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Beste ouder(s) van nieuwe jeugdspringers, 

Uw kind is hard aan het trainen om veilig de overkant te halen bij het 

polsstokverspringen. Hier een korte uitleg over de procedure voordat uw kind aan de 

jeugdwedstrijden deel mag nemen. 

De trainer beoordeeld aan de hand van een vaardighedentrap of uw kind goed en 

veilig genoeg springt om aan de jeugdwedstrijden deel te nemen. Indien u deze wil 

bekijken kunt u die vinden op de website bij de infobalie. 

Als de trainer van uw kind vindt dat uw kind goed en veilig springt zal de trainer de 

naam van uw kind minimaal 48 uur voor een jeugdwedstrijd aanmelden bij de 

wedstrijdsecretaris.  

De wedstrijdsecretaris zal er na controle van lidmaatschap en aanwezigheid van het 

eigen risicoformulier, zorg voor dragen dat uw kind in de wedstrijdadministratie komt 

te staan als jeugdspringer, tot die tijd is hij of zij Pupil. Als de aanmelding verwerkt is 

ontvangt u per mail een link om uw kind aan te melden voor de wedstrijden (via 

jeugdwedstrijden@pbholland.com  let ook op de spam map) 

Via de link komt u bij een lijst met wedstrijden waar uw kind aan mag deelnemen, Als 

uw kind niet kan haalt u daar het vinkje weg en klikt op bevestigen. Hierna komt de 

naam van uw kind bij de deelnemerslijst en later op de wedstrijdlijst, van de 

wedstrijden waarvoor uw kind is aangemeld. U kunt uw kind aanmelden via de link, 

maar ook afmelden als er iets tussenkomt. Bewaar deze goed. (Heeft u geen link 

ontvangen nieuwe link aanvragen via jeugdwedstrijden@pbholland.com maar hier 

kan wat tijd overheen gaan.) Aanmelden kan tot 2 uur voor aanvang van de 

wedstrijd. Daarna wordt het aanmelden gesloten en de wedstrijdlijst gemaakt 

waarna de indeling in de groepen te zien is. 

De wedstrijdsecretaris probeert de trainer te laten weten als de aanmelding als 

springer verwerkt is. Als u geen link heeft ontvangen graag eerst navragen bij de 

trainer of uw kind is aangemeld  bij het Wedstrijdsecretariaat. 

De wedstrijdlijsten staan op de website van PBHolland www.pbholland.com daar 

kiest u in het menu wedstrijdkalender en krijgt alle komende wedstrijden te zien en als 

u op de jeugdwedstrijd van die dag klikt staat daar altijd een link naar de 

deelnemerslijst. Als de wedstrijdlijst gemaakt is veranderd de link van de 

deelnemerslijst in de link voor de wedstrijdlijst. Het is aan te raden om zeker voor de 

eerste keer hier even te kijken. 

Wie op de lijst staat mag springen, wie er niet op staat niet, dit heeft ook met de 

verzekeringen te maken en wij vragen hiervoor uw begrip.  

De vrijwilligers hebben hun tijd hard nodig om alle kinderen op tijd op de schansen te 

krijgen en kunnen geen discussie voeren over wel of niet mogen springen. 

Met sportieve groet  

De Jeugdcommissie 

Christa Faaij Wedstrijdsecretaris PBHolland  
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