sluit het nemen van juridische stappen niet uit.
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Hoofdstuk 1: Straffenlijst
Straf Door Omschrijving straf
1 WL/HB Waarschuwing
2 WL Sprong ongeldig, sprong mag niet worden overgedaan
3 WL Schorsing, alle afstanden in de betreffende wedstrijd vervallen, exclusief eventuele records
4 WL/HB Schorsing eerstvolgende klassementswedstrijd
5 WL/HB Schorsing eerstvolgende 3 klassementswedstrijden
6 WL/HB Schorsing eerstvolgende 3 officiële PBH wedstrijden (incl. HK, NK TK) 
7 HB Schorsing voor de rest van het seizoen
8 HB Schorsing voor het volgende seizoen
9 HB Levenslange schorsing
10 HB Ontnemen titels

WL: Wedstrijdleider
HB: Hoofdbestuur van de PBH
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Hoofdstuk 2: Strafbare feiten
WR Het strafbare feit Straf Bij herhaling
A8.3 Het districtsmateriaal gebruiken op een manier waarvoor het niet 

bedoeld is / onzorgvuldig gebruik van het districtsmateriaal
1 4

A9.2 Met een langere polsstok inclusief opzetstuk springen dan is 
toegestaan op de betreffende accommodatie

2 4

A11.2 Het springen met een polsstok of opzetstuk die niet is goedgekeurd
voor het gewicht van de desbetreffende springer

1 4

A32.6 Niet tijdig voor de te maken sprong, of opstellen op de schansen 
aanwezig zijn

2 4

A32.7 Het niet direct met vermelding van de reden bij de wedstrijdleider 
afmelden, als de springer er van afziet nog langer deel te nemen 
aan de wedstrijd

1 4

A32.8 Het niet eindigen van de sprong in het daarvoor bedoelde zandbed 
of water

3 3

A32.8 Wangedrag 3 of 4 5 t/m 10
A32.8 Duiken uit de stok 3 5 
A32.8 Het opzettelijk nadelig beïnvloeden van de prestaties van andere 

springers
2 4

A32.8 Een springer die bezig is met de voorbereiding en uitvoering van 
zijn sprong storen, zonder dat er sprake is van een gevaarlijke 
situatie met betrekking tot de sprong

1 4

A32.17 Niet na de sprong, indien de polsstok zich dan aan de zandbed 
zijde bevindt, direct de polsstok zo te plaatsen dat deze 
gemakkelijk naar de schans terug getrokken kan worden

1 2

A32.17 Niet na de sprong en het “aangeven” van de polsstok het zandbed 
verlaten

1 2

A43.7 Bewust gebruik van doping 7 7 t/m 10
A43.8 Gebruik van alcohol houdende dranken of drugs tijdens deelname 

aan de wedstrijd
3 + 4 3 + 5

A43.8 Gebruik van alcohol houdende dranken of drugs tijdens het dragen
van wedstrijdtenue

1 4

A44 Niet tenminste 3 districtstenues bij zich hebben bij een wedstrijd, 
clinic of demonstratie

1 2 of 3

A44.3 De nummers of de eventuele sponsorreclame op het tenue tijdens 
een sprong niet duidelijk zichtbaar dragen

1 2
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5 WL/HB Schorsing eerstvolgende 3 klassementswedstrijden
6 WL/HB Schorsing eerstvolgende 3 officiële PBH wedstrijden (incl. HK, NK TK) 
7 HB Schorsing voor de rest van het seizoen
8 HB Schorsing voor het volgende seizoen
9 HB Levenslange schorsing
10 HB Ontnemen titels
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WR Het strafbare feit Straf Bij herhaling
A44.3

en
A45.1

Het niet dragen van de voorgeschreven kleding bij interviews, 
prijsuitreiking of sprongen tijdens wedstrijden, clinics en 
demonstraties

1 2 of 3

A46.4 Inlopen op de schansen in de laatste 5 minuten vóór de wedstrijd 
of tijdens de wedstrijd

1 2

A46.5 Op de plaats en dag van een wedstrijd, een oefensprong of 
trainingssprong maken voor de wedstrijd

3 5

A46.6 Het niet zorgen voor een persoon die tijdens de sprong de 
polsstok opvangt aan de voorkant van de schans, indien de 
polsstok terugvalt

1 2

N.v.t. Het niet afmelden voor deelname aan een wedstrijd 1 4
N.v.t. Roken op een accommodatie waar roken niet is toegestaan 1 4
N.v.t. Het verkeerde rugnummer dragen tijdens een sprong 2 2 + 4
N.v.t. Onbehoorlijk verbaal gedrag 2 3
N.v.t. Oneerlijk gedrag bij het maken van een sprong 3 3 + 5
N.v.t. Oneerlijk gedrag in het algemeen 1 of 4 t/m

10
4 t/m 10

N.v.t. Doorklimmen bij het nat gaan waarbij gevaar ontstaat 1 3 of 4
N.v.t. Bommetje maken waar andere springers hinder aan ondervinden 1 3 of 4
N.v.t. Het niet volgen van aanwijzingen van de wedstrijdleider 1 3 of 4
N.v.t. Ongevraagd taken van de wedstrijdleider overnemen 1 4
N.v.t. Niet helpen opruimen na de wedstrijd 1 4
N.v.t. Rommel achterlaten bij vertrek 1 4
N.v.t. Officials hinderen bij het uitvoeren van hun taak 1 3 of 4
N.v.t. Het opzettelijk toebrengen van schade aan materiaal of 

bezittingen / diefstal
4 of 5 6 of 7

N.v.t. Het deelnemen aan polsstokactiviteiten waarvoor geen 
toestemming is van het hoofdbestuur van de PBH

4 t/m 7 8 t/m 10

N.v.t. Het toebrengen van schade aan de goede naam van de polsstok 
sport of een organisatie die het polsstokspringen bevorderd

4 t/m 7 8 t/m 10

N.v.t. Het bedreigen, intimideren of pesten van springers, officials of 
andere aanwezigen op of rond het polsstokterrein

4 t/m 8 7 t/m 10

N.v.t. Seksueel misbruik of seksuele intimidatie van springers, officials 
of andere aanwezigen op of rond het polsstokterrein

6 t/m 10 9 in combinatie
met 10

N.v.t. Het gebruiken van fysiek geweld tegen springers, officials of 
andere aanwezigen op of rond het polsstokterrein

6 t/m 10 9 in combinatie
met 10
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