
Selectieprocedure jeugd HK en jeugd NK 
Beste jeugdspringer, 

De selectieprocedure voor het jeugd Hollands Kampioenschap (JHK) en het jeugd Nederlands 

Kampioenschap (JNK) zal dit seizoen anders in zijn werk gaan. Lees deze informatie daarom goed 

door. 

Gedurende het seizoen worden er 4 jeugdwedstrijden aangewezen die ook als selectiewedstrijd 
zullen dienen. Van elke selectiewedstrijd telt de beste sprong mee voor het JHK/JNK klassement, er 
wordt geselecteerd op 2 afstanden. Er kunnen dus 2 selectiewedstrijden worden gemist. Als een 
springer niet aan deze 2 afstanden komt, zal diegene niet mee mogen doen aan het JHK/JNK. Het 
JHK/JNK klassement geldt voor alle categorieën, dus zowel voor de categorie t/m 10 jaar en 11-12 
jaar.  
 
Springers met licentie 
Aan deze 4 wedstrijden kunnen ook de grote schans springers mee doen die zich willen kwalificeren 
voor het JHK/JNK. Dit zijn de springers die in de leeftijdscategorie van het JHK + JNK vallen 
(geboortejaar 2007/2008), maar al hun licentie hebben gehaald. De grote schans springers kiezen of 
zij deel willen nemen aan de klassementswedstrijd van de grote schans of aan de selectiewedstrijd 
op de jeugdschans. Aan beide wedstrijden deelnemen is niet toegestaan, ook niet indien deze 
wedstrijden op andere tijdstippen plaatsvinden (artikel 27 punt 2 NFB regelement). 
 
Prijzen 
De grote schans springers hebben geen mogelijkheid om een prijs te ontvangen bij de 
selectiewedstrijden. Deze springers worden in een aparte groep ingedeeld. 
 
Data selectiewedstrijden 
De selectiedata voor dit seizoen zijn vastgesteld op: 

• 08-06        Zegveld 

• 29-06        Jaarsveld 

• 13-07        Zegveld 

• 03-08        Vlist 
 
Na de laatste selectiewedstrijd (03-08 in Vlist) zal de selectie voor zowel het jeugd Hollands 
Kampioenschap als het jeugd Nederlands Kampioenschap bekend worden gemaakt. 
 

• 09-08   Jeugd HK -    Vlist 

• 24-08   Jeugd NK -    It Heidenskip 
 
 
Vragen over de selectieprocedure kunnen worden gesteld bij je trainer of bij de Jeugdcommissie.  
 
De jeugdcommissie, 
jeugd@pbholland.com 


