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Van de redactie 
 

Ja, ja het is weer zover, gelukkig stormt het  vandaag als een gek. Dus kan ik lekker warm bij 

de kachel, achter mijn computer de klus weer klaren om een  acceptabel exemplaar van de 

polshoogte neer te zetten. Alle zeilen zijn weer bijgezet, de meesten hebben op tijd de stukken 

gemaild, helaas voor mij zat er weer een virusje bij. En het was geen polsstokvirus, want dan 

had ik het wel zelf gered.  Maar het goede nieuws is dat het afgelopen week toch nog 21 

graden is geweest en het polsstokvirus zeker de kop weer op gaat steken, met deze editie hoop 

ik daar een steentje aan bij te dragen. Symptoom bestijding kan door: weer lekker te 

beginnen, en vooral nog even niet nat gaan. Kom op de jaarvergadering 5 maart a.s. want dan 

krijg je ook de introductie van het nieuwe polsstoklogo. En begint het al weer te kriebelen???? 

Lees dan nog maar even lekker verder, want er is weer genoeg nieuws te melden. 

 

De redactie  
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Verkort wedstrijdreglement Polsstokbond Holland 
 

Versie: 20040306EB 

 

Afkortingen: 
ALV Algemene Leden Vergadering BR Bondsrecord 

EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken FLB Frysk Ljeppers Boun  

HB Hoofdbestuur van de PBH HK Hollands Kampioenschap 

HR Huishoudelijk Reglement PBH Polsstok Bond Holland 

PR Persoonlijk Record KvK Kamer van Koophandel 

NFB Nederlandse Fierljep Bond NK Nederlands Kampioenschap 

NR Nederlands Record TC Technische Commissie 

TK Tweekamp WR Wedstrijdreglement 

 

1. Een ieder die betrokken is bij een wedstrijd wordt geacht bekend te zijn met het WR en is 

onderworpen aan de bepalingen in het WR. (Artikel 1) 

 

2. Wedstrijdleiders zijn, indien nodig, bevoegd van bepalingen in het WR af te wijken mits dit 

handelen niet indruist tegen de geest van dit reglement. (Artikel 3 lid 3) 

 

3. De wedstrijdleider dient minstens een half uur voor aanvang van de wedstrijd op het 

wedstrijdterrein aanwezig te zijn. Alle op het wedstrijdterrein aanwezigen hebben zich te 

houden en te onderwerpen aan de instructies van de wedstrijdleider. Springers en publiek 

mogen de officials in de uitvoering van hun werkzaamheden niet hinderen. (Artikel 25 lid 3, 

Artikel 18 lid 3, Artikel 18 lid 8) 
 

4. Tijdens de wedstrijd dienen leden van een EHBO vereniging aanwezig te zijn. Zonder 

EHBO geen wedstrijd. (Artikel 16 lid 5) 

 

5. Alle springers van de PBH zijn lid van de PBH via de afdelingen. Contributie gaat dus ook 

via de afdeling.  (Artikel 8 lid 1) 

 

6. Springers kunnen slechts lid zijn van één polsstokbond. Bij overtreding volgt royement. 

(Artikel 34 lid 2) 

 
7. Vóór een nieuwe springer op een bepaalde schans aan wedstrijden deel mag nemen, moet hij een licentie 

behalen. Een springer kan uitsluitend een licentie behalen door tijdens het proefspringen een positieve 

beoordeling te behalen. Een licentie kan te allen tijde worden ingetrokken door de TC in overleg met het HB. 

(Artikel 8 lid 2) 

 

8. Bij de PBH worden de volgende groepen onderscheiden: 

Dames  Alle springers van het vrouwelijke geslacht. 

Jongens Alle manlijke springers  met een leeftijd tot en met 15 jaar. 

Junioren          Alle manlijke springers met een leeftijd van 16 tot en met 19 jaar. 

Senioren Alle manlijke springers met een leeftijd van 20 jaar of ouder. 
 

Per seizoen is de leeftijd op 31 december van het vorige jaar bepalend voor de indeling in de 

groepen. Een groep kan worden opgedeeld in klassen, zoals een Top, een A of een B klasse. 

(Artikel 5, Artikel 6 lid 1) 

 
9. Aan de hand van het puntenklassement van het voorafgaande seizoen, wordt bij het begin van het nieuwe 

seizoen de voorlopige klasse indeling vastgesteld. Het aantal springers in een klasse is indien mogelijk minimaal 

5 en maximaal 13. (Artikel 6 lid 3, 6) 
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10. Het algemeen klassement wordt opgesteld aan de hand van de beste sprong van elke 

polsstokspringer, in de voorronde gerealiseerd. Finale sprongen tellen niet mee. Afstanden 

gerealiseerd tijdens het NK, demonstraties en onderlinge afdelingswedstrijden tellen niet mee. 

Of de tweekampen meetellen wordt per seizoen bepaald door de TC. (Artikel 30 lid 2, 3) 

  
11. Een springer die niet is ingedeeld of op een later tijdstip aan de competitie deelneemt, start altijd in de laagste 

klasse (Artikel 6 lid 4) 

 

12. Na elke 3
e
 klassementswedstrijd in een seizoen worden de klassen opnieuw ingedeeld op basis van de 

gemiddelde afstand per springer in het klassement. (Artikel 6 lid 4) 

 
13. Een afdeling is verplicht indien mogelijk 48 uur vóór aanvang van een wedstrijd de accommodatie in orde te 

hebben, om training en eventueel keuring mogelijk te maken. Herstelwerkzaamheden aan de bodem evenals 

veranderingen aan de schansen mogen in deze 48 uur niet meer tenzij de TC anders beslist en alle springers 

hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. (Artikel 13 lid 1) 

 

14. Als gevolg van slechte weersomstandigheden is het de wedstrijdleider toegestaan, een 

wedstrijd maximaal twee maal een half uur uit te stellen. Blijkt het niet mogelijk de wedstrijd 

nadien normaal doorgang te laten vinden, dan dient tot afgelasting te worden overgegaan. Een 

afgelaste wedstrijd kan worden ingehaald op een datum die wordt vastgesteld door de 

afdeling en de TC. (Artikel 18 lid 4, 5) 

 

15. Een springer dient zich uiterlijk 48 uur van tevoren op te geven voor deelname aan een 

wedstrijd. Kan hij onverhoopt niet deelnemen aan een wedstrijd waarvoor hij zich heeft 

opgegeven, dan moet hij zich uiterlijk 2 uur vóór aanvang van de wedstrijd afmelden bij de 

wedstrijd organisatie. Indien dit niet of te laat gebeurt, dan kan uitsluiting voor de 

eerstvolgende wedstrijd volgen. (Artikel 8 lid 7) 
 

16. Elke springer moet tijdens zijn sprong gekleed gaan in het officiële bondstenue. Alle 

springers moeten iedere wedstrijd tenminste 3 bondstenues bij zich hebben. Wanneer een 

springer met al zijn bondstenues een natsprong heeft gemaakt, moet hij de resterende 

sprongen springen in sportkleding die voldoet aan de eisen van de wedstrijdleider. Bij 

overtreding kan de wedstrijdleider de overtreder diskwalificeren. (Artikel 9 lid 1) 

 

17. De springers krijgen een vast nummer. Indien een springer te kennen geeft niet meer te 

zullen springen, of als een springer twee volledige seizoenen niet meer heeft gesprongen 

wordt het nummer vrijgegeven voor een nieuwe springer. De springers zijn verplicht de 

nummers tijdens hun sprongen duidelijk zichtbaar te dragen. De klassementsleiders springen 

evenwel in hun leiderstruien, zonder rugnummer. (Artikel 8 lid 4, 6) 

 

18. De klassementsleiders worden door het HB in het bezit gesteld van de zogenaamde 

leiderstruien, zij zijn verplicht in deze leiderstruien aan de start te verschijnen. Gaat een 

leiderstrui over in andere handen, dan moet degene die in het bezit was van de leiderstrui, 

deze bij de wedstrijdsecretaris inleveren. Deze official draagt er dan zorg voor dat een 

leiderstrui in het bezit komt van de nieuwe klassementsleider. De leiderstrui blijft eigendom 

van de PBH. (Artikel 30 lid6) 

 

19. Iedere springer dient tijdig voor zijn te maken sprong aanwezig te zijn. Is een springer te 

laat voor deelname aan de eerste ronde, dan heeft hij geen recht meer op deelname hieraan. 

Hij dient zich bij aankomst direct te melden bij de wedstrijdleider, deze zal hierover een 

beslissing nemen. (Artikel 10 lid 3) 
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20. Het is een springer op de plaats en dag of tijdens een wedstrijd, niet toegestaan een 

oefensprong of trainingssprong te maken. (Artikel 18 lid 2) 

 

21. Op de schansen mogen slechts springers komen die aan de beurt zijn. Eén helper voor het 

plaatsen van de polsstok is toegestaan. Inlopen op de schansen is tot 5 minuten vóór de 

wedstrijd toegestaan. (Artikel 9 lid 3, 5) 

 
22. Iedere springer heeft in de voorronde recht op twee sprongen. Om een derde sprong te mogen maken moeten 

alle springers van de schans binnen de geldende tijdslimiet van 6 kwartier 2 sprongen hebben gemaakt. Bij een 

wedstrijd met finale binnen 5 kwartier. Indien een groep is verdeeld in klassen die op verschillende 

wedstrijdschansen zijn ingedeeld, maken de betrokken springers uitsluitend een derde voorronde sprong als op 

alle betrokken schansen de tijdlimiet gehaald is. Iedere springer heeft per sprong maximaal 2 minuten en 30 

seconden de tijd. De tijd gaat in bij het startsein van de wedstrijd of zodra de vorige springer de stok loslaat aan 

het einde van zijn sprong. De tijdmeting stopt zodra een springer na een gemaakte aanloop de schans heeft 

verlaten. Bij overschrijding van de limiet wordt de sprong ongeldig verklaard. Met eventuele weigeringen wordt 

geen rekening gehouden. Een ingestelde tijdslimiet geldt voor alle groepen. Deze tijdslimiet wordt ook tijdens 

finales toegepast. (Artikel 10 lid 1, 2) 

  

23. Tijdens het nameten wordt altijd de wedstrijd op alle schansen stilgelegd. Deze stillegging 

gaat niet ten koste van de tijd die springers hebben om hun sprong te maken of de tijd 

waarbinnen alle klassen op een schans klaar moeten zijn om een extra ronde te mogen 

springen. (Artikel 24 lid 5) 

 
24. De beste springers van de voorrondes komen uit in de finale. De volgorde van springen is altijd op volgorde 

van voorrondeafstand, de beste als laatst. Tijdens de finales gelden dezelfde regels als voor de voorrondes. Het 

aantal finalisten is 3 per groep wanneer er 2 groepen op die schans finale springen of 5 als er één groep op die 

schans finale springt. Groepsfinales worden altijd gesprongen op de schans waarop de hoogste klasse van die 

groep springt. De wedstrijdleider kan met het oog op de veiligheid individuele personen toegang tot de 

betreffende schans weigeren, hiermee is deze persoon dus ook uitgesloten voor deelname aan de finale. De in de 

voorronde gesprongen afstanden tellen dan nog wél volledig mee. (Artikel 11 lid 1, 4, 5, 6) 

 

25. Op basis van het klassement worden de ploegen voor het NK en de TK vastgesteld. In 

uitzonderlijke situaties kan één deelnemer per groep geselecteerd worden door het HB in 

overleg met de TC. Deze beslissing wordt vóór de officiële bekendmaking van de ploeg 

mondeling meegedeeld en toegelicht aan de betrokken springers. Het klassement dat wordt 

gebruikt bij de vaststelling van een ploeg blijft uitgangspunt bij eventuele latere wijzingen in 

de ploeg. (Artikel 20 lid 2, 3) 

 
26. De wedstrijdleider heeft het recht een springer te schorsen tijdens een wedstrijd. Redenen tot schorsing zijn: 

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

b. Wangedrag, of situaties die daartoe aanleiding geven. 

c. Duiken uit de stok of roekeloos gedrag. 

 

De wedstrijdleider deelt de schorsing mondeling mee aan de desbetreffende springer. Alle 

reeds genoteerde afstanden van de springer komen te vervallen. Dit geldt tevens tijdens een 

finale. (Artikel 10 lid 9) 
 

27. Iedere springer is verplicht zich bij de wedstrijdleider af te melden, als hij t.g.v. 

bijvoorbeeld een blessure niet in staat geacht mag worden, nog langer deel te nemen aan de 

wedstrijd. 

 

Het is noch de overige springers, noch het publiek toegestaan, een springer, die bezig is met 

de voorbereiding en uitvoering van zijn sprong, te storen in de voorbereiding en uitvoering. 
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Op- en aanmerkingen over de wedstrijden kunnen alleen tijdens de wedstrijd aan de 

wedstrijdleider kenbaar gemaakt worden. Na de wedstrijd kan dat alleen maar bij het HB. 

 

Doping is nimmer toegestaan. 

 
Alcoholgebruik is niet toegestaan vóór een springer klaar is met zijn deelname aan de wedstrijd of vóór een 

vrijwilliger klaar is met zijn taken in de wedstrijd. 

 

Een springer dient na de landing in het zandbed, dit zandbed meteen te verlaten, met 

medeneming van de polsstok, zodat de meters ongestoord hun werk kunnen verrichten. 

(Artikel 10 lid 10 t/m 16) 

 

28. Het is de taak van de meters: 

Bij een recordsprong of benadering van maximaal 10 cm van een recordsprong de 

wedstrijdleider hier direct van in kennis te stellen, waarbij het piketpaaltje op de juiste plaats 

moet blijven staan i.v.m. nameten. Na iedere landing in het zandbed dit weer te egaliseren; 

hark meetlint enz. niet te laten slingeren. Enorm attent te zijn op het bepalen van de achterste 

indruk, met name bij terugvallen. Tijdig voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. 

(Artikel 26 lid 1) 

 

29. Het is springers toegestaan met een privé-polsstok te springen mits deze is goedgekeurd 

door de TC. Andere springers dient men dan ook in de gelegenheid te stellen er mee te 

springen. De TC kan b.v. een topje of stok goedkeuren tot een maximaal gewicht van de 

springer. T.a.v. zowel de materiaalkeuze, als de lengte van de polsstokken en opzetstukken 

(topjes) worden géén regels gegeven. Echter, er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van 

polsstokken en topjes die door de TC zijn goedgekeurd. Goedgekeurde topjes worden door de 

TC voorzien van een keuringsstikker. De doorsnede van de ronde blokken onder aan de 

polsstok is maximaal 25 cm. De gehele polsstok, inclusief topje mag géén scharnierpunten 

bevatten. Een polsstok mag verlengd worden met maximaal 1 topje. (Artikel 33 lid 7, 1) 

 

Slotwoord: 

Deze beknopte versie bevat de belangrijkste artikelen uit het WR van de PBH aangaande de 

springers. Wie zich volledig op de hoogte wil stellen, raadpleegt het WR. Dat kan in de 

geluidswagen, bij de eigen vereniging, bij een van de TC leden of bij een van de HB leden. 

De artikelnummers verwijzen naar het WR. 
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Wedstrijdagenda Polsstokbond Holland 2004 
 

Datum Tijd Plaats Naam Jeugd Trainin

g 

za 15 mei 14.00 uur P‟broekerdam  Ja do 13-5 

za 22 mei 14.00 uur Linschoten  Ja vr 21-5 

wo 2 juni 19.00 uur P‟broekerdam  Nee di 1-6 

za 5 juni 14.00 uur P‟broekerdam Kampioenschap 

Lopikerwaard 

Ja do 3-6 

za 12 juni 18.30 uur Linschoten  Ja do 10-6 

vr 18 juni 19.00 uur Jaarsveld Kampioenschap van 

Jaarsveld 

Ja wo 16-

6 

di 22 juni 19.00 uur Jaarsveld  Ja ma 21-

6 

za 26 juni 14.00 uur Jaarsveld Tweekamp Nee do 24-6 

wo 30 juni 19.00 uur Linschoten  Ja ma 28-

6 

za 3 juli 18.30 uur Linschoten  Ja do 1-7 

wo 7 juli 19.00 uur P‟broekerdam  Nee ma 5-7 

za 10 juli 14.00 uur P‟broekerdam  Ja do 8-7 

di 13 juli 19.00 uur Jaarsveld  Ja ma 12-

7 

za 17 juli 14.00 uur Jaarsveld  Ja do 15-7 

za 24 juli 14.00 uur Linschoten Kampioenschap van 

Linschoten 

Ja do 22-7 

za 31 juli 10.30 uur It Heidenskip NFM Nee ?? 

wo 11 

augustus 

19.00 uur Linschoten  Ja ma 9-8 

za 14 

augustus 

14.00 uur Linschoten Hollands Kampioenschap 

(Bondskampioenschap) 
Ja do 12-8 

za 21 

augustus 

13.30 uur P‟broekerdam Polsstokdag / Triangel Cup Ja do 19-8 

za 28 

augustus 

14.00 uur It Heidenskip Nederlands 

Kampioenschap 

Nee 26/27-8 

di 31 augustus 18.30 uur Jaarsveld Alleen jeugd + ouders Ja ma 30-

8 
 

Let op: 1. In de vorige (voorlopige) wedstrijdagenda 2004 stond dat het Bondskampioenschap 

(Kampioenschap van Zuid-Holland en Utrecht) in Linschoten zou beginnen om 19.00 uur  

(een avondwedstrijd dus). Dat was niet de bedoeling: 

deze wedstrijd begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur. 

2. Het Bondskampioenschap noemen we voortaan: Hollands Kampioenschap! 

3. Het is mogelijk dat ook Vlist al een wedstrijd organiseert in 2004; die wordt dan later aan 

de wedstrijdagenda toegevoegd. 

4. P‟broekerdam: betekent natuurlijk de locatie Polsbroekerdam 
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Nieuws van de sponsorcommissie. 

 
Officieel is de sponsorcommissie van de Polsstokbond Holland nog in oprichting, en wordt 

deze tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd, maar in de wintermaanden hebben 

de leden van de sponsorcommissie niet stilgezeten. Wie zijn de leden: Bert Koetsier heeft de 

eerste aanzet gegeven en Pieter Hielema (namens de promotiecommissie) en ondergetekende 

(Arja Helmes) gevraagd om samen met hem het sponsorgebeuren een nieuwe impuls te 

geven. 

Begin november zijn tijdens een bestuursvergadering alle sponsormogelijkheden  

geïnventariseerd, en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Als je als sponsorcommissie een 

mogelijke sponsor wil benaderen, dan moet er wel het één en ander op papier staan, dus dat 

was onze eerste taak. Er is door ons een sponsor-info gemaakt, die eerst nog door het bestuur 

moest worden goedgekeurd.  

Daarna zijn er verschillende exemplaren van deze sponsor-info gemaakt en aan diverse 

geïnteresseerde bedrijven toegestuurd of doorgemaild, en we hebben al resultaat geboekt. Het 

is waarschijnlijk al opgevallen, vanaf deze editie staan er ook advertenties in de Polshoogte. 

Bert heeft inmiddels zijn taak in de sponsorcommissie afgerond en het stokje overgedragen 

aan Arja.  

Misschien zijn er wel leden die zich afvragen waarom er voor de bond een aparte 

sponsorcommissie wordt gemaakt. 

De polsstokbond is na een aantal mindere jaren, waarin veel springers zijn gestopt, weer flink 

aan het groeien. Er zijn veel springers bijgekomen en er wordt verder gesprongen dan ooit. 

Het polsstokverspringen krijgt ook steeds meer aandacht van de diverse media. Er moet nu 

worden geïnvesteerd, o.a. in trainingen en materiaal, om dit niveau vast te houden en uit te 

breiden.   

Er moet nieuw materiaal (stokken en matten) worden aangeschaft en ook de polsstokbus is 

aan vervanging toe. Als we dit alles vanuit de afdelingen moeten bekostigen, dan zou het 

lidmaatschap wel eens heel snel kunnen stijgen, en dat willen we niet.  

Voorheen werden de sponsorcontacten gemaakt en onderhouden door de penningmeester en 

diverse bestuursleden en er was geen duidelijk aanspreekpunt. Om het bestuur te ontlasten en 

om de sponsoring een extra impuls te geven is de sponsorcommissie opgericht. Alle contacten 

lopen nu via Arja, dus als er onder ons nog springers, of ouders van jeugdspringers zijn, die 

de Polsstokbond willen sponsoren, of bij een bedrijf werken dat wellicht geïnteresseerd is in 

sponsoring, dan kan dat bij Arja worden gemeld. Zij of Pieter zorgen dan dat de sponsor-info 

bij de  aangegeven persoon of bedrijf terecht komt. 

Overigens worden alle sponsors op de sponsorpagina van onze website vermeld. Neem daar 

eens een kijkje, dan weet je wie onze sport een warm hart toedragen. 

Namens de sponsorcommissie „in oprichting‟,  

Arja Helmes  
 

 

      voor MOTORRIJLES naar 

 

                                                  Rijschool Wim Tuls  
          Tevens het adres voor een goede Auto-rijopleiding 

 

            Jeroen Boschlaan 23                         tel: 0348 -553083 

                               3411 VE  Lopik                              mob: 06 -53261602  
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Polsstoknieuws         

maart 2004 Linschoten 
 

Zwemmen 

Met de springers/springsters van de jeugdschans wilden we op 5 maart gaan zwemmen. Deze 

datum vervalt en daarom gaan we nu zwemmen op vrijdag 26 maart. Om 18.00 uur 

verzamelen we bij “De Vaart”. Geef je snel op voor 19 maart bij Margriet Kamphof.  

Tel: 0348-460790/0653577870 of email: margriet.kamphof@pbholland.com  

Entree van het zwembad is op kosten van de vereniging.  

 

 

Bowlen 

Met de springers/springsters van de grote schans wilden we 13 maart gaan bowlen. Deze 

datum vervalt en daarom gaan we nu bowlen op zaterdag 27 maart bij “Casey‟s bowling” in 

Woerden bowlen. Om 19.45uur verwachten we jullie bij “Casey‟s bowling”. 

Geef je voor 20 maart op met of zonder partner bij Gelieny van der Paauw. Dit in verband 

met het reserveren van de banen.  

gelieny@hotmail.com 

De bowlingbaan en 1 consumptie zijn op kosten van de vereniging.  

 

 

Ledenvergadering van Polsstokclub Linschoten  

Deze vergadering is op 29 maart bij Margriet, MA Reinaldaweg 42 en begint om 20.00 uur.  

Alle leden vanaf 12 jaar, die op de grote schans springen, zijn van harte welkom. 

Op deze vergadering wordt o.a. beslist wat de trainingsdagen en tijden worden, wat de 

contributie wordt en wie er in en uit het bestuur gaan. Na afloop natuurlijk video met de 

supersprongen van vorig seizoen. Schrijf deze datum alvast in je agenda. Iedereen krijgt nog 

een aparte uitnodiging. 

Heb je leuke foto's neem ze dan mee!  

 

Training 

Dit jaar begint de eerste training op het veld op woensdag 31 maart. De springers van de 

jeugdschans trainen van 18.30 – 19.30 uur. De springers van de grote schans trainen van 

19.30 – 21.00 uur. De training wordt gegeven onder leiding van Margriet en Gelieny. Als er 

nog meer personen zijn die mee willen helpen met de training, kan dit doorgegeven worden 

aan Margriet. 
 

 

Ledenvergadering van de Polsstokbond Holland 

Deze vergadering is op maandag 5 april in de Triangel in Polsbroekerdam en begint om 20.00 uur. Hier 

kan o.a. bekend gemaakt worden wie onze nieuwe Tenuesponsor is en de aanpassingen in het 

wedstrijdreglement en wie er in of uit het bestuur van de bond gaan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:margriet.kamphof@pbholland.com
mailto:gelieny@hotmail.com
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Geachte leden van de Polsstokbond Holland, 

 

Het Bondsbestuur nodigt u / jullie hierbij uit voor de Algemene Vergadering (Jaarvergadering). Deze 

wordt gehouden op maandag 5 april a.s. in  

“De Triangel” te Polsbroekerdam, en begint om 20.00 uur. 

 

 

AGENDA ALGEMENE VERGADERING POLSSTOKBOND HOLLAND 2004  

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Notulen Algemene Vergadering 2003 (zie Polshoogte) 

 

3. Jaarverslag secretaris (zie Polshoogte) 

 

4. Jaarverslag penningmeester / Jaarrekening (zie Polshoogte) 

 

5. Verslag Kascommissie 2003 (Carla Bos, Pieter Hielema) 

Benoemen Kascommissie 2004   

 

6. Vaststellen contributie 2003  

  Voorstel: Jeugd     € 8,5 (was: € 8) 

    Springers grote schans t.m. 15 jaar € 22 (was: € 21) 

    Springers grote schans vanaf 16 jaar  € 27 (was: € 26) 

    Niet-springende leden    € 10 (ongewijzigd) 

 

7. Bestuursverkiezing  

Aftredend en niet herkiesbaar: Bert Koetsier en Wim Roskam 

- Vacature voorzitter:  kandidaat: Gerard Hack, Woerden 

- Overige vacatures:  Werner Kamphof, Oudewater (aftredend en herkiesbaar); 

Nieuwe kandidaten: Corrinne Dubbelman, Lopik – Arja Helmes, IJsselstein – Leo Roskam, Lopik 

(Tegen-)kandidaten kunnen zich melden bij de vice-voorzitter (Erik Bos) of de secretaris (Wim 

Roskam) tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering  

 

8. Stand van zaken Vlist 

 

9. Presentatie nieuw logo 

 

10. Polsstokverspringen en fierljeppen 

 

11. NFB-zaken:   - Nieuws uit de Nederlandse Fierljep Bond 

      - Afspraken over kwalificatie voor het NK 

 

12. Instellen sponsorcommissie 

 

13. Nieuws uit andere commissies: - Technische Commissie (o.a. wijzigingen 

wedstrijdreglement) 

      - Promotiecommissie 

 

14. Rondvraag                                      

 

15. Sluiting 
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WEDSTRIJDREGLEMENT POLSSTOKBOND HOLLAND 

JEUGDSCHANS 2004 

 
 

Artikel 1. 

Vanaf een leeftijd van 7 jaar kan een beginnende springer in opleiding gaan bij een 

polsstokvereniging. Hij / zij zal dan begeleid worden door een trainer van deze afdeling en 

springen op de daarvoor bestemde Jeugdschans. Het is voor springers in opleiding ten allen 

tijden verboden te springen zonder begeleiding. 

 

Artikel 2. 

Op de Jeugdschansen van de verschillende afdelingen van de PBH worden Jeugdwedstrijden 

georganiseerd. Voor deelname aan deze wedstrijden kan men zich ter plaatse opgeven, nadat 

een trainer van de eigen afdeling daarvoor toestemming heeft gegeven. 

  

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. Men heeft 

zich strikt te houden aan de instructies van deze begeleider. 

 

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. 

Een trainer van de eigen afdeling bepaalt wanneer een springer in opleiding eraan toe is om 

oefensprongen te maken van de grote schans. Het is een springer in opleiding niet toegestaan 

om zonder toestemming van een trainer van zijn eigen afdeling te springen van de grote 

schans. 

 

Artikel 6. 

Zodra een springer in opleiding het springen van de grote schans voldoende onder de knie 

heeft, zal hij / zij door een trainer van de eigen afdeling worden voorgedragen voor 

overplaatsing naar de grote schans. Hierop zal de springer in het bijzijn van twee TC leden 

tenminste twee proefsprongen maken van de grote schans. Dit wordt ook wel 

Licentiespringen genoemd. Deze twee TC leden beslissen dan of deze springer een licentie 

krijgt voor de grote schans. 

 

Artikel 7. 

Weigert een springer om te springen voor overplaatsing, dan kan hij / zij worden uitgesloten 

voor deelname aan de Jeugdwedstrijden. De TC zal hierover beslissen. 

 

Artikel 8. 

Zodra een springer een licentie behaalt, is hij / zij uitgesloten voor deelname aan 

Jeugdwedstrijden. Voor deze springer treed 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 5 van het 

wedstrijdreglement van de PBH. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering Polsstokbond Holland 2003  

Datum: 24 maart 2003     
Plaats: “De Triangel”, Polsbroekerdam 
 

Aanwezig: Hans Boers, Carla Bos, Erik Bos (voorzitter), Bram te Brake, Bastiaan de Bruijn, Theo van Dijk, Willeke 

van Dijk, Gerrit Eikelenboom, Teus Eikelenboom, Toon Eikelenboom, Marja van Eijk, Jaco de Groot, Maartje de 

Jong, Margriet Kamphof, Werner Kamphof, Hidde Kiers, Bert Koetsier, Niels Koetsier (jeugdlid), Martijn Kool, 

Bastiaan de Leeuw, Piet Nap, Ronald Overbeek, Leo Roskam, Janny Schoenmaker, Eelco Tigchelaar, Marijke 

Tigchelaar, Pieter Verweij, Tonny de With (vriend van het polsstokverspringen), Ada van Zelderen (als 

belangstellende) en Wim Roskam (verslag) 

 

1. Opening en mededelingen 
Erik opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

Afwezig met bericht van verhindering: Henry Helmes en Ad Knijff. 

Bert Koetsier deelt mee dat Bert Hertog wegens ernstige ziekte niet aanwezig kan zijn. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2003  
De tekst van de notulen wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de notulen deelt de secretaris het volgende mee: 

- Ad 4, aandacht voor vrienden van het polsstokverspringen: de “vrienden” werden uitgenodigd voor de 

Tweekamp met barbecue, en enkelen deden mee aan het volleybaltoernooi. Tonny de With is bereid om 

vanaf nu coördinator van de vrienden van het polsstokverspringen te worden. Onder applaus gaat de 

vergadering daarmee akkoord. 

- Ad 11, 1
e
 alinea, redactie Polshoogte: deze bestaat nu uit Fijke den Hartogh, Marja van Eijk en Margriet 

Kamphof. 

- Ad 11, 3
e
 alinea: een vaste regeling voor gratis toegang van PBH-leden bij Tweekamp- of NK-wedstrijden 

in Friesland is niet haalbaar, ook FLB-leden die geen lid zijn van de organiserende vereniging betalen entree. 

- Ad 11, 5
e
 alinea, affiches met wedstrijdagenda: bedoeling is dat de PC vanaf volgende jaar een deel van 

deze affiches verspreidt, op basis van een verdeellijst met promotie-adressen. 

 

3. Jaarverslag secretaris 
Het verslag vermeldt ten onrechte dat Lianne van der Wijk het beste jeugdklassement van 2002 had; Wendy 

Helmes en Victor van Elzakker eindigden uiteindelijk hoger. 

Verder zijn er geen op- of aanmerkingen bij dit in de Polshoogte opgenomen verslag. 

 

4. Jaarverslag penningmeester / Jaarrekening 

Martijn geeft als administrateur van de PBH, een toelichting bij de inkomsten, uitgaven en balans 2002 en de 

begroting 2003.  

De kascommissie, bestaande uit Teus en Carla, vult hierbij aan dat het inschrijfgeld voor het 

volleybaltoernooi 2002 nog door de afdelingen aan de PBH betaald dient te worden. 

Eelco informeert naar het terugvloeien van demo-geld naar de PC. Antwoord: voor de bondsdemo‟s is zo‟n 

terugvloeiregeling vooralsnog niet afgesproken; de PC dient momenteel te werken op basis van een budget. 

Ook afdelingen krijgen echter extra inkomsten dankzij de website. Afgesproken wordt dat in dat geval de 

afdeling  

€ 2 per deelnemer afdraagt aan de PC. Kanttekening: afdelingsdemo‟s worden meestal niet gefactureerd, 

waardoor een sluitende controle op afdelingsinkomsten en -afdracht aan de PC niet mogelijk is. 

 

5. Verslag kascommissie 2002 / Benoemen kascommissie 2003  

De kascommissie heeft de administratie in orde bevonden. 

De voorzitter bedankt administrateur en kascommissie voor hun aan de PBH bewezen diensten. 

De kascommissie 2003 wordt gevormd door Carla Bos en Pieter Hielema (reserve 2002), Theo van Dijk 

wordt reserve. 

 

6. Vaststellen contributie 2003  

Rekening houdend met de inflatie, stelt het bestuur een gematigde contributieverhoging voor: niet-springende 

leden € 10 (ongewijzigd), jeugdschansspringers € 8 (was € 7,50), springers grote schans: tot 16 jaar € 21 (was 

€ 20), vanaf 16 jaar € 26 (was € 25). 

Na enige discussie gaat de vergadering hiermee akkoord. 
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7. Nieuws over sponsoring 

De secretaris deelt mee dat diverse bedrijven zijn benaderd om de PBH te sponsoren. 

Hoofdsponsor Van Ieperen Kabel- en Boorwerken heeft toegezegd ook voor 2003 te sponsoren, daarna zal 

het contract niet verlengd worden. 

Terberg Techniek heeft ons geweldig gesponsord door een nieuwe, gegalvaniseerde bovenbouw te maken 

voor de polsstokkar; als tegenprestatie komen er 2 reclameborden van Terberg op de polsstokkar. 

Er zijn 2 nieuwe co-sponsors: Van Beusekom Landbouwmechanisatie uit Benschop (bord op de polsstokkar) 

en Veehandel Spruit (tegenprestatie PBH nog nader in te vullen). 

Een nieuwe shirtsponsor is echter nog niet gevonden. Momenteel is het wachten op een reactie van de 

Rabobanken uit de “polsstokregio”, die hiervoor zijn benaderd.  

De voorzitter deelt mee dat het bestuur liefst nog dit seizoen de springers in nieuw tenue op de schans ziet. 

Het bestuur heeft in principe gekozen voor oranje shirt/zwarte broek, en rood-wit-blauwe leiderstenues. De 

kleuren passen in het promotiebeleid, ze sluiten aan bij het sportieve “oranjegevoel” dat we willen oproepen.  

Belangrijk is dat tenues van goede kwaliteit zijn en bijbesteld kunnen worden, maar dit maakt ze wel duurder.  

Suggesties van leden: 

- Naast springers en TC-leden ook trainers en schansbegeleiders in PBH-tenue 

- Dames springen in leggings in plaats van broekjes. 

 

De financiële mogelijkheden zijn zeer beperkt zolang we geen shirtsponsor vinden. Drie tenues per springer 

en shirts/sweaters voor de TC-leden betekent een uitgave van rond de € 10.000. De voorzitter vraagt daarom 

hoeveel eigen bijdrage van springers men redelijk vindt. 

Reacties van leden: 

- Veel leden vinden twee tenues per springer genoeg, eventueel een derde tenue als de springer dat wil. 

- De praktijk tot nu toe was: eigen bijdrage = de prijs van één tenue. Het maximum is dus € 40. 

- Martijn vraagt of de bond aan shirtsponsoring iets over denkt te houden. Het bestuur heeft gemerkt dat door 

de economische recessie sponsors moeilijk te vinden zijn, en is daarom al blij als de kosten gedekt zouden 

worden. 

- Bert oppert de mogelijkheid om centraal tenues in te kopen, maar met sponsors per vereniging.  

- Er zijn twijfels of een en ander nog voor de seizoenstart rond te krijgen is. Medewerking van verenigingen 

en eventuele verenigingssponsors is dan nodig. 

 

Het bestuur zal proberen om, als de reactie van de Rabobanken op het sponsorverzoek binnen is, samen met 

de afdelingen door te praten over enkele opties. We streven ernaar om op korte termijn een verantwoord 

besluit te nemen.  

In dat kader vraagt Wim aan TC en PC om toekomstige (gewenste) uitgaven aan te geven, zodat ook daarmee 

in de financiële planning rekening gehouden kan worden. 

 

Teus vraagt of van Kastino en Klusbedrijf Boers nog geld te ontvangen is voor promotie. 

Het bestuur zal hierover met hen contact opnemen. 

 

8. Bestuursverkiezing 

De herkiesbare bestuursleden Erik Bos, Ronald Overbeek en Wim Roskam worden op voorstel van Bert bij 

acclamatie herkozen. 

De voorzitter vraagt dringend aandacht voor de vacatures in het bestuur. De functies van voorzitter en 

penningmeester zijn momenteel vacant, de secretaris geeft aan volgend jaar zijn bestuurswerk te zullen 

beëindigen.  

Doordat er een Polshoogte-redactie is en Leo Roskam de bestuursvergaderingen notuleert is de situatie nu 

nog enigszins werkbaar, maar op langere termijn niet meer. 

Eelco doet de suggestie om ook buiten het polsstokcircuit te zoeken, bijvoorbeeld via gemeente of 

vacaturebanken voor vrijwilligers, en via internet of advertenties in streekbladen. 

Het bestuur zal deze opties in overweging nemen. 

 

9. Nieuws uit de Promotiecommissie (PC) 

Eelco vertelt hoe de PC, en met name Cecilia Segami, een communicatieplan heeft opgesteld om het imago 

dat we graag willen hebben ook daadwerkelijk te krijgen. De boodschap speelt in op trends en het gezellige, 

nationale “oranjegevoel”. Met succes is publiciteit gezocht via pers, radio en tv, en het aantal hits op de 

website stijgt nog steeds. Verder zijn er buttons en een mascotte (Jeppie), alsmede flyers voor bepaalde 

doelgroepen en gebeurtenissen (demo‟s). Wellicht komen er in de toekomst nog caps en handdoeken.  

Gelukkig wordt de boodschap door de doelgroep positief ontvangen. 
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Janny zegt dat het wel moeilijk is om de PC voldoende bemenst te houden, dit komt de slagkracht niet ten 

goede. 

 

10. Vlist – een nieuwe afdeling? 

Marja vertelt welke activiteiten zijn ontplooid sinds de demo voor RTV West. Omdat de bestemming van het 

beoogde stuk grond nog steeds “recreatief” was, zelfs met de mogelijkheid een gebouwtje neer te zetten, en 

het Leader Plus Project 50% subsidie geeft op uitgaven en vrijwilligerswerk, is er een basis voor de nieuwe 

club. Gewerkt wordt momenteel aan het ontwerp voor de accommodatie en oprichting van een vereniging. Er 

is een interview geplaatst in Rijn en Gouwe, en er zijn de nodige enthousiaste reacties geweest. 

Vlist wil voorzichtig beginnen: dit jaar een minischansje, in 2004 hopelijk een volwaardige accommodatie. 

 

11. Tweekamp 

De secretaris meldt dat er vanaf dit jaar nog maar één Tweekampwedstrijd per jaar is. Op initiatief van de 

PBH wordt het een wedstrijd met uitsluitend 8 senioren, 8 junioren, 4 jongens en 4 dames per ploeg, zonder 

finale. Elke deelnemer krijgt 4 sprongen, per groep zijn er 3 individuele prijzen en er zijn vaantjes voor alle 

deelnemers. Zo komt de echte Tweekampgedachte weer beter uit de verf. De Tweekamp telt niet mee voor 

het PBH-klassement. 

Dit jaar is de Tweekamp in Friesland, omdat het NK in Holland is. 

Met het FLB is hierover overeenstemming, de nieuwe opzet moet formeel nog in de NFB worden 

vastgesteld. 

 

12. Nieuws uit de Nederlandse Fierljep Bond 
Onder auspiciën van de NFB hebben de TC‟s van PBH en FLB een aantal zaken besproken. Uit dit technisch 

overleg meldt Teus de volgende punten: 

1. De Friese TC wil in het NFB-wedstrijdreglement de totale polsstoklengte (inclusief topje) maximeren op 

12,50 meter, conform de eigen interne regels. Men neigt er zelfs naar om records die gesprongen zijn met een 

langere stok niet te erkennen. De PBH heeft de totale stoklengte altijd vrijgehouden, vanuit het principe dat je 

een goede klimmer niet mag belemmeren.  

Een aantal leden pleit ervoor om de hiermee samenhangende risico‟s (landing vanaf grote hoogte, meer kans 

op “kruisende bewegingen” met de naastgelegen schans(en), breuk van polsstok of topje) wel serieus te 

nemen, en daaraan zo nodig consequenties te verbinden voor de stoklengte. 

De TC bezint zich op een maximum lengte van 12,80 meter, en kan dit in de praktijk reguleren door topjes 

langer dan 1,80 meter af te keuren. Onze TC vindt veiligheid net zo belangrijk als de Friese TC, maar schat 

de veiligheidsrisico‟s anders in. 

2. Naar aanleiding van een in Burgum gesneuvelde polsstok zal Martijn nakijken of onze afdelingen danwel 

de bond voor dit risico verzekerd zijn. Zo niet, dan is een verzekering voor materiaalschade te overwegen. 

3. Teus vraag dringend om op internet geen kritiek te leveren op personen, en met name officials. Dit komt 

de onderlinge verhoudingen in onze sport niet ten goede. 

De vergadering onderschrijft dit. Carla vindt dat de webbeheerder moet ingrijpen als deze regel overtreden 

wordt. 

Teus benadrukt verder dat het (ook op de website geplaatste) wedstrijdreglement in technische zin niet mag 

verschillen van het wedstrijdreglement van de NFB. 

4. Afgesproken is dat vanaf 2003 springers, zolang ze nog in sporttenue zijn, en officials, zolang ze in functie 

zijn, geen alcohol mogen nuttigen. Dit met het oog op het imago en de promotie van onze sport. 

5. Een FLB-voorstel om een sterkere NK-deelname te krijgen door het hanteren van limieten heeft onze TC 

voorlopig afgewezen. Er is, in elk geval op dit moment, onvoldoende draagvlak om het principe van gelijke 

afvaardiging per bond te doorbreken. De vergadering is het daarmee eens. 

Voor de toekomst is echter een andere kwalificatieregeling (bijvoorbeeld met selectiewedstrijden) niet uit te 

sluiten. 

 

Wim meldt dat de behaalde NFB-trainersdiploma‟s  binnenkort uitgereikt kunnen worden. 

 

13. Nieuws uit Jeugdschanscommissie en Technische Commissie (TC) 
Op de jeugdschans is het aantal deelnemers (te) groot. Regel moet zijn dat aan wedstrijden alleen springers 

meedoen die lid zijn en goed in staat zijn de overkant te halen. Hier kunnen we de hand aan houden door 

duidelijke afspraken tussen springers en hun jeugdtrainer(s), en bijvoorbeeld lijsten met bevoegde deelnemers 

vast te stellen. 

 

Toon geeft in het kort de belangrijkste wijzigingen in het wedstrijdreglement aan. Deze zullen ook in 

Polshoogte worden vermeld. 
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1. De schansindeling wijzigt: schans A junioren en senioren, schans B jongens A en dames A, schans C 

overige jongens- en dames groepen. Op schans C is een schansbegeleider verplicht, op schans B toegestaan. 

2. De TC maakt de schansindeling voor aanvang van het seizoen bekend, en zorgt ervoor dat wijzigingen 

daarin minimaal 48 uur van tevoren aan de desbetreffende springer(s) gemeld worden. 

3. Inlopen op de schans is toegestaan tot 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd. 

4. Als een groep verdeeld is in klassen die op twee verschillende schansen springen, wordt in die groep alleen 

een derde sprong gemaakt als de tijdslimiet dit toestaat voor alle klassen van die groep. 

5. Op schansen waar finale gesprongen wordt bedraagt het aantal finalisten minimaal 3 en maximaal 6. 

6. Als de TC een schans afkeurt vanwege onveiligheid, gaat de wedstrijd niet door. Als de TC afkeurt om 

andere redenen (bijvoorbeeld omdat het water te diep is), dan kan er gesprongen worden voor de dagprijzen, 

echter niet voor het klassement; records kunnen in dat geval niet gesprongen worden. 

7. Het PBH-bestuur stelt uiterste kwalificatiedata vast: de stand van zaken op die data is bepalend voor 

deelname aan Tweekamp of NK.  

 

Enige discussie is er over de nieuwe schansindeling.  

- Schans A wordt de drukste schans, om 3 keer te kunnen springen moet er vaart in de wedstrijd zitten. Een 

goede optie volgens velen is: een stoplicht plaatsen. Je hebt dan natuurlijk wel stroom en een vrijwilliger 

nodig. De vergadering verzoekt de TC in elk geval maatregelen te nemen waardoor de tijdslimiet op deze 

bottle-neck-schans strak gehandhaafd wordt. 

- Als de limiet iets overschreden wordt kan één van de twee groepen wellicht toch een derde sprong maken, 

conform de regeling bij jongens / dames in het verleden. 

- Bij het NK moeten dames, jongens en junioren nu springen op een voor hen vreemde schans. 

Reactie TC: het beste is om de voorafgaande week goed op die schans te trainen. Dit moet voldoende zijn. 

 

De voorzitter benadrukt dat over deze opzet goed is nagedacht; weliswaar worden de springers niet helemaal 

naar rato over de schansen verdeeld, maar gezien de groepsindeling is dit momenteel de beste oplossing. 

 

14. Rondvraag 
Leo vraagt naar de NFB-trainerscursus, want meer Hollandse trainers zijn nodig. 

Antwoord: waarschijnlijk wordt de cursus dit jaar niet in Holland gegeven, hopelijk in 2004 wel. Praktisch 

betekent dit dat in 2004 een nieuwe lichting Hollandse trainers te verwachten is. 

 

Carla doet verslag van de indoor-trainingen van afgelopen winter. Ze waren kostendekkend en lijken sportief 

gezien resultaat op te leveren. 

 

Teus vraagt of springers die met een demonstratie mee willen doet, dit aan hem willen melden. 

Teus informeert naar de tv-beelden waarop Liesbeth de With te zien was. 

Antwoord: de AVRO heeft Willeke benaderd, en een selectie gemaakt. Door herhaling van de tv-beelden is 

onze sport extra gepromoot.  

Teus verzoekt om dit soort afspraken voortaan in overleg met de demoleider te maken, zodat de PBH geen 

inkomsten misloopt. 

 

15. Sluiting 
Om 23.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 



 15 

Wintertraining jeugd 2004 
 

De afgelopen winter zijn we begonnen met het geven van training voor de springers van de 

jeugdschans. Deze werden gehouden in januari, februari en maart van 16.30 uur toot 17.30 

uur in de gymzaal van het Wellantcollege te Montfoort.  

Meestal ging ik even voor 4 uur weg om Liesbeth (de With) en Lianne (v.d. Wijk) op te 

halen. Een keer moesten we Liesbeth tussen de pasgeboren laammetjes vandaan halen. Nee, 

Liesbeth was niet in slaap gevallen. Lianne kwam meestal net aanfietsen; ze is nl. laat uit op 

vrijdagmiddag. Tijdens het klaarzetten kwam Carola (v. Bemmelen) binnen, altijd lachend, en 

in gezelschap van enkele Linschotense pupillen. 

Terug naar de trainingen. Het aantal deelnemers varieerde van 8 tot 20 personen. Er waren 

fanatieke starters, ervaren jeugdschansspringers en springers die dit jaar de grote sprong naar 

de grote schans zullen maken.  

Wat we zoal gedaan hebben? Nou, een (volgens de springers) vervelende warming up om de 

spieren warm te maken, touwklimmen (een aap hoef je geen klimmen te leren), hoogspringen 

met ringen, apekooien en vooral …. veel voetbal. Wat ik ook bedacht, de FC Oudewater wist 

telkens op sluwe wijze een samenwerkingsverband te organiseren. Waren ze bang? (voor 

elkaar?) of hadden ze na een drukke week met veel fietsen en huiswerk maken geen behoefte 

aan echte wedstrijdspanning? Vraag het ze zelf. 

Het leukste zou ik bijna vergeten. We hebben ook nog geoefend met polsstokverspringen! Op 

een geïmproviseerde schans met een polstokhoogspring-stok en een kussen als zandbed bleek 

het mogelijk om de volgende oefeningen te doen: 

- in de stok springen met aanloop 

- hoog inspringen 

- proberen 1 slag te klimmen 

- recht inspringen (neus en navel recht achter de stok) 

- naar je handen kijken als je de polsstok pakt 

 

Voor volgende jaren doe ik de volgende aanbevelingen:  

- training in februari en maart. Dit leidt tot iets minder trainingen nl 8x   en een  

      betere aansluiting op de buitentraining, die in april begint 

- het maken van iets om de stok in te plaatsen, zodanig dat de stok alleen maar voor- 

of achteruit kan en niet  zijwaarts, zodat hachelijke situaties voorkomen worden. 

  

Iedereen die geholpen heeft met organiseren, bedankt! Ook wil ik de ouders bedanken voor de 

“taxidienst” en het wachten. Tegen de deelnemers zeg ik: tot ziens op de jeugdschans (of de 

grote schans). 

       Leo Roskam, trainer 
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“NIEUWS” 
Geachte leden, donateurs en vrienden van de polsstok, voor de verademing op alle 

reglementen en verordeningen even letterlijk en figuurlijk iets NIEUWS 

 

                                    GEBOREN 
 

Op de Ooievaarsbek 86, 6721 RP te Bennekom is op 12 januari 

bij Wander en Ria Postma een dochtertje geboren met de naam:  

 

                                                 Anke Hanna 

 

 

                               GEBOREN 

                                                
 

Martijn en Avelien  Kool-Verburg 

Woonachtig Watermuntplein 23 3417 RE te Montfoort 

 

 

Zijn op 12 maart 2004 de trotse ouders geworden van een zoon! 

 

 Thijmen Marten Jonathan 

 

 

Namens iedereen van harte gefeliciteerd. 

 

Nog meer nieuws: 

Er ligt nog een weinig gebruikt stel spikes te wachten op een nieuwe eigenaar. Maat 40 

Gratis af te halen bij Leo Roskam. 

 

Een sportevenementen kalender is er verkrijgbaar bij Nynke Galema ( 0648263106) 
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Hoveniersbedrijf 
                      

A.J. Eikelenboom 
 

Tuinaanleg, onderhoud en sierbestrating 
        

                                                           

 

 

 
    Lopikerweg Oost 127 3411 LZ  Lopikerkapel  

    Tel: 0348-557432  Fax: 0348-557487 
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