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Informatie over de Polsstokbond Holland                    tel nr 0346-240211 

Secretariaat secretariaat@pbholland.com    Veldoven 3  - 3401 RV  IJsselstein 

Bankrekening 3071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland  Lopik 

Websites www.pbholland.com  www.zelffierljeppen.nl  

Bestuur Polsstokbond Holland 
Voorzitter Jan Kooijman 0348-553006 

Secretaris Vacant  

Penningmeester, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 

Lid, technische zaken Koos van Amerongen 0348-451928 

Lid, promotiezaken Douwe Boersma 06-52618617 

Lid, jeugdzaken, vrijwilligerszaken Vacant  

DB Technische Commissie 
Voorzitter Henry Helmes 06-12235709 

Secretaris Annie van de Geer 06-40441009 

Lid Brenda Knijff 0182-610925 

Lid Gerard Backx 06-30143464 

Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 0348-451949 

Coördinator bus Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

Promotie Commissie  

Voorzitter Douwe Boersma 06-52618617 

Lid Anthony Lekkerkerker 06-10409428 

Website 

Beheerder Pieter Hielema 0346-240211 

Demo’s 
Contactpersoon demo’s op wedstrijdschansen Leo Roskam 06-29431245 

Contactpersoon springers bij demo’s op locatie Eelco Tigchelaar 06-21693252 

Groeicommissie 
Leden  Jan Kooijman, Douwe Boersma, Floris van Elzakker, Pieter Hielema 

Sponsorcommissie 
Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Pieter Hielema 0346-240211 

Springersraad  

Voorzitter Pieter Verweij 06-51687667 

Secretaris Wendy Helmes 06-57100362 

Leden  Laurens Lekkerkerker - Arno Baas - Carina den Hartogh  

Vertegenwoordiging in NFB namens PBH 
Lid Jan Kooijman 0348-553006 

Lid Douwe Boersma 06-52618617 

Ledenraad   Henry Helmes  -  Jaco de Groot  -  Bert Koetsier 

Redactie Polshoogte 
Opmaak Arja Helmes 030-6887108 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

mailto:secretariaat@pbholland.com
http://www.pbholland.com/
http://www.zelffierljeppen.nl/
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Vrienden van het Polsstokverspringen 
 

Contactpersoon 
 

Janny Schoenmaker 
 

 

06-28156974 
 

Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat 
 

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 
030-8899398 
06-13044805 

Opgeven en afmelden van wedstrijden  
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

Ledenadministratie Hanneke vd Kroef 
0348-433379  
06-20512508 

Uitgifte tenues Joke de With  
 

0348-451264 
 

Doorgeven van wijzigingen 
Bij de ledenadministratie van je eigen vereniging.  

voor vrienden etc ledenadministratie@pbholland.com 
 

 
 

Van de redactie 
 

In de vorige Polshoogte werd het al aangekondigd. 

Allerlei besluiten, overzichten, klasse-indelingen etc. zijn naast 
het andere nieuws te lezen in deze Polshoogte. Daarom krijgen 
alle leden deze ‘Op de Hoogte’ editie in een papieren versie, 

met daarin dit keer heel veel tekst, ook degenen die de 
Polshoogte normaal alleen digitaal ontvangen. 

Er is de afgelopen winter weer volop vergaderd en er zijn een 
aantal zaken aangepast, die in deze Polshoogte in en na de 

notulen van de jaarvergadering zijn te vinden. 
Voor de springers is het van belang om dit even door te lezen, 

dan ben je voor het seizoen op de hoogte bent de wijzigingen.  
Alle nieuwtjes tijdens het seizoen worden zoals altijd tussen de 
uitslagen, foto’s en nog veel meer op onze website vermeld. 

De trainingen zijn al weer volop begonnen, ook zijn er maar 
liefst 15 (aankomende) trainers op dit moment bezig met een 

trainingscursus voor assistent trainer. De trainingen voor de 
jongere springers worden daardoor nog beter en dat is de basis 

voor goede en verre sprongen. Ik ben heel benieuwd wat dit 
seizoen gaat brengen… de verwachtingen zijn hoog, in de 
volgende Polshoogte hoop ik daar op terug te komen   

 
De volgende editie komt uit: augustus 2012 

Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:arja.helmes@pbholland.com


  

Handelsonderneming                IMPORT - EXPORT     
                                                                       

                                                                         Melkkoeltanks, opslagtanks, 
 

                                                                         melkmachines en onderdelen 

                                                                                                                                                                                                         

 
        J. den Hartogh                                    J.H. de Graaff 
        Lopikerweg Oost 52                             Haarweg 4 (Lingebos) 

          3411 JH  Lopik                              4212 KJ  Vuren  
          Tel. (0348) 55 35 68                      Tel. (0183) 62 32 27 Fax. (0183)62 4541 

       E-mail jan.den.hartog@hagra.nl          E-mail jan.de.graaff@hagra.nl 

B&V Electronics B.V. 

Lorentzlaan 12B 

3401 MX IJsselstein 

Tel: 030 699 37 37 

Fax: 030 634 00 46 

www.benvelectronics.nl 

info@benvelectronics.nl  
Reparatie en verkoop audio/video                           
Satelliet systemen                                                    Openingstijden ma-vr van 09.00 -18.00 uur 
Professionele audio/video systemen                                               wo-do van 19.00 - 21.00 uur   
Computersystemen/benodigdheden                                                      za van 09.00 - 16.00 uur 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGRA v.o.f. 
www.hagra.nl 

 

mailto:jan.den.kartog@hagra.nl
mailto:jan.de.graaff@hagra.nl
http://www.hagra.nl/
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Van het bestuur 
 

De spanning stijgt! Na maanden van 

voorbereiding – commissies in overleg en 
springers in training – kunnen we 12 mei, de 

eerste wedstrijd van polsstokseizoen 2012, al ruiken! 
Heerlijk, we mogen weer! Staan ons komend seizoen 

gebroken records te wachten? Werkt het weer, na veel 
weggeregende wedstrijden in 2011, komend springseizoen 

een beetje mee? Hoe gaan de nieuwe dan wel opgeknapte 
accommodaties bevallen? 

Dit jaar is mijn eerste jaar als contactpersoon naar de TC toe 
namens het PBH-bestuur. Dat is waarom ik dit jaar 

intensiever betrokken ben bij de ‘technische kant’ van het 
springen. Leuk om vooruit te kijken met de TC en bezig te 

zijn met boeiende onderwerpen! Het elektronische meten 
begint serieuze vormen aan te nemen: misschien gaan we 

een proef doen met het elektronische meten. Maar ook het 
naleven van de geldende regels: een strengere naleving voor 

een betere discipline. En daarnaast wordt het komende 
seizoen de Groene Hart Bokaal geïntroduceerd! Al met al bij 

voorbaat een spannend seizoen voor het bestuur, de TC en 
natuurlijk de springers! 

Maar ondanks het vele werk en de vele vergaderingen, zijn 
we er nog niet! Het is geweldig dat de polsstokverspringers 

uitgenodigd zijn om in Litouwen hun fantastische sport te 
demonstreren op waarschijnlijk drie locaties! Maar het vraagt 

veel voorbereiding! Daarnaast is het bestuur van de PBH nog 
druk op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie is 

communicatief vaardig, weet de juiste informatie uit 
vergaderingen te verwerken in verslagen en kan met in- en 

uitgaande post overweg? 
Voor alle springers, alle leden van commissies en het bestuur 

en alle andere vrijwilligers hoop ik een heerlijk en sportief 
seizoen met goed weer en veel knappe prestaties! 
 

Vriendelijke groeten namens het bestuur van de PBH, 
Koos van Amerongen 
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Speciale Wedstrijden! 

Elk jaar kiezen we een paar wedstrijden uit om extra veel 

aandacht aan te besteden; dit zijn de speciale wedstrijden. 
Op deze wedstrijden zal er meer media aanwezig zijn en we 

hopen ook op meer publiek! Dit zijn daarom ook extra leuke 
wedstrijden om al je vrienden en familie te laten zien hoe 

leuk de wedstrijden van het polsstokverspringen zijn.  

 

Dit zijn de speciale wedstrijden van het seizoen van 2012 die 
allemaal op zaterdag worden gehouden: 

 

 Kampioenschap van Jaarsveld   
  Jaarsveld   -  2 juni - 15:00 uur 

 

 Tweekamp       
  Jaarsveld    -  14 juli  - 14:00 uur 

 

 Polsstokdag       
  Polsbroekerdam  -  21 juli  - 14:00 uur 

 

 Hollands Kampioenschap     
  Linschoten  -   4 aug. - 15:00 uur 

 

 Nederlands Kampioenschap jeugd  
  Polsbroekerdam -   1 sept.  - 13:00 uur 

 

Bij een aantal van deze wedstrijden wordt entree gevraagd.  
Hiervoor worden nog vrijkaartjes gemaakt. Je kunt deze 

uitdelen aan vrienden en familie zodat ze gratis toegang 
hebben.  

 
De Promotiecommissie 
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Groene Hart 
4-schansentoernooi 2012 

 
In de vorige Polshoogte werd het al aangekondigd; het 

Groene Hart Klassement. Dit is een extra klassement met 
een extra prijzenpakket. Dit klassement betekent geen extra 

wedstrijden, maar zal worden opgemaakt na 4 daartoe 
aangewezen wedstrijden die in overleg met de verenigingen 

zijn bepaald.  
 

Het betreft de zaterdagmiddagwedstrijden in de 1e klasse 
voor zowel de senioren, dames, junioren en jongens op: 

 
 12 mei, 15.00 uur, Linschoten 

 9 juni, 15.00 uur, Vlist 
 23 juni, 15.00 uur, Polsbroekerdam 

 18 augustus, 15.00 uur, Jaarsveld 
 

De verste afstand in elke meetellende wedstrijd van elke 
springer/springster wordt geregistreerd en na vier 

wedstrijden worden de beste drie afstanden bij elkaar geteld. 
Degene die dan totaal de grootste afstand in zijn groep 

behaalt wint het klassement. De drie beste afstanden tellen 
mee (het minste resultaat in de vier wedstrijden vervalt dus) 

zodat er eventueel ook een wedstrijd gemist kan worden om 
toch voor het klassement mee te blijven doen.  

 
Het Groene Hart is gevonden als sponsor van dit klassement 

en alle verenigingen als ook de PBH zullen een geldelijke 
vergoeding tegemoet kunnen zien. Voor de 

klassementswinnaars zijn er na de 4e wedstrijd die meetelt 
prachtige Groene Hart Streekproductenpakketten 

beschikbaar. Deze zullen op 18 augustus, na de 
prijsuitreiking van de GPI-Bokaal in Jaarsveld worden 

uitgereikt.  
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Secretariaat PBH  
 
Tijdens de jaarvergadering hebben we 
afscheid genomen van onze bestuursleden Pieter Hielema en 

Leo Roskam. Er is nog geen nieuw bestuurslid benoemd om 
deze lege plaatsen op te vullen. Wel heeft Jessica Snoek 

aangegeven dat ze wellicht een bestuursfunctie op zich wil 
nemen en daarom gaat ze meedraaien met de HB 

vergaderingen. Wellicht zal ze al een aantal taken op zich 
nemen. De taken van de secretaris worden voorlopig 

verdeeld tussen de andere bestuursleden. 
Het postadres is voorlopig: Veldoven 3  3401 RV IJsselstein  

e-mail adres: secretariaat@pbholland.com 
 

Het PBH bestuur 
 

 
 

Namenlijst besturen PBH afdelingen 
 

Jaarsveld: 
Voorzitter: Bert Koetsier; 0182-610925 

bert.koetsier@polsstokjaarsveld.nl 
Secretaris: Herman Stigter; 0348-552525 / 

06-51528898 
herman.stigter@polsstokjaarsveld.nl 

Penningmeester: Teus Eikelenboom; 0348-552450 / 
06-24426229 teus.eikelenboom@polsstokjaarsveld.nl 

Leden: Leo Roskam, Eelco Tigchelaar, Didy Brokking 
 

Linschoten: 

Voorzitter: Jaco de Groot; 06-12079183 
voorzitter@polsstokclublinschoten.nl 

Secretaris: Carola van Bemmelen;  
06-51034685 

secretaris@polsstokclublinschoten.nl 
 

mailto:secretariaat@pbholland.com
mailto:bert.koetsier@polsstokjaarsveld.nl
mailto:herman.stigter@polsstokjaarsveld.nl
mailto:teus.eikelenboom@polsstokjaarsveld.nl
mailto:voorzitter@polsstokclublinschoten.nl
mailto:secretaris@polsstokclublinschoten.nl
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Penningmeester: Floris van Elzakker; 06-20926705 
penningmeester@polsstokclublinschoten.nl 

Leden: Cees van Ee, Maartje Spruit, Gerwin van Vliet,  
Arja van Vliet 
 

Polsbroekerdam:   
Voorzitter: Vacant –  

waarnemend Ronald Vlasveld 
Secretaris: Arina Schalij; 06-41936286 

en/of Jolanda Maton; 06-42096125 
secretariaat@polsstokkerdam.nl 

Penningmeester: Ronald Vlasveld; 030-6889839 
ronald.vlasveld@polsstokkerdam.nl 

Leden: Ronald Overbeek, Gerdie Snoek, Liesbeth de With, 
Anja Baas, Jacob Zwijnenburg  
 

Vlist:  
Voorzitter: Vacant –  

waarnemend André Faaij 
Secretaris: Carla Bos; 06-53585342 

Carla@pcvlist.nl 
Penningmeester: André Faaij; 06-44906856 

Andre@pcvlist.nl 
Leden: Hans van Eijk, Krista van Midden, Gerard Backx, 

Henriëtte Saarloos 
 

Zegveld:  

Voorzitter: Anton Kastelein; 
0348-691133 

antonkastelein@hetnet.nl 
Secretaris: Gerard van Ingen; 0348-691932 

vaningen@kliksafe.nl 
Penningmeester: Floris van Elzakker; 06- 20926705 

floris.van.elzakker@pbholland.com 
Lid: Pieter Hielema 

 

Stichtse Vecht 
Voorzitter: Marcel Blekendaal; polderwachter@gmail.com 

mailto:penningmeester@polsstokclublinschoten.nl
mailto:secretariaat@polsstokkerdam.nl
mailto:ronald.vlasveld@polsstokkerdam.nl
mailto:Carla@pcvlist.nl
mailto:Andre@pcvlist.nl
mailto:antonkastelein@hetnet.nl
mailto:vaningen@kliksafe.nl
mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com
mailto:polderwachter@gmail.com
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Jump4Semmy 
 

Op 2 juni is er op Salmsteke een 
groot spektakel voor het goede 

doel. 
Er is al voldoende over geschreven in de vorige Polshoogtes, 

dus hou ik het dit keer kort. 
Wil je toch nog meer weten over het evenement, kijk dan op 

www.jump4semmy.nl  
 

Een paar puntjes informatie: 
o De sponsorlijst is te downloaden op de webstites: 

www.pbholland.nl of www.jump4semmy.nl  
o De sponsorlijst kan je ook krijgen op de eerste 

wedstrijddag in Linschoten, Eelco Tigchelaar zal dan 
voldoende exemplaren bij zich hebben. 

o De sponsorlijst kan worden ingeleverd  op dinsdag 29 
en woensdag 30 mei tijdens de wedstrijden in 

Jaarsveld. 
o Als je meer dan 14 euro per meter gesponsord krijgt, 

heb je recht op een beloning, deze krijg je meteen als 
je de sponsorlijst inlevert. 

o Bij de jeugd jonger dan 16 gaat het om 
consumptie/attractiebonnen 

o Bij de jeugd ouder dan 16 gaat het om een vrijkaart 
voor het avondprogramma met Jan Smit, Jannes, 

Wesley en Helemaal Hollands. 
o Heb je wel recht op een kaart maar zelf al een kaart 

gekocht krijg je een alternatief met dezelfde waarde. 
o Het evenementen terrein is open vanaf 11.00 uur 

o Tussen 11.45 en 12.00 uur zal het evenement officieel 
geopend worden door de Burgemeester van Lopik, 

mevr. Westerlaken 
o Om 12.00 uur begint de tweede klasse wedstrijd 

o Er is voldoende te eten en te drinken gedurende de 
hele dag (ook na de wedstrijd en voor het 

avondprogramma) 

http://www.jump4semmy.nl/
http://www.pbholland.nl/
http://www.jump4semmy.nl/


 - 10 - 

TIP: maak er een gezellig dagje uit van! Er zijn 
voldoende uitdagingen en de polsstokwedstrijd 

om het kampioenschap van Jaarsveld 

belooft ook weer spectaculair te worden. 

 
We hopen dat iedereen al aanwezig is bij de opening, zodat 

ook dat de aandacht krijgt die het verdient! 
Heb je nog vragen: eelco.tigchelaar@polsstokjaarsveld.nl  

Tot 2 juni  

 

 

 
Wijzigingen TC commissie 

 
Er zijn in de TC commissie een aantal wijzigingen. 

Bert Koetsier, Tino Leliveld, Remco van de Berg 
en Ad Knijff hebben om diverse reden bedankt als 

wedstrijdleider. 

 
Gelukkig kunnen we vier nieuwe leden verwelkomen. Dit zijn 

Krista van Midden, Eelco Tigchelaar, Gerwin van Vliet en Aart 
de With. We wensen hen een leerzaam seizoen toe. 

 
We hopen binnenkort te horen of het digitaal meten 

doorgaat. Jullie zien dit wel bij de eerste wedstrijd.  
 

Alle verenigingen krijgen nieuwe touwen die inmiddels zijn 
besteld. 

 
Wat betreft de tijd: 1.45 min. groen en 30 sec. oranje licht. 

Dit gaat in als de stok voor de schans staat. Allen een 
succesvol seizoen toegewenst. 

 

Groet van de TC. 

mailto:eelco.tigchelaar@polsstokjaarsveld.nl


 
 

Zin in vakantie? 
 

 

 

 
 

 
 

Pr W Alexanderstr 10 - 3411 BG Lopik 

Tel: 0348-554474 Fax: 0348-554619 
 

Dorpsplein 14 - 2821 AS Stolwijk 

Tel: 0182-341237 Fax: 0182-240365 
 
 

E-mail: info@keyzerreizen.nl  
Internet: www.keyzerreizen.nl 

 

Wij kunnen al uw 
vakantieplannen realiseren. 

 
 

- Compleet verzorgde reizen van div. 
reisorganisaties 
- Voordelige lijndiensttickets 

- Actieve reizen 
- Stedenarrangementen 
- Weekendje weg 

 
 

 

Wij willen u graag onder het genot van  
een kopje koffie, helpen met het 

realiseren van uw vakantieplannen!!              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyzerreizen.nl/
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Renovatie accommodatie 

 

Op de website van de PBH werden we al goed 
op de hoogte gehouden van de renovatie van 

de accommodatie in Polsbroekerdam. 
 

Een aantal zaterdagen is er nog hard gewerkt door tientallen 
vrijwilligers om de accommodatie tijdig klaar te maken voor 

de trainingen. 
Het ziet er allemaal prachtig uit, nu maar wachten tot het 

gras groen wordt en de bomen gaan groeien. 

 
Hierbij een foto overzicht van de renovatie en de klusdagen 

 



 - 12 - 



 - 13 - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De eerste trainingsavond
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Aan- of afmelden voor de wedstrijden 2012 
 

Net als vorig seizoen kan iedere springer met licentie zich 
weer opgeven en afmelden via de website. En kan je zien 

voor welke wedstrijden je op de wedstrijdlijst staat. 
Sta je voor een wedstrijd niet aangemeld of spring je een 

wedstrijd niet mee meld dit aan 
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

 
We willen je vragen om je altijd zo vroeg mogelijk, 

uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd, aan of af te melden  
 

Alleen springers op de grote schans moeten zich aan- en 
afmelden voor de wedstrijden. De jeugdspringers hoeven dit 

niet te doen, zij zijn automatisch aangemeld voor alle 
jeugdwedstrijden. (Alleen een jeugdspringer die zijn of haar 

1e wedstrijd gaat springen moet zich nog wel aanmelden, 
hiervoor moet je wel toestemming hebben van je trainer) 

Om te zien of je aangemeld bent voor de wedstrijden kijk je 
bij de wedstrijdkalender, dan klik je op de naam van de 

wedstrijd. Nu kom je op de pagina waar de voorlopige 
wedstrijdlijst van de betreffende wedstrijd op staat. Hier kun 

je zien wie er op de wedstrijd allemaal mee springen, en of 
je aan- of afgemeld staat voor de betreffende wedstrijd. 

 
Het wedstrijdsecretariaat 

 
Op de volgende bladzijden volgt de schansindeling op 

basis van het eindklassement van 2011. 
 

Na de promotie/degradatie wordt bekeken of hier 
wijzigingen op worden gemaakt. 

 
Let op! Kijk de dagen voor de 1e wedstrijd nog  

op de website of er nog iets is gewijzigd!!!!! 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
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Schansindeling seizoen 2012 
 

1e klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

52 Floris van Elzakker Senioren A A 

19 Corné Lekkerkerker Senioren A A 

34 Hans van Eijk Senioren A A 

83 Gijsbert de With Senioren A A 

64 Florus de With Senioren A A 

36 Pieter Hielema Senioren A A 

88 Arno Baas Senioren A A 

60 Gerwin van Vliet Senioren A A 

43 Werner Kamphof Senioren A A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

91 Anthony Lekkerkerker Senioren Topklasse A 

49 Sander van Vliet Senioren Topklasse A 

24 Erik Bos Senioren Topklasse A 

15 Pieter Verweij Senioren Topklasse A 

69 Bastiaan de Bruijn Senioren Topklasse A 

63 Jan-Willem de Groot Senioren Topklasse A 

11 Theo van Kooten Senioren Topklasse A 

42 Jaco de Groot Senioren Topklasse A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

94 Christiaan de With Junioren A B 

120 Martijn Rietveld Junioren A B 

109 Matthijs van Rooijen Junioren A B 

30 Pim Hoogendoorn Junioren A B 

75 Bas van Ingen Junioren A B 

104 Martijn van Schaik Junioren A B 

99 Johnny Haars Junioren A B 

107 Bram van de Berg Junioren A B 

79 Laurens Lekkerkerker Junioren A B 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H014#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1982H011#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H028#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H008#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H002#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H016#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H002#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H005#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H006#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H001#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1988H001#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1993H010#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H031#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H037#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H010#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H029#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H029#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H036#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H066#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H021#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H007#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H036#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H005#_blank
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Nr Naam Klasse Schans 

72 Dennis van Zelderen Junioren Topklasse B 

121 Maik Backx Junioren Topklasse B 

89 Freek Strien Junioren Topklasse B 

122 Thomas van Midden Junioren Topklasse B 

77 Geert Pieter de Bruijn Junioren Topklasse B 

123 Erwin Timmerarends Junioren Topklasse B 

86 Rian Baas Junioren Topklasse B 

97 Wilco van Amerongen Junioren Topklasse B 

 

Nr Naam Klasse Schans 

132 Ronald van Bemmel Jongens Topklasse C 

25 Robert Benschop Jongens Topklasse C 

170 Tom Vendrig Jongens Topklasse C 

111 Niels van der Kroef Jongens Topklasse C 

102 John Cluistra Jongens Topklasse C 

117 Remco Benschop Jongens Topklasse C 

155 Ricardo Faaij Jongens Topklasse C 

119 Jens Vlasveld Jongens Topklasse C 

150 Nees de Bruijn Jongens Topklasse C 

 

Nr Naam Klasse Schans 

147 Kimberly Engelhard Dames Topklasse C 

145 Annemarie van Schaik Dames Topklasse C 

18 Margriet Kamphof Dames Topklasse C 

10 Liesbeth de With  Dames Topklasse C 

20 Carina den Hartogh Dames Topklasse C 

81 Jessica Snoek Dames Topklasse C 

44 Wendy Helmes Dames Topklasse C 

35 Dymphie van Rooijen Dames Topklasse C 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H002#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H009#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H025#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H004#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H046#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H040#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H062#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H003#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H048#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H023#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H065#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H013#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H039#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H043#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H067#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H025#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H015#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H011#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008#_blank


 

Faunafoodstore 
Wilgenweg 19 

Bedrijventerrein 
Tappersheul 

3421TV  Oudewater 
Tel:  0348-561528 

Fax: 0348-561110 

Mail: 
info@faunafoodstore.nl 

 

Diervoeders en 
benodigdheden 

voor 
boeren,burgers en 

buitenlui! 
 

Iedereen springt 

verder met 

Faunafoodstore 
 

 

Complete systemen op maat 

Diverse onderdelen in 

voorraad 

Notebooks nieuw en gebruikt 

Reparatie van pc’s 

Goede service 
   

 
 

                                                          

 VENTANA ZONWERING. 
SWAMMERDAMWEG 14A. 

3401 MP IJSSELSTEIN. 
030 – 6006560. 

 

 
 

 

 
WWW.VENTANAZONWERING.NL 

 

 
 

Bijvoet Verf en Wand 

Swammerdamweg 14 
3401 MP  IJsselstein 

Tel: 030-6881491 
 

www.bijvoetverf.nl 

 

www.dewitcomputers.nl 
 

Benschopperstraat 18  IJsselstein  
 Tel. 030-6573841 
De Wit Multimedia 

Hogewoerd 2  Woerden Tel 0348-419902 

 

http://www.bijvoetverf.nl/
http://www.dewitcomputers.nl/
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Schansindeling seizoen 2012 
 

2e Klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

114 Teus Korevaar Mixklasse A A 

50 Hendrik de Wit Mixklasse A A 

28 Bertjan van Vliet Mixklasse A A 

141 Arieko Zwijnenburg Mixklasse A A 

158 Gerco van Amerongen Mixklasse A A 

33 Matthijs Hilgeman Mixklasse A A 

27 Wander Postma Mixklasse A A 

144 Robin Bikker Mixklasse A A 

146 Jan Pieter den Boer Mixklasse A A 

51 Gerard Nap Mixklasse A A 

96 Matthijs Oosterom Mixklasse A A 

112 Arie de Wit Mixklasse A A 

116 Geert Brokking Mixklasse A A 

61 Jordin Maton Mixklasse A A 

106 Laurens de Bruijn Mixklasse A A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

171 Reinier Rietveld Jongens A B 

53 Richard van Bemmel Jongens A B 

48 Wijnan van Ingen Jongens A B 

163 Matthieu van Vuuren Jongens A B 

135 Danny Baas Jongens A B 

165 Davy de Wit Jongens A B 

23 Gerwin Kastelein Jongens A B 

129 Gerben van Schaik Jongens A B 

143 Auke de Wit Jongens A B 

152 Bertram Hutten Jongens A B 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H016#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H023#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1995H010#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H013#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H028#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H024#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H001#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H052#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H050#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H001#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H002#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H011#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H011#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H018#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H012#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H030#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H045#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H008#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H024#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H005#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H041#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H014#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H023#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H019#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H018#_blank
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Nr Naam Klasse Schans 

130 Doriene de Wit Dames A B 

125 Mirjam Oosterom Dames A B 

76 Esther Stigter Dames A B 

151 Eline Duurkoop Dames A B 

87 Kathy Baars Dames A B 

127 Dorine van der Stok Dames A B 

139 Sofie Strien Dames A B 

118 Julia van Eijk Dames A B 

136 Willeke Schalij Dames A B 

70 Gerianne Boer Dames A B 

 

 

Nr Naam Klasse Schans 

57 Arjan Mulder Jongens B C 

142 Johannes Brokking Jongens B C 

161 Djazy Koenders Jongens B C 

110 Ruben van Rooijen Jongens B C 

173 Paul van Meijeren Jongens B C  

101 Guirence Windzak Jongens B C 

166 Lucas van Eijk Jongens B C 

175 Brian van Dijk Jongens B C 

168 Daniel Cluistra Jongens B C 

115 Kevin de Jong Jongens B C  

172 Geert van Ingen Jongens B C  

 

 
 

 
 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H015#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H038#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H025#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H026#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H019#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H033#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H030#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H023#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H008#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H035#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H027#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H029#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H064#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H014#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011H028#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H050#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H022#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H006#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H018#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H024#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011H038#_blank
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Nr Naam Klasse Schans 

188 Joriene Baas Dames B C 

26 Fabiënne Overbeek Dames B C 

124 Siska den Hartogh Dames B C 

148 Annelie Lekkerkerker Dames B C 

164 Bente Meijerink Dames B C 

169 Michelle van Vuuren Dames B C 

167 Lieke van Schaik Dames B C 

154 Judith Mulder Dames B C 

31 Brenda Baars Dames B C 

 
 
 

 

Bestellen van tenues 
 

Springers en springsters die nog een shirt of short willen 
bestellen kunnen dit doen bij Joke de With    

bejodewith@filternet.nl 
  

Iedere springer is verplicht om minimaal 2 complete tenues 
in zijn bezit te hebben.  

 
De springers die uitkomen op de 1e klasse wedstrijden 

moeten met ingang van dit seizoen in het bezit zijn 
van 3 complete tenues.  

 
Als het nodig is om dit aan te vullen, doe het dan zsm, dan 

worden de shirts bij de eerst volgende bestelling 
meegenomen. 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H032#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H035#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H008#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H060#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H027#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H009#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H025#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H028#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H022#_blank
mailto:bejodewith@filternet.nl


 - 20 - 

Promotie-degradatie 
 

Op de volgende data wordt er (na de wedstrijden) besloten 
over promotie-degradatie. 

 
26 mei - 9 juni - 30 juni - 28 juli - 11 augustus 

 
 

 

Licentiespringen 

 
In de volgende weken is het mogelijk om licentie te behalen.  
Week 19. Linschoten - Donderdag 10 mei  

Week 22. Jaarsveld - Dinsdag 29 mei*  
Week 25. Polsbroekerdam - Dinsdag 19 juni* 

Week 28. Zegveld - Dinsdag 10 juli* 
Week 32. Vlist - Dinsdag 7 augustus * 

* na de 2e klasse wedstrijd 
 

 
Het licentiespringen 

wordt gecoördineerd 
door Ben van 

Schaik. 
 

Verenigingen / 

trainers moeten van 
te voren aan Ben 

opgeven of en welke 
springers komen.  
 

Tel Ben van Schaik 
0348-451949 / 

0348-452774 
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Straffenlijst 
 

De TC wil discussie rond en tijdens wedstrijden 
voorkomen. Medewerking van iedereen is 

hiervoor nodig en duidelijkheid in regels en straffen. De 
wedstrijdleider WL en het hoofdbestuur HB kunnen straffen 

opleggen.  
 

Een toelichting op de mogelijke straffen met reden en 

voorbeelden; 
Straf 1; Sprong ongeldig door WL 

- als de springregels zijn overtreden 
- niet gekeurd materiaal gebruikt, te laat aanwezig, door 

rood. 
 

Straf 2; Waarschuwing door WL 
- onsportief en/of niet volgens de regels gedragen 

- schelden, beledigen, gevaarlijk springen, bommetje, 
wedstrijdkleding niet in orde, alcoholgebruik in 

wedstrijdkleding. 
 

Straf 3; Schorsing betreffende wedstrijd door WL 
- wangedrag of herhaling van strafbaar gedrag, alcohol 

of drugs gebruik tijdens de wedstrijd, anderen 

opzettelijk benadelen, bondsmaterialen opzettelijk 
beschadigen. 

 
Straf 4; Schorsing voor meerdere wedstrijden door WL en/of 

HB 
- zeer zware overtredingen,schandelijk gedrag, ernstige 

bedreiging of intimidatie, geweld. 
 

Wij hopen als TC op een sportief seizoen zonder straffen. 
 

De volledige straffenlijst is te vinden op de website 
http://www.pbholland.com/info.php?id=straf_2012  

 

http://www.pbholland.com/info.php?id=straf_2012
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

 
Beste allemaal, 

 
In navolging op het inspirerende verhaal van Wendy over de 

psychische kant van het polsstokspringen is het mijn beurt. 
Ik wilde het persoonlijk wat luchtiger houden ;-) 

Maar om toch even stil te staan wat Wendy allemaal heeft 
geschreven, ik ben het volkomen eens met de stellingen van 

Wendy! Ik zou der alleen graag iets aan toevoegen. 
Alle sporters zoeken eigenlijk maar naar 1 ding……  

BEVESTIGING. Dit kan bevestiging zijn waarom de insprong 
goed ging, bevestiging waarom de stok te ver stond, 

bevestiging waarom de aanloop niet goed ging ect. Vaak 
weten wij al polsstokspringers wel waarom iets goed of 

slecht ging, alleen willen wij bevestiging van iemand dat dit 
daadwerkelijk ook het geval is. 

Klinkt raar maar is heel menselijk ;-
) Daarom even een tip. Vraag altijd 

bevestiging aan 1 persoon! Een 
persoon waar je vertrouwen in hebt 

of waar je vaak mee traint.  
Want 10 mensen zijn 10 

verschillende meningen, waardoor 
je alleen maar onzekerder wordt 

over je sprong of prestatie  Maar 
dat terzijde…… 
 

De meeste mensen kennen mij wel. 
Ik kom al zo’n kleine 24 jaar bij het 

polsstokspringen. Eerst als 
toeschouwer bij wedstrijden onder 

andere in De Meije, Groot-Ammers, 
Nieuwegein enz. Later als 

polsstokspringer.  
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Mijn eerste wedstrijd was in 1997 (hoewel 1999 op de site 
staat :p) Een wedstrijd georganiseerd door Teus samen met 

Tante Jen. Talent is aan mij niet besteed, wel ben ik in bezit 
van een befaamde insprong. (Later meer hierover) 
 

Zoals de meeste wel weten woon ik sinds december in 
Leeuwarden. Na het behalen van mijn hbo diploma kreeg ik 

de kans projectleider te worden bij het Wetterskip Fryslan. 
Een kans die ik niet wilde laten schieten. Ik ben in mijn werk 

altijd opzoek naar nieuwe uitdagingen en deze was redelijk 
groot haha. Waarom het Wetterskip vraag jij je misschien 

af? Is eigenlijk heel simpel, in Limburg, Zeeland, Gelderland 
enz. is er weinig tot geen gelegenheid om de leukste sport 

ter wereld te beoefenen…. Je raad het al: 
polsstokverspringen ;-)  
 

Maar wat verandert er dan allemaal…. Dit seizoen spring ik 
voor het FLB in plaats van de PBH. Ik ben lid geworden van 

IJlst en heb Jaarsveld verlaten. Mijn nieuwe rugnummer is 
216 waardoor 16 verdwijnt. Voor de rest verandert er 

eigenlijk niks, ik kan nog steeds heel de zomer genieten van 
de sport, en het NFM, TK en NK hoop ik ook dit jaar weer 

mee te maken. 
 

Nu het lastigste moment van ‘’de 

doorgeschoven pen’’ aan wie geef je 
hem door!  Na lang wikken en wegen 

kwam ik terecht bij iemand die de zelfde 
insprong heeft als ik, het befaamde 

‘’niet-doorzwaaien’’ Als kleine jongen 
heb ik hem vaak zien springen.  

Hij had een typerende stijl van ‘’niet-
doorzwaaien’’ en hard klimmen. 

Weinig soeplesse maar ontzettend veel 
functionele kracht in de stok.  

En natuurlijk jaren lang Hollands 
recordhouder ‘’niet-doorzwaaien’’ 

geweest met een afstand van 17.76m;-)  
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Aangezien ik het record van hem heb afgepakt (17.78m), en 
ik heb gehoord dat hij dit seizoen weer een poging gaat 

wagen om te gaan springen geef ik de pen door aan Lambert 
Groothedde. Eigenlijk de man samen met mijn vader waar ik 

mijn techniek van heb afgekeken als kind zijnde. 
Nog bedankt he! :p 

 
Ik wens iedereen een leuk seizoen toe! Met veel PR’s! 

En wie weet tot ziens...  
 

Niels Koetsier 

 

 
 

Demonstraties 
 
Zoals elk jaar zal de Polsstokbond 

Holland ook dit jaar een aantal 
demonstraties geven door het hele land.  

 
Om de organisatie rond de demo’s soepeler te laten verlopen 

dan in het verleden, worden er nu zonder regelmaat 
nieuwsbrieven verstuurd naar geïnteresseerden. 

 
Zonder regelmaat, ja inderdaad, als er nieuws is (nieuwe 

data of andere belangrijke zaken) vullen we de nieuwsbrief 
aan.  

Wil je ook meehelpen met de demo’s van de Bond, en ook de 
nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar Eelco 

Tigchelaar: eelco.tigchelaar@pbholland.com 
 

Je bent van harte welkom!! 

mailto:eelco.tigchelaar@pbholland.com


 

Ontwerp, Aanleg, 

Onderhoud & Advies 
 

Hoveniersbedrijf 

A.J. Eikelenboom 

Lopikerweg Oost 127 

3411 LZ Lopikerkapel 
 

Tel. 0348-557432       Fax. 0348-557487     Mob. 06-53319975 
 

E-mail  info@hovenier-eikelenboom.nl  www.hovenier-eikelenboom.nl 

 
 

       Body Business IJsselstein..   
           Baden Powellweg 4.. 
          3401 RR IJsselstein.. 
               tel: 030-6882112.. 

     
   Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 

14.00 – 18.00 uur 
zaterdag 

10.00 – 17.00 uur 

 
 

’t Klaphek 5 
langs de Lekdijk 

Nieuwegein/ 
IJsselstein  

 Tel 030-6066017                                                                    
 

 

 

 

 

 

 
 

 Rabobank 

Voor uw excursie, kinderfeestje, kano’s, skelters 
en streeklunch kunt u ook bij ons terecht! 

 

www.klaphek5.nl 

mailto:info@hovenier-eikelenboom.nl
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Polsstokverspringen begint niet in de lente! 
 

Door Rudy Boumans en John Labrie (Body Business IJsselstein en 
Body Solutions IJsselstein Fysiotherapie) 

 
Onder het motto “polsstokverspringen begint niet in de 

lente” zijn wij afgelopen herfst gestart met de training van 
een groep polsstokverspringers van Polsstokbond Holland. 

Dit vindt plaats bij Fitnessclub Body Business IJsselstein.  

Het eerste wat we  als trainer willen weten, is wat essentieel 

is voor een goede en verre sprong. Het technische gedeelte 
is erg belangrijk, maar niet het belangrijkste. Een goede 

sprong begint met een goede fysieke conditie. Blijft je 
fysieke conditie hetzelfde, dan zal je altijd gemiddeld een 

13+ springen, misschien een enkeling op 14+. Dan is dat je 
bovengrens.  

Dat kan beter vinden wij!  

Dus wil je verder springen, dan zal je moeten investeren in 

je fysieke conditie. Je maakt met je lichaam als een 

“zwaardere kracht machine” flink wat snelheid. Daardoor kan 
je de stok verder weg zetten. Dit resulteert in een verdere 

sprong. 

Spier-massa is de sleutel tot verder springen.  

Het is belangrijk om een beginsituatie van een sporter te 
meten. Daarvoor hebben wij getest: Fysiotherapie-testen 

voor de lenigheid en mobiliteit en fitness-testen voor de 
kracht en snelheid. Daardoor hebben wij inzicht gekregen 

wat de punten zijn voor verbetering Tijdens de voorbereiding 
wordt er periodiek getest, om te kijken hoe je daadwerkelijk 

sterker en sneller bent geworden.                                                                                                               
De voorbereidingsperiode start is in de herfst en loopt door 

tot mei. 
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De training is ingedeeld in perioden: 
 

- Voorbereidingsperiode 1 gericht op kracht en 
spiermassa toename in algemene oefeningen 

- Voorbereidingsperiode 2/a gericht op kracht, 
spiermassa met meer explosiviteit in algemene 

oefeningen 
- Voorbereidingsperiode 2/b gericht op kracht, 

spiermassa explosiviteit in specifieke oefeningen   
- Specifieke voorbereidingsperiode gericht specifieke 

kracht/snelheid met wedstrijd imitatie. 
- Wedstrijdperiode gericht op onderhoud van de reeds 

opgebouwde kracht en snelheid. 
 

 
 

 
Als je verder wilt springen, zal je in de herfst al moeten gaan 

investeren in fysieke conditie. 
 

Na het seizoen is er ruimte voor een overgangsperiode van 
3-4 weken rust naar de voorbereiding op het volgende 

seizoen. Tijdens de trainingsperioden wordt er een 
begeleidend voedingsprogramma gevolgd om herstel en 

spieropbouw te optimaliseren. 
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Overzicht wedstrijdleiders 2012 
 

za 12 mei 15:00 Linschoten V Vliet Caravans Cup Gerard B, Gelieny vdP 

za 12 mei 18:30 Linschoten 2e  klasse Annie vdG, Erwin vD 
 di 15 mei 19:00 Vlist 2e  klasse Piet N, Gerwin vV 
 wo 16 mei 19:00 Vlist 1e  klasse Piet N, Eelco T 

 za 19 mei 15:00 Vlist 2e  klasse Annie vdG, Gerwin vV 

za 19 mei 18:30 Vlist Kruiswijk Bokaal Annie vdG, Erwin vD, Eelco T 

di 22 mei 19:00 Linschoten 2e klasse Krista vM, Erwin vD 

wo 23 mei 19:00 Linschoten Zwarte Bokaal Annie vdG, Krista vM, Gerard B  

za 26 mei 15:00 Linschoten v d Vaart Bokaal Gerard B, Gelieny vdP 

 za 26 mei 18:30 Linschoten 2e klasse Erwin vD, Gerard B 

 di 29 mei 19:00 Jaarsveld 2e klasse Erwin vD, Piet N 
 wo 30 mei 19:00 Jaarsveld 1e klasse Gelieny vdP, Henry H 

za 02 jun 12:00 Jaarsveld 2e klasse Annie  vdG, Henry H 

za 02 jun 15:00 Jaarsveld Kamp van Jaarsveld Annie vdG, Aart dW 

di 05 jun 19:00 Vlist 2e klasse  Teus E, Gerwin vV 

wo 06 jun 19:00 Vlist 1e klasse Annie vdG, Piet N 

 za 09 jun 12:00 Vlist 2e klasse Teus E, Eelco T 

za 09 jun 15:00 Vlist 1e klasse Teus E, Annie vdG 

di 12 jun 19:00 Jaarsveld 2e klasse Erwin vD, Aart dW 

 wo 13 jun 19:00 Jaarsveld Eikelenboom Bokaal Piet N, Henry H 

 di 19 jun 19:00 P'dam Wie is de Baas Bokaal Gerwin vV, Teus E 

 wo 20 jun 19:00 P'dam Natuurhoeve Bokaal Krista vM, Erwin vD, Gerard B 

za 23 jun 15:00 P'dam JEVA Bokaal Gelieny vdP, Teus E 

za 23 jun 18:30 P'dam 2e klasse Gerwin vV, Henry H 

di 26 jun 19:00 Linschoten 2e klasse Gerard B, Eelco T 

wo 27 jun 19:00 Linschoten VKP Trofee  Gelieny vdP, Teus E 

za 30 jun 15:00 Linschoten Bevia Bokaal Annie vdG, Erwin vD 
 za 30 jun 18:30 Linschoten Veeh. Spruit Bokaal  Erwin vD, Gerard B 
 za 07 jul 15:00 Zegveld 1e klasse Krista vM, Erwin vD, Gerard B 

za 07 jul 18:30 Zegveld 2e klasse Annie vdG, Gerwin vV 

di 10 jul 19:00 Zegveld 2e klasse Eelco T, Piet N 

 wo 11 jul 19:00 Zegveld 1e klasse Aart dW, Piet N 
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za 14 jul 14:00 Jaarsveld TK Holland Friesland Erwin vD  

 di 17 jul 19:00 P'dam 2e klasse Eelco T, Piet N 

 wo 18 jul 19:00 P'dam M.de Ridder Bokaal Krista vM, Gerard B  

za 21 jul 11:00 P'dam Polsstokdag Erwin vD, Gerwin vV 

 za 21 jul 14:00 P'dam Polsstokdag Brenda K, Krista vM 

za 28 jul 10:00 Heidenskip NFM   

 di 31 jul 19:00 Linschoten 2e klasse Eelco T, Henry H 

wo 01 aug 19:00 Linschoten Kamp van Linschoten Annie vdG, Brenda K, Krista vM 

za 04 aug 15:00 Linschoten Hol. Kamp. Brenda K, Teus E 

di 07 aug 19:00 Vlist 2e klasse Aart dW, Piet N 

 wo 08 aug 19:00 Vlist 1e klasse Brenda K, Teus E 

za 11 aug 15:00 Vlist Vlister Bokaal Brenda K, Teus E 

za 11 aug 18:30 Vlist 2e klasse Annie vdG, Gelieny vdP 

di 14 aug 19:00 Jaarsveld 2e klasse Krista vM, Erwin vD 

wo 15 aug 19:00 Jaarsveld 1e klasse Brenda K, Gerard B 

 za 18 aug 15:00 Jaarsveld GPI Bokaal Erwin vD, Gerard B 

 za 18 aug 18:30 Jaarsveld 2e klasse Brenda K, Gerwin vV 

wo 22 aug 19:00 P'dam Kamp vd Lopikerwaard Brenda K, Piet N 

di 21 aug 19:00 P'dam 2e klasse Erwin vD, Eelco T 

za 25 aug 14:00 IJlst Ned. Kamp. Gerard B  
 za 01 13:00 P'dam Jeugd NK Brenda K, Gerard B 
 za 08 sep 10:00 Jaarsveld Jeugd+ouders Annie vdG, Brenda K 

za 08 sep 13:00 Jaarsveld Koppelcup Gerard B, Erwin vD 
  

Coördinator polsstokbus en stokkenwagen 
Bastiaan de Bruijn is coördinator voor de polsstokbus en 

stokkenwagen, afspraken over brengen cq ophalen moeten met 
hem gemaakt worden. Hij organiseert de chauffeurs, dus 
verenigingen kunnen niet rechtstreeks met chauffeurs afspreken. 

 
Gerard Backx 06-30143464 Piet Nap 06-30806805 
Erwin v Duin 06-51096027  Ben van Schaik 0348-451949  

Teus Eikelenboom 06-24426299 Gerwin van Vliet / Eelco Tigchelaar 
Annie vd Geer 06-40441009  Krista van Midden/ Aart de With 
Henry Helmes 06-12235709   

Brenda Knijff 06-12192325 Bastiaan de Bruijn 06-38334623 
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Sporters ontvangen 
10% korting 

op het hele assortiment 
 

 

’t Sluisje 10 - 3438 AH Nieuwegein  
tel 030-6022177   

 

www.ralphsports.nl 
 

 

 

 

Hubo Wim van Eijk 
 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 
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Afspraken gebruik AED apparaat 
  

Attentie, attentie,  
De PCL heeft ingaande dit seizoen de 

beschikking over een AED in de kantine.  
Wij hopen van harte dit apparaat nooit nodig 

te hebben maar …  
Wij hebben er voor gekozen wel heel serieus om te gaan en 

intern goede afspraken te maken welke we deels willen delen 
met een ieder die met enige regelmaat op onze 

accommodatie komt. 
 

Alle goede bedoelingen mogelijk ten spijt, het AED apparaat 
mag alleen gebruikt worden door de mensen die daarvoor 

zijn aangewezen door de PCL. Wij hebben dat naar onze 
mening vrij royaal gedaan zodat er bij alle activiteiten op 

onze accommodatie altijd wel één of twee mensen aanwezig 
zijn die weten hoe te handelen. Dit los van de aanwezige 

dienstdoende EHBO-er. 
 

Dit betekent tevens dat wij een beroep doen op jullie allen 
om niet met teveel mensen tegelijk allerhande diensten aan 

te bieden, hoe goed bedoeld ook. Dat zou degene die ervoor 
zijn aangewezen mogelijk alleen belemmeren. Laat onze 

AED-ers in een voorkomend geval s.v.p. zelf in alle rust hun 
werk doen. Hoe meer rust en concentratie hoe beter.  

Nogmaals willen we benadrukken dat alle hulp per definitie 
goed bedoeld is maar het bedienen van een AED gaat nou 

eenmaal niet met 4 personen o.i.d. Binnen de PCL hebben 
we goede afspraken en daar willen we mee werken en 

degene die dit aangaan weten dat uiteraard zelf heel goed.  
 

We hopen oprecht dat we nooit een AED hoeven te 
gebruiken maar als dat wel aan de orde is, willen jullie er 

dan vanaf blijven en onze mensen alle ruimte geven???   
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De Koppelcup 

Het blijft apart om voor het begin van het 
seizoen, te praten over de laatste (?) 
wedstrijd van het seizoen, de koppelcup. Dit 

jaar zal op de Jaarsveldse accommodatie voor de derde keer 
gesprongen worden om de Koppelcup. Als vereniging lijkt het 

ons leuk om met elkaar, op een halfludieke wijze, afscheid te 
nemen van de zomer en het polsstokseizoen.  

Dat doen we dit jaar op 8 september, 2 weken voor de 
zomer echt voorbij is en de herfst begint.  

De opzet van de wedstrijd blijft hetzelfde, in elke klasse 
wordt de hoogst geklasseerde gekoppeld aan de laagst 

geklasseerde en als koppel probeer je zover mogelijk te 
springen. Natuurlijk speelt coachen en motivatie ook een 

belangrijke rol, want je kan je koppelmaat, helpen, 
motiveren en coachen! 

Ook de regels om mee te doen zijn hetzelfde gebleven: 
o Je moet jezelf schriftelijk opgeven via: 

koppelcup@polsstokjaarsveld.nl  
Of via een opgavenbriefje en bus die 18 augustus 

bij de wedstrijd in Jaarsveld staat. 
o Je moet een volledig klassement (7 afstanden) hebben  

o Heb je in het seizoen een blessure gehad en heb je 
geen volledig klassement, geef dit dan aan, dan 

houden we hier rekening mee. 
Na afloop zal er nog een gezellig samenzijn zijn, waarbij we 

natuurlijk niet stil blijven zitten, we hebben dit jaar de 
beschikking over een echte buikschuifbaan, ter beschikking 

gesteld via de Lopikse beursvloer door de 
spelverhuurcentrale in Polsbroek. 

Ook zal er de hele dag een suikerspinmachine aanwezig zijn, 
waar je tegen een geringe vergoeding een zoethoudertje kan 

kopen. 
Al met al hopen we op een geweldige dag met een 

fantastische afsluiting van het polsstokseizoen 2012. 

mailto:koppelcup@polsstokjaarsveld.nl
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Commentator overzicht 2012 

datum tijd plaats naam commentator 

za 12 mei 15:00 Linschoten Van Vliet caravans Cup Eelco Tigchelaar 

wo 16 mei 19:00 Vlist 1
e
 klasse Jan Tigchelaar 

za 19 mei 18:30 Vlist Kruiswijk Bokaal Maartje de Jong 

wo 23 mei 19:00 Linschoten Zwarte Bokaal Wim Roskam 

za 26 mei 15:00 Linschoten Install.bedr vd Vaart Bokaal Wim Roskam 

wo 30 mei 19:00 Jaarsveld 1
e
 klasse Jan Tigchelaar 

za 02 jun 15:00 Jaarsveld 
Kampioenschap van 
Jaarsveld Jan Tigchelaar 

wo 06 jun 19:00 Vlist 1
e
  klasse Wim Roskam 

za 09 jun 15:00 Vlist 1
e
  klasse Maartje de Jong 

wo 13 jun 19:00 Jaarsveld Eikelenboom Bokaal Eelco Tigchelaar 

wo 20 jun 19:00 Polsbroekerdam Natuurhoeve Bokaal Eelco Tigchelaar 

za 23 jun 15:00 Polsbroekerdam JEVA Bokaal Maartje de Jong 

wo 27 jun 19:00 Linschoten 
VKP Beveiligingstechniek 
Trofee Jan Tigchelaar 

za 30 jun 18:30 Linschoten Veehandel Spruit Bokaal Wim Roskam 

za 07 jul 15:00 Zegveld 1
e
  klasse Maartje de Jong 

wo 11 jul 19:00 Zegveld 1
e
  klasse Wim Roskam 

za 14 jul 14:00 Jaarsveld 
Tweekamp  
Holland - Friesland Wim Roskam 

wo 18 jul 19:00 Polsbroekerdam 
Uw Groene Vakwinkel  
M. de Ridder Bokaal Eelco Tigchelaar 

za 21 jul 14:00 Polsbroekerdam Polsstokdag Jan Tigchelaar 

wo 01 aug 19:00 Linschoten 
Kampioenschap van 
Linschoten Maartje de Jong 

za 04 aug 15:00 Linschoten Hollands Kampioenschap 
Jan Tigchelaar + 
Maartje de Jong 

wo 08 aug 19:00 Vlist 1
e
  klasse Wim Roskam 

za 11 aug 15:00 Vlist Vlister Bokaal Eelco Tigchelaar 

wo 15 aug 19:00 Jaarsveld 1
e
  klasse Eelco Tigchelaar 

za 18 aug 15:00 Jaarsveld GPI Bokaal Jan Tigchelaar 

wo 22 aug 19:00 Polsbroekerdam 
Kampioenschap van de 
Lopikerwaard. Wim Roskam 

za 25 aug 14:00 IJlst Nederlands Kampioenschap Wim Roskam 

za 01 sep 13:00 Polsbroekerdam Jeugd NK Jessica Snoek 

za 08 sep 13.00 Jaarsveld Koppelcup Margriet + Eelco 
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concept Notulen ALV PBH 21 maart 2012 
Triangel Polsbroekerdam 

 
Aanwezig: 
Leden: Erwin van Duin, Gerard Backx, Carla Bos, Krista van Midden, 

Annie vd Geer, Floris van Elzakker, Erik Bos, Pieter Verweij, Bert 
Koetsier, Didy Brokking, Werner Kamphof, Henry Helmes, Hanneke 
van der Kroef, Joke de With, Gerdie Snoek, Liesbeth de With, Ronald 

Vlasveld, Ronald Overbeek, Wim Roskam, Cees van Ee, Jan den 
Hartogh, Gerwin van Vliet, Jaco de Groot, Arja van Vliet, Bastiaan de 
Bruijn, Laurens de Bruijn, Mieke Baars, Anton Kastelein, Jessica 

Snoek, Jan Willem de Groot 
Bestuur: Jan Kooijman (voorzitter), Arja Helmes, Bertjan van Vliet,  
Koos van Amerongen (later), Leo Roskam, Pieter Hielema (notulist)   
 

Met kennisgeving afwezig:  
Douwe Boersma, Herman Stigter, Wendy Helmes 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Jan Kooijman opent de vergadering met de vaststelling dat de 

lente is begonnen, de eerste sprongen al weer zijn gemaakt en 
het nieuwe seizoen gloort.  
 

2. Mededelingen 
 Er is een “zaterdagmiddag” sponsor gevonden voor een 

vier- of vijfschansen tournee.  
 Er is een folder t.b.v. de clinics en demonstraties  

gemaakt in samenwerking met de Utrechtse Waarden. De 
folders zijn aanwezig en kunnen meegenomen worden 

voor verdere verspreiding. 
 

3. Notulen ALV 23 maart 2011 

De notulen worden vastgesteld met de opmerkingen dat Wim 
Roskam ten onrechte niet bij de aanwezigen wordt vermeld. 

 
4. Jaarverslag 2010 

Het jaarverslag wordt vastgesteld zonder opmerkingen.  
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5. Kascommissie 
a) De kascommissie zijnde Pieter Verweij en Aartjan van 

Cappellen heeft de boeken gecontroleerd en in orde 

bevonden.  
Daarbij zijn de volgende kanttekeningen gemaakt: 

a. Het vastleggen van aan- en doorverkoop van 

materialen kan duidelijker geregistreerd worden 
b. Facturen en Creditnota’s splitsen en niet in één 

factuur verzenden 

c. Declaratieformulieren kunnen netter ingevuld 
worden 

d. De balans laat een vertekend beeld zien omdat er 
vanaf deze jaarrekening op verzoek van de leden 

anders wordt omgegaan met reserveringen. 
De gemaakte bemerkingen worden door het 

bestuur ter harte genomen en bij de volgende 

jaarrekening toegepast.  

b) De kascommissie voor komend jaar bestaat uit Pieter 
Verweij en Cees van Ee. Tot reserve is benoemd Wim 

Roskam. 
 

6. Financiële zaken 
a) Jaarrekening 2011 

De jaarrekening 2011 wordt vastgesteld met daarbij de 

toezegging dat het volgende overzicht een beter inzicht 

geeft in aan- en doorverkoop van materialen 

b) Begroting 2012 

De begroting van 2012 wordt vastgesteld. 

c) Contributie 2013 
De contributie blijft in 2013 ongewijzigd. De contributie 

voor 2012 was al tijdens de ALV van 2011 vastgesteld. 

7. Nieuws van en voor verenigingen en commissies 

Zegveld 
-  Druk bezig met de voorbereiding voor een 
(jeugd)accommodatie. De tekeningen worden gemaakt. Er is 

nog veel geld nodig. 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Boveneind N.Z. 14  -  3405 AH  Benschop  Tel. 030-6882137  -  Fax: 030-6889661 

E-mail: info@gtlekkerkerker.nl    internet: www.gtlekkerkerker.nl 
 

Voor al uw tuinhout / steengoed, 

maar ook blokhutten, tuinmeubelen en speeltoestellen. 

Tevens leveren wij diverse soorten hout, plaat-, en bouwmaterialen. 

Ook voor het vervaardigen van kozijnen, deuren, verbouwingen, 

nieuwbouw en renovaties bent u bij ons op het goede adres. 

Kom eens langs op ons bedrijf 

en bezichtig onze ruime presentatie op tuingebied. 

 

Geen tuincatalogus ontvangen? “Bel ons gerust” 

Wim Verwey 
z-Linschoterzandweg 15 
3425 EM  Oudewater 
Tel (0348) 42 11 99 

Gelegen aan het riviertje ‘De Linschoten’. 
Wij verhuren o.a. waterfietsen, kano’s  
en fietsen 
Ook polsstokverspringen op de camping op 
een échte polsstokschans 
 

www.natuurcampingdeboerderij.nl 

mailto:info@gtlekkerkerker.nl
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Linschoten 
-  Twee nieuwe bestuursleden te weten Arja van Vliet en Carola 
van Bemmelen. 

-  De gesprekken over bezuinigingsplannen van de Gemeente 
kosten veel tijd en energie. 

-  Veel zin in het nieuwe seizoen.  
 

Polsbroekerdam 
-  Bestuur is gelijk gebleven, er is geen voorzitter. 
-  De statuten zijn gewijzigd en de officiële naam is nu 

Polsstokvereniging Polsbroekerdam. 
-  Als officieuze naam wordt Polsstokkerdam gebruikt. 

-  De rummikub- en klaverjasavonden zorgen voor leuke extra 
inkomstenbron. 

-  Druk bezig met de renovatie (zie ook programma na de 
Pauze) 

-  Bezig met acties om extra geld te vinden (Oldtimerrit – 
Jeugdactie loterij – Sponsorborden). 
-  Jeugd NK 2012 naar Polsbroekerdam. 

 
Jaarsveld 

-  Nieuw clubgebouw met “stromend water” 
-  Weinig Senioren op dit moment / jeugd heel belangrijk/ we 

moeten meer samen doen. 
-  Jaarsveld bestaat volgend jaar 50 jaar 
-  Omkleden vanaf dit seizoen ook  mogelijk in nieuwe 

container. 
 

Vlist 
-  Afscheid genomen van twee bestuursleden te weten Marja 

Tigchelaar en Maartje de Jong. 
-  Henrietta Saarloos is nieuw in het bestuur, er is nog geen 

voorzitter benoemd. 
-  Er is een fietspad op/ langs de accommodatie. 
-  Zaterdag a.s. wordt de accommodatie springklaar gemaakt. 

-  Bezig met nieuw clubgebouw 
-  15 september is er een cultureel programma rond de 

accommodatie. 
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Stichtse Vecht 
-  Vereniging in startfase. Veel gesprekken met Gemeente en 
eigenaars potentiële locaties. 

 
Vraag aan verenigingen: Wie wil het HK Jeugd organiseren?  

Bij voorkeur op 3 augustus 2012.  
 

Technische Commissie  
-  Bert Koetsier, Tino Leliveld en Remco vd Berg zijn gestopt. 
-  Krista van Midden, Eelco Tigchelaar, Gerwin van Vliet en Aart 

de With worden toegevoegd aan het team van wedstrijdleiders. 
-  Het plan is om in 2012 digitaal te gaan meten (als alles lukt). 

 
Springersraad 

-  Niels Koetsier is vertrokken naar Friesland en stopt in de SR. 
-  Laurens Lekkerkerker treedt toe tot de Springersraad. 

-  Meer gebruik maken Social media + er komt een nieuwsbrief. 
-  Bezig met trainingsgroep voor de Senioren. 
 

Sponsorcommissie  
-  Ondanks veelbelovende gesprekken is er nog geen 

hoofdsponsor. 
-  Verder zijn de bestaande sponsoren grotendeels gelijk 

gebleven en is het meeste sponsorgeld al weer ontvangen op 
de rekening. 
Annie vd Geer geeft aan dat de huidige opzet van de 

wedstrijdposter voor haar minder overzichtelijk is. 
 

Jeugdcommissie 
-  In de jeugdcommissie zitten Ben en Jeannette van Schaik, 

Mieke Baars (stopt na 2012), Marja Tigchelaar, Bertjan van 
Vliet en Leo Roskam. 

-  Verzoek aan verenigingen Zegveld en Stichtse Vecht om ook 
iemand af te vaardigen in de commissie. 
-  Bezig met de richtlijnen voor het NK jeugd 

-  De indeling bij de jeugd is gelijk aan vorig jaar. 
-  De commissie wil graag ondersteunen bij het NK jeugd. 

-  Vraag vanuit de leden of er zo veel als mogelijk gestreefd 
kan worden naar vaste maten. 
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8. Toelichting besluiten 
De besluiten die tijdens de besluitvormingsroute behandeld zijn 
en waarover de ALV geïnformeerd dient te worden, worden  

behandeld (zie bijlage) en akkoord bevonden op één punt na. 
o Het melden van springers 10 minuten voor aanvang van 

de wedstrijd wordt niet ingevoerd. 
 

9. Rondvraag 

Bert Koetsier  -  De ledenraad van de NFB heeft het initiatief 
genomen om aan te sturen op een betere samenwerking tussen 
PBH en FLB. Hier is beterschap beloofd. We moeten met elkaar 

verder. Jaco de Groot geeft rondom dit thema nog aan dat de 
selectiecriteria voor de World Games wat hem betreft anders 

kunnen.  
Jessica Snoek  -  Wat is de status van de tenues. Er zijn er nu 

wel heel veel verschillende in omloop. Antwoord: Dit klopt, we 
proberen hier weer wat meer lijn in te brengen bij de komst 

van een hoofdsponsor. 
-  Hoe gaan we om met de prijzen voor clinics? Antwoord: De 
prijzen van de clinics zijn tijdens de besluitvormingsroute 

aangepast en vastgesteld. 
Mieke Baars  -  Na 2012 zoeken we een nieuwe schrijver voor 

bij de jeugdwedstrijden. 
Liesbeth de With  -  Kan het NK 2013 naar de vijfde zaterdag 

van augustus? Antwoord: Dit is heel recent besproken met de 
FLB, maar wordt niet geaccepteerd. 
-  Is het mogelijk om bij verzoeken aan de verenigingen 

voortaan ook meteen te melden wat de kosten voor de 
vereniging zijn? 

-  Gaat het NSK door. Antwoord: Hier zijn we mee bezig. Dit 
wordt mogelijk 15 september, maar is nog niet zeker. 

Hanneke vd Kroef  -  De ledenadministratie wil  graag weten 
wanneer er wijzigingen zijn in de bestuurssamenstelling bij 

verenigingen. Natuurlijk geldt dit ook voor wijzigingen van 
leden.  
Wim Roskam  -  Het lijkt alsof 2e klasse wedstrijden 

gemakkelijker definitief afgelast worden als 1e klasse 
wedstrijden. Antwoord: Hier zullen we in 2012 beter op letten, 

het is een aandachtspunt. Het streven is om inhaalwedstrijden 
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naar de klasse te laten gaan die de minste wedstrijden heeft 
gehad tot dan. 
Gerwin van Vliet  -  Digitaal meten, wat is de status. Antwoord: 

Graag bespreken met TC. Het streven is om in 2012 digitaal te 
gaan meten. 

-  Is het NK reglement aangepast voor wat betreft de regels 
met het afgelasten van de wedstrijd? Antwoord: Dit ligt bij de 

NFB. 
Jaco de Groot  -  Is er in 2012 ook weer een Red Bull 
kwalificatie. Antwoord: Waarschijnlijk niet. 

Werner Kamphof  -  Wat is de status van de ontwikkeling van 
de carbon polsstok. Antwoord: De leverancier probeert hem 

lichter te maken. Lukt dat niet, dan moet er waarschijnlijk een 
stuk van de polsstok afgehaald worden en is het experiment 

niet gelukt. Er zijn geen andere nieuwe ontwikkelingen. 
Anton Kastelein  -  In hoeverre kan Red Bull helpen bij de 

aanleg van nieuwe accommodaties. Antwoord: Red Bull kiest 
evenementen op bijzondere historische locaties. Zij zijn niet zo 
bezig met de aanleg van vaste accommodaties. 

 
10. Bestuursverkiezing 

Leo Roskam en Pieter Hielema zijn aftredend en niet 
herkiesbaar (in verband met volmaken drie termijnen). De 

voorzitter bedankt beide heren voor bewezen diensten. Jessica 
Snoek gaat zich voorbereiden op toetreding tot het bestuur. Er 
zijn geen andere kandidaten. 

 
11. Pauze 

Na de pauze vertelt Ronald Overbeek over de reorganisatie van 
de accommodatie in Polsbroekerdam. 

 
12. Sluiting 

Jan Kooijman sluit om ongeveer 23:00 uur de vergadering en 
bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
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Toelichting besluiten behandeld op ALV 
-  Bij afgelasting van het HK wordt deze een week later op 
zaterdag gesprongen. 

-  Geblesseerde springers worden tijdens het HK niet 
vervangen. 

-  Besluiten over afgelasting worden voortaan genomen in het 
driehoeksoverleg tussen wedstrijdleider, contactpersoon 

organisatie en vertegenwoordiger springersraad. Dit overleg 
vindt in afzondering plaats.  

-  Bij het besluiten over afgelasting wordt ook meteen een 
eventuele vervangende datum vastgesteld. 
-  Het FVV wordt aangepast zodat de verenigingen de ruimte 

krijgen om de Topklasse categorieën over breder water te laten 
springen.  

-  De regels rond kwalificatie voor het jeugd NK worden 
aangepast zodat de betere deelnemers van de PBH mee kunnen 

doen. 
-  Springers die te laat zijn krijgen voortaan een officiële 
waarschuwing (Straffenlijst) en mogen eerste sprong niet 

maken. 
-  Bij tegenwind of wind vanaf de zijkant en een windkracht 5 of 

hoger wordt de wedstrijd afgelast en/of verplaatst. 
-  Het reglement wordt aangepast zodat middagwedstrijd ook 

naar de avond verplaatst kan worden. 
-  In de 1e klasse zijn springers voortaan verplicht om bij 

wedstrijden 3 tenues bij zich te hebben. 
-  De meetlijnen liggen voortaan op 16 - 15 - 14 meter. (1e 
klasse). Bij 2e klasse één of twee meter korter. (In het TC 

overleg op 19-04-12 is besloten dat de lijnen op dezelfde 
afstand blijven liggen als in 2011. Dit ivm het terug meten bij 

de 2e klasse en hopelijk het starten van digitaal meten). 
-  De tijd voor het maken van een sprong wordt 2 minuten en 

15 seconden en gaat in op het moment dat de polsstok voor de 
schans staat. 
-  Het jeugdreglement bevat een aantal kleine tekstuele 

wijzigingen.  
Deze wijzigingen zijn opgenomen in het jeugdreglement achter 

in deze Polshoogte.  
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Overige besluiten uit besluitvormingsroute 
-  Licentiespringen dient altijd onder goede 
lichtomstandigheden plaats te vinden. Bij de planning van 

licentiemomenten wordt hier voortaan meer rekening mee 
gehouden. 

-  Voortaan wordt centraal bijgehouden op welke data 
bondsmateriaal gebruikt wordt. 

-  Vanaf de 3de week in augustus is er bij de avondwedstrijden 
één finalesprong.   

- In 2012 krijgen de Senioren de mogelijkheid om te trainen in 
een verenigingsoverstijgende trainingsgroep. 
Het is de intentie om deze groep te laten begeleiden door een 

trainer die ook bij de wedstrijden aanwezig kan zijn en zelf 
geen springer is. 

-  Stimuleren gestrekte uitsprong. In elke (jeugd)training wordt 
bij voorkeur een uitspringoefening opgenomen, gericht op het 

ontwikkelen van de gestrekte uitsprong. 
-  Voor het opruimen na wedstrijden (bus/polsstokkar) zal in 
2012 extra aandacht zijn. Een belangrijke rol is hierbij 

weggelegd voor de aanspreekpersoon van de vereniging. 
-  Wanneer de B en C schans in 2de klasse te vol wordt (ter 

beoordeling van de WOC), dan wordt het mogelijk om een 
aantal springers door te schuiven naar de A schans. 

Het persoonlijk record van de springer moet in dat geval 
minimaal 13 meter zijn. 

-  Bij de 2e klasse wedstrijden zorgt de vereniging voor 
schansbegeleider op zowel de A, B als C schans. 
-  Het voorstelrondje voor de finale wordt voortaan alleen 

gedaan bij belangrijke wedstrijden : HK, TK, NK en de 
wedstrijden die de verenigingen aangeven als belangrijke 

wedstrijd. 
-  Voortaan hebben springers die hun licentie gehaald de 

mogelijkheid om bij elke vereniging op de reguliere training 
mee te trainen voorafgaand aan de 1ste wedstrijd na het 
behalen van de licentie. 

-  Voor de jeugdwedstrijd wordt een scorebord aangeschaft 
waarbij de voorkant de afstand in het groot toont en de 

achterkant een whiteboard is waarop alle uitslagen genoteerd 
kunnen worden. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

GRIP OP VOER 
 

Met De Samenwerking als partner heeft u grip op voer. Met de adviezen van onze 
voorlichters brengt u het eigen ruwvoer tot meerwaarde. Tezamen met onze 
kwaliteitsvoeders komt u zo tot het beste bedrijfsresultaat. 
 

VoerderWaarde.nl 
De Samenwerking is een van de deelnemers aan dit project wat staat voor openheid 
van samenstelling voor de afnemer en garanties op de voerderwaarde. Al met al grip 
op voer. 
 

Nieuwsgierig geworden wat de Samenwerking voor u kan betekenen? Kijk eens op 
onze website www.desamenwerking.nl of bel voor meer informatie naar 0182-502344. 

SPECIALIST IN: 
 

DIERVOEDERS              
OPTIVOERMENGSELS 
RANTSOENBEREKENING        
BEMESTINGSADVIES 
MESTSTOFFEN   
RUWVOEDERS 
MELKQUOTUM 
MAÏS EN GRASZADEN 
PRODUCTIERECHTEN      
BEMESTINGSPLAN 
BEX-BEREKENING  
BEDRIJFSONTWIKKELING 

Communicatiemogelijkheden met uw producent, leverancier 
en vraagbaak: 
 
C.L.V. DE SAMENWERKING UA  -  PROVINCIALEWEG OOST 36  - 
POSTBUS 1  -  2850 AA  HAASTRECHT 
TEL( 0182) 502344  -  FAX (0182) 502827   
INFO@DESAMENWERKING.NL  -  WWW.DESAMENWERKING.NL 

 

 

http://www.desamenwerking.nl/
mailto:INFO@DESAMENWERKING.NL
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Wij zijn Bram (11 jaar) en Jelle (10 jaar) uit Linschoten. 

Vorig jaar zijn we begonnen met het springen van 
wedstrijden en dat is heel leuk.  

 
Op 31 maart zijn we als begin van dit jaar in het zwembad in 

Nieuwegein geweest, het was heel leuk om iedereen weer 
eens te zien. In het zwembad hebben we heel veel leuke 

dingen gedaan. En we kregen ook nog allemaal patat met 
saus en wat te drinken en dat was heel lekker. 

 
Nu zijn we op maandag weer aan het trainen en we hebben 

heel veel zin in de wedstrijden. We weten zeker dat we 
allebei dit jaar wel een nieuw PR gaan springen, en hopelijk 

ook meer dan 8 meter. 
 

  
 

 
           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     Bram den Hartogh         en               Jelle Vianen 
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Wedstrijdreglement jeugdschans 
voor de ouders en/of begeleiders van onze (nieuwe) jeugdspringers 

 

Ook dit seizoen worden er door de afdelingen van de  
Polsstokbond Holland weer zo’n 20 jeugdwedstrijden 

georganiseerd. Wij zijn blij met al deze jeugdleden,  
waarvan al vele talenten overgegaan zijn naar de grote 

schans. Ook voor alle springers van de jeugdschans zijn er 
regels gemaakt, waar iedereen zich aan moet houden. 

 
WEDSTRIJDREGLEMENT JEUGD POLSSTOKBOND 

HOLLAND 2012 
 

Artikel 1.  

Vanaf een leeftijd van 7 jaar kan een beginnende springer in 
opleiding gaan bij een polsstokvereniging. de springer zal 

dan begeleid worden door een trainer van deze afdeling en 
springen op de daarvoor bestemde Jeugdschans. Het is voor 

springers in opleiding te allen tijden verboden te springen 
zonder begeleiding.  
 

Artikel 2.  
Op de Jeugdschansen van de verschillende afdelingen van de 

PBH worden Jeugdwedstrijden georganiseerd.  
De trainer geeft aan wanneer een jeugdspringer deel mag 

nemen aan jeugdwedstrijden, dit kan als de springer 6 meter 
kan springen en 1klimslag kan maken. De trainer meldt de 

springer aan bij het wedstrijdsecretariaat, zodat deze bij 
deelname op de wedstrijdlijst staat. Een springer die niet op 

de wedstrijdlijst staat, kan worden geweigerd om deel te 
nemen aan de wedstrijd.  
 

Artikel 3.  
De organiserende vereniging zorgt ervoor dat er een 

begeleider bij de wedstrijd aanwezig is. Deze zal de  
springers tijdens hun aanloop volgen tot aan het einde van 

de schans. De springers dienen zich strikt te houden aan de 
instructies van deze begeleider.  
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Artikel 4.  
De springers in opleiding springen om het Jeugdklassement 

van de PBH. De PBH stelt prijzen beschikbaar voor  
het eindklassement van de Jeugdschans van elk seizoen. De 

organiserende vereniging stelt voor de wedstrijd  
prijzen beschikbaar.  
 

Artikel 5.  
Als een springer deel gaat nemen aan een wedstrijd, springt 

hij in een tenue. Het tenue is een Jeppieshirt, bij voorkeur 
met een zwart sportbroekje.  
 

Artikel 6.  
Een jeugdspringer dient zich op tijd te melden voor de 

wedstrijd. Als dat niet gebeurt, wordt deze automatisch in 
een A-groep geplaatst. Wanneer een springer aanwezig is en 

weigert zich te melden bij de schrijver dan wordt de springer 
ook in de A-groep geplaatst. De groepsindeling wordt 

bepaald bij aanvang van de wedstrijd.  
 

Artikel 7.  

Een jeugdspringer mag zijn eigen materiaal meenemen voor 
de wedstrijd, wel is verplicht dit voor iedere andere springer 

beschikbaar te stellen. Zelf meegebrachte materialen moeten 
vóór aanvang van het seizoen worden gekeurd door de TC.  
 

Artikel 8.  
Springers kunnen bij hun eigen accommodatie trainen. 

Eventueel kan een afdeling ruimte geven voor training bij de 
afdeling waar de wedstrijd plaatsvindt. Jeugdspringers 

mogen op de dag van de wedstrijd niet trainen op de 
wedstrijd accommodatie. 
  
Artikel 9.  
Bij voorkeur geeft de trainer van de eigen afdeling aan of 

een springer toe is aan het springen over de grote schans. 
Zodra een springer in opleiding het springen van de grote 

schans voldoende onder de knie heeft, zal hij  
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worden voorgedragen voor overplaatsing naar de grote 
schans. Hierop zal de springer in het bijzijn van een TC lid en 

de trainer (of diens vervanger) tenminste twee 
proefsprongen maken van de grote schans, waarbij een 

afstandslimiet geldt. Er wordt ook gelet op een veilige stijl 
van het springen en landen. Dit is het licentiespringen. Deze 

twee bevoegde personen beslissen of de springer een licentie 
krijgt voor de grote schans.  
 

Artikel 10.  
Indien de jeugdcommissie bepaald dat een springer toe is 

aan het trainen over de grote schans dan wordt dit trainen 
verplicht ook kan de jeugdcommissie aangeven dat een 

springer licentie moet springen, bij weigering kan een 
springer worden uitgesloten voor wedstrijden.  
 

Artikel 11.  
Zodra een springer een licentie behaalt, is hij uitgesloten 

voor deelname aan Jeugdwedstrijden. Voor deze  
springer treedt dan ook per direct het Wedstrijdreglement 

van de PBH in werking. Het reeds opgebouwde  
Jeugdklassement blijft staan, zodat de springer nog in 

aanmerking komt voor eventuele klassementsprijzen. Zie  
hiervoor Artikel 30 lid 7 van het wedstrijdreglement van de 

PBH.  
 

Artikel 12.  

Vanaf 14 jaar kan een springer alleen buiten mededinging 
deelnemen aan jeugdwedstrijden  
 

Artikel 13.  
Op de Jeugdwedstrijden is het FVV Jeugd* van toepassing.  
 

Artikel 14.  
Indien dit Wedstrijdreglement Jeugd niet voorziet, dan 

beslist de TC. Deze houdt als richtlijn het algemene 
Wedstrijdreglement aan. 

 
* FVV Jeugd – Formulier Vaststelling Variabelen, zie website onder info 






