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Informatie over de Polsstokbond Holland                                  tel nr 06-50868046 

Secretariaat Lopikerweg West 9, 3411 AL, Lopik 

Bankrekening 3071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland. Lopik  
Websites www.pbholland.nl www.pbholland.com www.fierljeppenholland.nl 
Bestuur Polsstokbond Holland  

Voorzitter Gerard Hack 0348-416625 
Vice-voorzitter, archief  Erik Bos 0348-500750 
Secretaris Leo Roskam 0348-551572 
Penningmeester Corrinne Dubbelman 0348-552348 
Lid, TC zaken Werner Kamphof 0348-412143 
Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 
Lid, sponsorzaken, promotie Pieter Hielema 0346-240211 
Technische Commissie  

Voorzitter, demo’s, overleg bestuur Teus Eikelenboom 0348-552450 
Secretaris, WL, overleg NFB en FLB Henry Helmes 06-12235709 
Coördinator WL, WL  Arie de Jong 0182-353019 
Wedstrijdleider Toon Eikelenboom 0348-552808 
Wedstrijdleider Bastiaan de Leeuw 0348-451244 
Wedstrijdleider Piet Nap 0348-420742 
Wedstrijdleider Bert Koetsier 0182-610925 
Wedstrijdleider Tino Leliveld 0172-651202 
Wedstrijdleider / Chauffeur Gerrit Eikelenboom 0348-453015 
Chauffeur Ben Groothedde 0348-552691 
Chauffeur Bastiaan de Bruin 0348-553313 
Promotie Commissie  

Voorzitter, website, overleg bestuur Pieter Hielema 0346-240211 
Lid, meldpunt demo’s Eelco Tigchelaar 0348-552348 
Lid, huisstijl Cecilia Segami 0346-240211 
Lid Marian Roskam 06-47058887 
Lid Floris van Elzakker 0348-424471 
Lid Lianne van der Wijk 06-11406701 
Sponsor Commissie  

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 
Lid Pieter Hielema 0346-240211 
Bestuursleden NFB namens PBH  

Vice-voorzitter Erik Bos 0348-500750 
Secretaris Pieter Hielema 0346-240211 
Redactie Polshoogte  

Lid Fijke den Hartogh 0348-452138 
Lid Margriet Kamphof 06-53577870 
Lid Arja Helmes 030-6887108 
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Vrienden van het Polsstokverspringen 
Contactpersoon Tonny de With 030-6865667 
Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris grote schans Erik Bos 0348-500750 
Wedstrijdsecretaris jeugd Bertjan van Vliet 0348-431494 
Ledenadministratie Joke de With  0348-451264 
doorgeven van wijzigingen  
ledenadministratie@pbholland.com   

  

 
 
 

Van de redactie 
 

Het seizoen gaat weer van start. De jaarvergadering is 
geweest en we hebben er 2 ereleden bij gekregen.  
Teus en Bram, ook namens de redactie van harte 
gefeliciteerd met deze zeer verdiende benoeming.   
 
Deze "Op de hoogte" is weer zoals ieder jaar in de mei-
editie flink gevuld met de notulen van de jaarvergadering 
en allerlei info, die we nodig hebben om de wedstrijden 
volgens de regels te laten verlopen.  
 
De klasse indeling is weer gemaakt, verder is er ook nog 
polsstok en overig nieuws vanuit de TC en natuurlijk een 
aankondiging van de schansopening van Polsstokclub de 
Vlist.  
 
Dus lees het allemaal goed door en dan zien we elkaar 
zaterdag 13 mei om 14.00 uur in Linschoten! 
 
U kunt uw stukjes mailen naar:  
hahelmes@kabelfoon.nl CC fdenhartogh@zonnet.nl  
 
Uiterste inlever datum volgende Polshoogte: 5 juli 2006 
De volgende editie komt uit: rond 15 juli 2006 
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Van de voorzitter 
 
Het seizoen staat weer voor de deur. Op de laatste 
algemene vergadering merkte ik dat het bij iedereen 
kriebelt. De springers staan popelen om hun prestaties 
van vorig jaar te gaan verbeteren! De technische 
commissie zal er alles aan doen de accommodaties gereed 
te hebben en de promotiecommissie heeft de flyer 2006 
en wedstrijdkalender uitgebracht. 
Daarnaast moet ik de vrijwilligers niet vergeten. Zij zijn de 
steunpilaren van de verenigingen. Zij knappen het “zware” 
werk op. Zij zijn onze hulp en toeverlaat. Laten wij 
proberen velen enthousiast te houden voor onze 
geweldige cultuur sport. 
 
Sport verbroederd zegt men. Zeker onder de “atleten” die 
de sport beoefenen. Maar ook de betrokkenen en de 
omstanders, de bezoekers en zij die de sport een warm 
hart toedragen. Maar ik bemerk ook dat de verbroedering 
tussen de rivaliserende sportorganisaties is toegeslagen. 
In het laatst tussen de PBH en het FLB gehouden 
bestuurlijk overleg was dit ook merkbaar. Twee 
organisaties die zich inzetten om de cultuursport 
Polsstokverspringen / Fierljeppen naar een hoger 
standaard te brengen. Gelukkig maar. Daardoor krijg je 
een competitie die, in het voor de Friezen bijzondere 
sportjaar, de allure krijgt wat iedereen hoopt. Topsport.  
 
Laten wij ervoor gaan. Ik wens de springers alvast veel 
succes. Ik bedank alle betrokkenen al voor hun inzet. Ik 
hoop op een zeer sportief polsstokverspringjaar. Laten wij 
het gaan maken.  
 
Gerard Hack
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Twee ereleden bij Polsstokbond Holland 
 

Op de algemene jaarvergadering van de Polsstokbond 
Holland die op donderdag 23 maart in Polsbroekerdam 
werd gehouden zijn Bram te Brake en Teus Eikelenboom 
benoemt tot ereleden van Polsstokbond Holland. Zij zijn 
beiden lid van de afdeling Jaarsveld. De kersverse 
ereleden kregen een 
mooi aandenken 
uitgereikt (zie foto)   
 
Bram, die deze avond 
door omstandigheden 
niet aanwezig kon 
zijn, werd benoemd 
omdat hij sinds de 
oprichting van het 
polsstokverspringen, 
zo’n veertig jaar 
geleden, in het 
bestuur heeft gezeten 
van de afdeling Jaarsveld, waarvan de laatste 20 jaar als 
voorzitter. Hij was er mede verantwoordelijk voor dat er 
een eerste Nederlands kampioenschap, en de tweekamp 
tegen Friesland werd georganiseerd op de schansen van 
de afdeling Jaarsveld. Ook was hij in de jaren negentig 5 
jaar voorzitter van de PBH. Onder zijn voorzitterschap is 
het toenmalige bestuur begonnen met de jeugdtrainingen, 
iets waarvoor heden ten dage nog steeds de vruchten 
worden geplukt, getuige de vele jeugdleden die we nog 
steeds mogen begroeten. Bovendien is hij 
multifunctioneel, want er kan altijd een beroep op hem 
gedaan worden. Van meten, mikken, kaartjesverkoper, 
drankbezorger, maaien, baggeren, altijd is hij 
beschikbaar.  
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Ook Teus is al veertig jaar betrokken bij het 
polsstokverspringen. Eerst als actief springer, ooit werd hij 
tweede op een N.K., later werd hij leider van het 
demoteam. Onder zijn bezielende leiding zijn er 
ontzettend veel demo-wedstrijden verzorgd in het land. 
Dit om de sport zoveel mogelijk te promoten. Ook in 
technisch opzicht, Teus is al jaren lid van de technische 
commissie van de PBH, kunnen we altijd een beroep op 
hem doen. Bovendien is hij al sinds 15 jaar 
penningmeester van de afdeling Jaarsveld. Ook mogen we 
zeker niet vergeten dat de feesten die de afdeling 
Jaarsveld altijd organiseert geheel op het conto van Teus 
(en zijn vrouw Janny) bijgeschreven mogen worden.  

 
 
 

Bram en Teus zijn bij iedereen wel bekend, maar de 
Polsstokbond Holland heeft nog meer ereleden.  

Voor degene die het niet -meer- weet, 
volgen hieronder de namen van de ereleden en om het 
rijtje compleet te maken, ook de leden van verdienste. 

 
 

Ereleden Polsstokbond Holland: 
Ton de Leeuw 

Willem Brouwer (overleden) 
Jaap Cluistra 
Arie Schouten 
Bram te Brake 

Teus Eikelenboom 
 

Leden van verdienste: 
Bert Koetsier 

Teus Eikelenboom 
Martijn Kool 
Bert Hertog 
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Dit seizoen opnieuw meer publiek bij wedstrijden? 
 

Bij de Nederlandse Kampioenschappen in Polsbroekerdam 
was het lekker vol. Zo veel bezoekers willen we eigenlijk 
wel bij alle speciale wedstrijden. We zien steeds weer dat 
de springers de ambiance van veel publiek nodig hebben 
om verder te springen.  
 
Als we vorig recordseizoen nog weer een keer willen 
verbeteren, dan moeten we dus in ieder geval zorgen voor 
heel veel mensen bij de wedstrijden. 
 
De volgende wedstrijden zijn dit jaar geselecteerd als de 
wedstrijden waarin de verenigingen (samen met de 
promotiecommissie) zich specifiek gaan richten op het 
werven van meer publiek. Schrijf deze wedstrijden dus 
groot in je agenda, want het zullen dé belangrijke 
wedstrijden van dit seizoen zijn. 
 

 Schansopening in Vlist op 20 mei (incl. Persdag) 
 Kampioenschap van de Lopikerwaard in 

Polsbroekerdam op 10 juni 
 Kampioenschap van Jaarsveld op 17 juni 
 Tweekamp Holland – Friesland in Linschoten op  

1 juli 
 Hollands Kampioenschap in Polsbroekerdam op 

5 augustus 
 Kampioenschap van Linschoten op 20 augustus 

 
Hierbij een lijstje van wat de verenigingen en PC in ieder 
geval gaan doen om deze wedstrijden extra te promoten. 
Er komt een aankondiging van de wedstrijden in de 
regionale kranten. We gaan met de omroepbus voor de 
wedstrijd de dorpen (en steden) door en campings af om 
mensen op de hoogte te stellen. Er worden voor de 
wedstrijd posters opgehangen in de dorpen (en steden) 



 8

met de aankondiging. Sponsoren en pers krijgen een extra 
uitnodiging voor de wedstrijden. Het wedstrijdterrein 
wordt extra aangekleed. Er komen programmaboekjes. 
Ook hebben we al een grote sponsor voor deze 
wedstrijden. De, inmiddels bekend, Hydronboog zal bij 
bijna al deze wedstrijden ook weer aanwezig zijn. 
 

Een heleboel zaken dus,  
maar het meest belangrijke komt voor jullie rekening: 

 

Dit worden de mooie wedstrijden in 2006,   
neem a.u.b. iedereen mee  

die je daarvoor kunt interesseren.  
Dus familie, vrienden, buren,  

klasgenoten, collega’s etc. 
Elke extra bezoeker is weer een extra supporter  

op weg naar nieuwe spetterende records! 
 
De Promotie Commissie 
 
P.S. Bij een aantal van deze wedstrijden zal opnieuw 
entree worden gevraagd. Op de volgende pagina staan 
vrijkaartjes die je kunt uitdelen aan familie en vrienden. 
Wanneer er entree wordt gevraagd maken we dat zo 
vroeg mogelijk bekend. 
 
P.S. 2. Nieuwe ideeën zijn altijd zeer welkom. Mail/bel/ 
fax/sms etc naar Lianne van der Wijk, Floris van Elzakker, 
Eelco Tigchelaar, Marian Roskam of Pieter Hielema en dan 
gaan we proberen je idee in te passen. Ook zijn we altijd 
op zoek naar versterking van ons team, dus meld je aan 
als je graag wil helpen om onze sport te promoten. 
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20 MEI 2006  
 
 
 
 

SCHANSOPENING 

Vanaf 13.30 uur 
 

Officiële opening om 14.00 uur 
 

We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen  
en zijn op zoek naar 

oud-springers/-vrijwilligers/-betrokkenen.  
Helaas kunnen we niet iedereen 

benaderen i.v.m. ontbreken van gegevens. 
Mocht u oud-bekenden spreken, 

ze zijn van harte welkom!!!! 
 

Voor jeugdschansspringers graag 
voor 13.45 uur aanmelden bij de jeugdschans 

i.v.m. de openingsceremonie 
 

Parkeren op West Vlisterdijk 
(brede kant) 

P-route volgen 
Parkeren €1,-
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Polsstoknieuws  
Een nieuw tijdperk breekt aan. 

 

Er is al veel over gespeculeerd en gesproken 
maar uiteindelijk gaan de polsstokken van carbon 
dan toch hun intrede doen. De laatste testen met 
de carbon polsstokken zijn met goed gevolg uitgevoerd en de 
ontwikkelaars zijn er van overtuigd dat de kwaliteit en de sterkte 
van de carbonstokken die van de aluminium stokken overtreft. 
Enkele leden van de FLB hebben heel veel tijd in dit project 
gestoken en in goed overleg hebben beide bonden gezamenlijk 
besloten om deze nieuwe carbonstokken te bestellen. Het zullen 
zeker geen stokken worden die met fluwelen handschoentjes 
aangepakt dienen te worden. Echter is voorzichtigheid bij 
vervoer en bij terugtrekken naar de schans wel geboden omdat 
de carbonstokken beschadiginggevoelig zijn zodra er grote 
puntbelastingen op komen. Dit zal dus mede inhouden dat er 
enige aanpassingen aan de schansen aangebracht moeten 
worden en dan moeten we denken aan rubberen bescherming 
op houten randen e.d. Hierover zullen we binnenkort de 
verenigingen inlichten.Tevens moet er een stokgeleider voor op 
de schans komen, deze is ook in ontwikkeling. 
De PBH gaat dus ten behoeve van de wedstrijden over tot 
aanschaf van 2 x 10 meter en 2 x 11 meter carbonpolsstokken. 
Alle verenigingen hebben inmiddels ook 1 stok en een topje 
besteld. Ook zullen er door de PBH diverse carbontopjes van 
verschillende lengten bijbesteld worden. Het is in de toekomst 
dus niet meer mogelijk om zelfgemaakte topjes te gebruiken.  
De tijd zal het leren of we op termijn door het gebruik van deze 
carbonpolsstokken kunnen gaan uitzien naar structurele 
verbeteringen van persoonlijke records of dat zal blijken dat we 
het nieuwe materiaal hierin overschat hebben. Echter andere 
mogelijkheden hebben we op dit moment niet omdat het 
productieproces waarmee de aluminium polsstokken gemaakt 
werden niet meer toegepast wordt. 
 
Henry Helmes (namens de TC) 
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Indoortraining wederom een suc6 
 
Van onze correspondent – 20 april 2006  
Ook in het voorjaar van 2006 is een door de trainers van 
de Polsstokbond Holland een aantal avonden indoor 
trainen georganiseerd. De trainingen werden van 17 
februari tot 7 april iedere vrijdag gehouden en duurden 
van 19.30u tot 21.00u. De trainingen werden gelei/ijd 
door verschillende trainers van de Polsstokbond. De plaats 
van samenkomen was de sporthal van het Wellantcollege 
in Montfoort. Voorafgaand aan de training kan er worden 
gevoetbald en geslingerd in de ringen. Iedere week gaf 
een van de springers een warming up, bij de een wat 
zwaarder (Dennis) , bij de ander wat rommelig. 
Loopoefeningen werden na de warming up uitgeprobeerd, 
dit was voor sommigen van de springers errug moeilijk, je 
kon je dan ook behoorlijk voor “polsstok-gek” voelen 
staan. Gelukkig deed Margriet het altijd even voor. De 
groepen werden telkens anders ingedeeld, alleen Lianne 
had bijna altijd dezelfde trainer, Carla. Dit jaar waren er 
weer een paar nieuwe oefeningen, maar de gepijnigde 
spiergroepen blijven gelijk; buik-, arm- en beenspieren 
worden afgewisseld beproefd op kracht. En belangrijk; wie 
van je groepje haalt het hoogst aantal per minuut? Tijdens 
de pauze wordt de muziek altijd wat harder gezet door 
onze musicman Cornelis. Om er daarna nog even 
tegenaan te gaan om alle oefeningen te kunnen doen. Na 
het volbrengen van de oefeningen wordt de zaal snel 
klaargemaakt voor een spel. Wie wist dat polsstokkers zo 
fanatiek kunnen zijn bij een potje trefbal, basketbal of 
matvoetbal? Ze lopen zelfs rood aan en beginnen te 
zweten! Dus niet alleen gezelligheid, keihard knallen! De 
voorbereidingen zijn goed; laat het polsstokseizoen maar 
komen!!! 
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Vrijwilligers gevraagd – herhaalde oproep 
 
In de vorige Polshoogte stond op de middenpagina een 
oproep voor vrijwilligers. 
Hierin stond o.a.: “Wij willen daarom ook u als ouder en/of 
verzorger van onze (jeugd)leden of als vriend of vriendin van 
het Polsstokverspringen vragen of u bereid bent om één of 
meerdere keren te helpen bij ‘uw’ vereniging, zodat de taken 
verdeeld kunnen worden en niet iedere keer een beroep op 
dezelfde mensen wordt gedaan” 
 

Na deze oproep zijn al een aantal mensen die het formulier 
hebben opgestuurd, waaronder Joke de With (moeder van 
Liesbeth, Gijsbert en Christiaan), die zich heeft aangemeld 
om te helpen met de ledenadministratie. 
 

Er zijn echter ook nog heel wat vrijwilligers, die andere jaren 
ook helpen, waar we nog geen reactie van hebben 
ontvangen. Denk nu niet: ik word toch wel gebeld of 
gevraagd en dan geef ik wel door of ik wel of niet kan 
helpen. Als u op het formulier aangeeft welke wedstrijden u 
wèl kunt helpen (en dus niet op vakantie bent of andere 
verplichtingen heeft), dan hoeft degene die dit regelt bij de 
vereniging veel minder te bellen of te vragen.  
 

Pak dus uw vorige Polshoogte nog even erbij. Haal de 
middenpagina eruit en stuur het formulier ingevuld op naar 
het vermelde adres. Indien u de Polshoogte niet meer in uw 
bezit heeft, dan kan dit formulier ook van de website worden 
gedownload. 
 

Het opgaveformulier mag ook rechtstreeks bij de 
contactpersonen van de afdelingen worden ingeleverd: 
Dit zijn voor: 
Linschoten    -  Margriet Kamphof 
Polsbroekerdam   -  Eén vd trainers of  Bastiaan de Leeuw 
Jaarsveld    -  Leo Roskam 
Vlist     -  Marja van Eijk 
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Schansindeling seizoen 2006 
 
Deze indeling is gemaakt op basis van het eindklassement van 2005. 
Omdat er per klasse voldoende goede springers zijn is besloten dit 
seizoen de Topklasse weer in te voeren.  
Na 3 wedstrijden wordt zoals vorig seizoen bekeken of hier 
wijzigingen op worden gemaakt. 
 

Naam Rugnummer Klasse Schans 
Theo van Kooten 11 Senioren Topklasse A 
Erik Bos 24 Senioren Topklasse A 
Gerwin van Vliet 60 Senioren Topklasse A 
Bastiaan de Bruijn 69 Senioren Topklasse A 
Werner Kamphof 43 Senioren Topklasse A 
Pieter Hielema 36 Senioren Topklasse A 
Hidde Kiers 40 Senioren Topklasse A 
Hans van Eijk 34 Senioren A A 
Bertjan van Vliet 28 Senioren A A 
Peter van Vliet 84 Senioren A A 
Wander Postma 27 Senioren A A 
Aart van Eck 41 Senioren A A 
Gerrit Eikelenboom 29 Senioren A A 
Thijs van Oostrum 74 Senioren A A 
Remco van de Berg 21 Senioren A A 
Pieter Verweij 15 Senioren A A 
Eelco Tigchelaar 13 Senioren A A 
Wouter de Jong 76 Senioren A A 
 
Jaco de Groot 42 Junioren Topklasse A 
Cornelis de Bruijn 68 Junioren Topklasse A 
Floris van Elzakker 52 Junioren Topklasse A 
Christiaan Spruit 54 Junioren Topklasse A 
Jan-Willem de Groot 63 Junioren Topklasse A 
Dennis Snoek 90 Junioren Topklasse A 
Tjeerd Kiers 85 Junioren Topklasse A 



 14

Naam Rugnummer Klasse Schans 
Niels Koetsier 16 Junioren A B 
Kenneth Broos 45 Junioren A B 
Sebastiaan van Oort 73 Junioren A B 
Rick Boer 67 Junioren A B 
Corne Lekkerkerker 19 Junioren A B 
Jochem Faasen 71 Junioren A B 
Matthijs Hilgeman 33 Junioren A B 
 
Corné Spruit 55 Jongens Topklasse B 
Gustian Roskam 78 Jongens Topklasse B 
Anthony Lekkerkerker 56 Jongens Topklasse B 
Florus de With 64 Jongens Topklasse B 
Dennis van Zelderen 72 Jongens Topklasse B 
Gijsbert de With 83 Jongens Topklasse B 
Geert Pieter de Bruijn 77 Jongens Topklasse B 
Simon van Beusekom 48 Jongens A C 
Reinier Langerak 17 Jongens A C 
Martijn Baars 31 Jongens A C 
Arno Baas 88 Jongens A C 
Sander van Vliet 49 Jongens A C 
Johan van der Hoeven 57 Jongens A C 
Rian Baas 86 Jongens A C 
Laurens Lekkerkerker 79 Jongens B C 
Wilco den Boer 66 Jongens B C 
Gideon Spek 87 Jongens B C 
Felipe Roskam 80 Jongens B C 
Jarno Nap 89 Jongens B C 
Christiaan de With 65 Jongens B C 
Wilco van Dijk 61 Jongens B C 
Matthijs Oosterom 80 Jongens B C 
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Naam Rugnummer Klasse Schans 
Margriet Kamphof 18 Dames Topklasse B 
Liesbeth de With 10 Dames Topklasse B 
Wendy Helmes 44 Dames Topklasse B 
Carla Bos 14 Dames Topklasse B 
Gelieny van der Paauw 12 Dames Topklasse B 
Jessica Snoek 81 Dames Topklasse B 
Carolien de Groot 62 Dames Topklasse B 
Johanne de Bruijn 50 Dames A C 
Dymphie van Rooyen 35 Dames A C 
Hilde van der Paauw 30 Dames A C 
Leonie van der Stok 22 Dames A C 
Marlize van der Paauw 75 Dames A C 
Thessa van Krimpen 47 Dames A C 
Anneke van Dijk 53 Dames A C 
Johanna Tinga 91 Dames A C 
Carina den Hartogh 20 Dames A C 
Arja van Vliet 93 Dames A C 

 
Let op: Volgorde springen is gewijzigd!!! 

 
Schans A : X Junioren Topklasse 

X Senioren A 
X Senioren Topklasse 

 
Schans B : X Dames Topklasse 

X Jongens Topklasse 
X Junioren A 

 
Schans C : X Dames A 

X Jongens A 
X Jongens B 



 16

Van de Technische Commissie 
 

Voor de springers: 
 

 Aan alle springers is een formulier verspreidt 
waarop de springer aangeven moet bij welke 
wedstrijden hij/zij wel meedoet. Iedere springer is verplicht om 
deze voor het nieuwe seizoen ingevuld in te leveren bij Erik 
Bos!  

 De springers op de grote schans worden geacht 2 bondstenues 
in bezit te hebben. Als een springer geen droog bondstenue meer 
heeft, dient hij/zij te springen in een wit shirt of zwart shirt zonder 
opdruk of een Jeppie shirt met witte of zwarte broek. 

 Als na de wedstrijd blijkt dat er een nieuwe klassementsleider is, 
gaat het leidersshirt direct over naar de nieuwe klassementsleider. 
De springers moeten dit zelf in de gaten houden. 

 Als een wedstrijd afgelast wordt voor de 2e ronde, dan wordt 
deze overgesprongen. Als een wedstrijd in de 2e ronde afgelast 
wordt, beslist de TC of deze wedstrijd overgesprongen wordt. Als 
een wedstrijd afgelast wordt, nadat de finale gestart is, dan is de 
wedstrijd een feit. De uitslag staat dan vast. 

 De springers dienen op tijd voor de wedstrijd aanwezig te zijn en 
dienen bij een eventuele vertraging de wedstrijdleider in te lichten. 
Regel is: 

-  Bij te laat + eerste ronde voorbij = beurt voorbij. 
-  Bij vooruit springen ivm eventuele andere bezigheden  
   mag een spring(st)er maximaal 2 x springen. 

 Springers mogen klachten alleen tegen een wedstrijdleider uiten. 
 De tijdslimiet wordt strenger gehanteerd. Na de landing van een 

springer gaat de tijd voor de volgende springer lopen. Als een 
springer gehinderd wordt, bijv. door iemand van de schans ernaast, 
dan kan de TC de tijd niet terugzetten. De springer krijgt dan wel 
extra tijd en moet altijd de sprong helemaal afmaken. De afstand 
wordt altijd gemeten. Als de afstand niet op het scorebord komt, is 
de afstand ongeldig. Als de afstand wel op het scorebord komt, kan 
alleen de wedstrijdleider de afstand nog ongeldig verklaren. 

 Het licentiespringen gebeurt in aanwezigheid van 1 TC-lid en de 
trainer. Bij springers die een licentie halen, moet het formulier 
worden ingeleverd, waarop ingevuld wordt welke wedstrijden deze 
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springer mee doet. Bij minderjarige springers moet deze ook 
worden ondertekend door de ouder/verzorgers.  

 De PBH draagt geen verantwoordelijkheid voor het 
indoorspringen in Zwaagwesteinde. Allen springen hier op eigen 
risico. 

 Wees voorzichtig met de materialen (polsstokken/matten). De 
matten scheuren snel als je op een dubbelgevouwen mat gaat 
staan, dus doe dit niet! 

 Nadat de wedstrijd op een schans is afgelopen helpen de 
springers mee om de materialen op te ruimen. 
 

Voor de verenigingen: 
 

 De verenigingen moeten, minimaal 3 dagen voor een wedstrijd, 
Bep Hagoort vragen voor de EHBO tijdens deze wedstrijd. Als Bep 
niet kan, dan zelf voor een vervanger (gediplomeerd EHBO-er) 
zorgen. Tevens zijn de voorschriften op het advies van het “oranje 
kruis” aangepast. Het aantal EHBO-ers dient in het vervolg te zijn: 

-  Klassementswedstrijd 1 x EHBO-er 
-  Speciale wedstrijd  2 x EHBO-er 
-  Tweekamp / Ned. Kamp 3 x EHBO-er 

 De verenigingen dienen voor aanvang van het seizoen bij de TC 
(Teus) een naam van een persoon door te geven die 
verantwoordelijk is voor het opstellen en opruimen van de 
materialen voor en na de wedstrijd. De naam van deze 
contactpersoon komt ook op het wedstrijdformulier en is dus 
namens de vereniging op dat moment verantwoordelijk voor de 
materialen van de bond. 
 
Henry Helmes (namens de TC) 
 
 

Bedankt! 
 

De TC wil de familie van der Wijk bedanken voor het stallen van de 
polsstokbus in de winterperiode en van Vliet Caravans voor het 
stallen van de polsstokwagen. 
Verder hebben een aantal junioren samen met Gerwin in de 
opslagschuur van Vliet Caravans er voor gezorgd dat de 
polsstokwagen een totale gedaanteverwisseling heeft ondergaan 
en is veranderd in een oranje gekleurde verschijning. 
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Overzicht wedstrijdleiders 2006 
 

 Datum Tijd Plaats Wedstrijdleiders extra 
  za 13 mei 14:00 Linschoten Toon Bert Tino 
S za 20 mei 14:00 Vlist Piet Henry Gerrit 
  za 27 mei 14:00 Polsbroekerdam Bert Toon  
  za 03 jun 18:30 Linschoten Henry Bas Gerrit 
  do 08 jun 19:00 Polsbroekerdam Piet Bert Tino 
S za 10 jun 18:30 Polsbroekerdam Toon Piet  
  wo 14 jun 19:00 Jaarsveld Bert Henry  
S za 17 jun 14:00 Jaarsveld Bas Piet  
  do 22 jun 19:00 Vlist Henry Tino  
  za 24 jun 18:30 Vlist Henry Bas  
  wo 28 jun 19:00 Linschoten Toon Gerrit  
S za 01 jul 14:00 Linschoten Toon Bas  
  za 08 jul 14:00 Polsbroekerdam Piet Gerrit  
  za 15 jul 14:00 Jaarsveld Bas Tino  
  wo 19 jul 19:00 Vlist Toon Piet  
  za 22 jul 18:30 Vlist Bas Tino  
S za 29 jul 10:30 It Heidenskip n.v.t n.v.t.  
  do 03 aug 19:00 Polsbroekerdam Bert Arie  
S za 05 aug 14:00 Polsbroekerdam Bert Toon  
  wo 09 aug 19:00 Linschoten Arie Gerrit  
  za 12 aug 14:00 Linschoten Gerrit Bert  
  wo 16 aug 19:00 Jaarsveld Henry Arie  
  za 19 aug 14:00 Winsum n.v.t. n.v.t.  
  di 22 aug 19:00 Jaarsveld Piet Arie  
  za 26 aug 14:00 IJlst Bert n.v.t.  
 za 02 sept 14:00 Jaarsveld n.v.t. n.v.t.  
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De doorgeschoven pen  

 
  

Hallo, 
 

ik ben Wouter de Jong en ik ben 22 jaar en ben 
elektricien.Mijn ouders wonen nog steeds bij mij. 

Ik ga dit jaar weer beginnen met springen en  
mijn p.r. (14.84) stamt nog van mijn jongenstijd.  

Maar nu ben ik een senior en een heel stuk  
serieuzer dus pas maar op! 

 
Als u een hoogstaand intellectueel en filosofische  
discussie met mij wilt voeren, zult u zich moeten  

aanpassen op mijn nivo oftewel: sappie, altijd welkom  
(nee dit is geen stille, maar een overduidelijke hint!!!) 

 
Als we gaan kamperen neem ik altijd de vaderlijke rol op 

me, dus als ik terug kom van mijn nachtwandeling  
maak ik voor het slapen gaan altijd nog een inspectierondje 

langs alle tenten om te controleren  
of een ieder netjes ligt te slapen zodat ze fit zijn  

voor de grande finale. 
 

Ik geef de pen door aan Jessica Snoek,  
omdat ik haar zie als mijn kleine lieve zusje. 

 
Groetjes Wouter 
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Namenlijst besturen PBH afdelingen 
 

Linschoten Jaarsveld 
Voorzitter 
Janny Schoenmaker  
Tel 0348-402086 / 06-18923085 
jannyschoenmaker@wanadoo.nl  

Voorzitter 
Bert Koetsier 
Tel 0182-610925 

Secretaris 
Pieter Verweij 
Tel 06-51687667 
verweijptt@hotmail.com 

Secretaris 
Herman Stigter 
Tel 0348-552525 / 06-51528898 
email: herman.stigter@oce.com 

Leden 
Margriet Kamphof  
(Coördinator tel 06-53577870) 
Piet Nap           Simon van Kempen 
Maartje Spruit              

Leden 
Leo Roskam 
Ada van Zelderen 

Penningmeester 
Tino Leliveld 
Tel 0172-651202 
tino@vanwaveren.nl 

Penningmeester 
Teus Eikelenboom 
Tel 0348-552450 / 06-24426229 

 

Polsbroekerdam Vlist 
Voorzitter 
Bastiaan de Leeuw 
Tel 0348-451244 / 06-24599012 

Voorzitter 
Maartje de Jong  
Tel 06-46438420  
de-maartje@lycos.nl 

Secretaris 
Aart de With 
Tel 0348-452059 
e-mail  fam_dewith@hotmail.com 

Secretaris 
Carla Bos  
Tel 06-53585342 
carla.bos@pbholland.com 

Penningmeester 
Miranda van Rossum 
Tel 0347-342700 
e-mail kross@tref.nl 

Penningmeester 
Theo van Kooten 
Tel 0348-501080 
penningmeesterdevlist@planet.nl 

Leden 
Jacob Zwijnenburg   Hans Boers 
Kees van Schaik       Kees Rietveld    
Ronald Overbeek      Burt de Jong    
Liesbeth de With 

Leden 
Marja van Eijk  
(Coördinator tel 0182-501947) 
adrie.marja@hetnet.nl 
Erwin van Duin 
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Nieuws van Polsstokclub Jaarsveld  

 
7 januari:   Het traditionele toernooi van de volleybal 
 

Onze vereniging was meer dan goed vertegenwoordigd, met 
o.a. het complete bestuur en vele leden. Met twee teams was 
Jaarveld aanwezig. Als beloning werd Jaarsveld 1 kampioen. 
Dus de vereniging staat als club van het jaar al op de kaart. 
Captain Teus Eikelenboom heeft de wisselbeker in ontvangst 
genomen en de bloemen zijn als blijk van medeleven gegeven 
aan Bert Hertog vanwege zijn ziekte. 
 
28 januari:  Kegelavond van polsstokclub Jaarsveld 
 

In sporthal de Wieleroord te Lopik waren 32 leden aanwezig 
voor een gezellige avond met o.a. de kegelwedstrijd over 
twee ronden. Dit alles onder het genot van een drankje en 
een hapje.  
Bij de dames was de eerste prijs voor Therese Eikelenboom 
met 45 punten, tweede Janny Eikelenboom met 36 punten  
en derde Johanne de Bruijn met 24 punten. 
Bij de heren werd Dennis van Zelderen eerste met 51 punten, 
voor Rick Boer met 47 punten en Arie de Jong met 46 
punten. 
Deze prijzen worden op 17 juni uitgereikt. Na het kegelen 
was er een video over het seizoen 2005, verzorgd door Leo 
Roskam. Al met al een gezellige avond met aan het einde 
zoals gebruikelijk, de goede oude sterke verhalen. 
 
Bert Koetsier 
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NOTULEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING van 
POLSSTOKBOND HOLLAND,  
gehouden op do. 23 maart 2006  
in de Triangel te Polsbroekerdam 
 

Aanwezige leden: Gerard Hack (voorz.), Erik Bos, Arja Helmes, Leo 
Roskam (secr.), Ronald Overbeek, Werner Kamphof, Henry Helmes, 
Bert Jan van Vliet, Jan Willem de Groot, Liesbeth de With, Leonie van 
der Stok, Gerwin van Vliet, Lianne van der Wijk, Herman Stigter, 
Maartje de Jong, Jan den Hartogh, Christiaan Spruit, Bastiaan de 
Bruijn, Carla Bos, Pieter Hielema, Wim Roskam, Janny Schoenmaker, 
Margriet Kamphof, Theo van Kooten, Bastiaan de Leeuw, Niels 
Koetsier, Kenneth Broos, Dennis Snoek, Teus Eikelenboom, Bert 
Koetsier, Marja van Eijk, Ton de Leeuw  
 

Aanwezige niet-leden: Corine Rietveld, Cora Koetsier, Toon 
Eikelenboom, Mieke Baars 
Afwezige leden (m.k.): Corrinne Dubbelman (penn.), Bram te Brake 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet allen hartelijk 
welkom en hoopt op een goed seizoen. Helaas is de 
penningmeester, Corrinne Dubbelman, vanavond verhinderd. 
Bram te Brake is eveneens verhinderd. Gevraagd wordt of alle 
aanwezigen de presentielijst willen tekenen. De voorzitter wil de 
vergadering om 22,30 uur afsluiten. 

 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2005   

Hierover zijn enkele vragen: 
• Carla Bos vraagt (n.a.v. punt 5) naar de plaatsing van het 

logo op het shirt. Dit moet zijn: “de mogelijke plaatsing van 
het PBH-logo of het logo van een hoofdsponsor op het shirt.” 
Voorwaarde is wel dat er dan een shirtsponsor komt! 

• Teus Eikelenboom merkt op dat de tijdige verstrekking van 
shirts in 2005 niet is gerealiseerd. Antwoord bestuur: Dit 
klopt: we gaan dit gaan verbeteren in 2006. 

 Teus merkt (n.a.v. punt 6) ook op dat er in de notulen sprake 
is van “1 peildatum voor de contributie” en vraagt of dit 
klopt. Antwoord: de notulen zijn hier niet helemaal juist. Er 
moet nog aan toegevoegd worden: “Echter personen die na 1 
mei van een kalenderjaar lid geworden zijn, moeten wel 
contributie afdragen voor dat kalenderjaar”. Er is dus wel een 
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naheffing (ook wel 2e peildatum genoemd), nl. 1 oktober. 
Voor springers die tijdens het seizoen van de jeugdschans 
naar de grote schans promoveren, hoeft de vereniging geen 
extra contributie bij te betalen. 

• Teus vraagt verder of het wel gewenst is dat leden die bijv. in 
augustus beginnen met springen, contributie aan de PBH 
moeten betalen. Besloten wordt dit te handhaven, maar het 
staat de verenigingen vrij om in dergelijke gevallen geen 
contributie te heffen, maar de vereniging moet wel de 
verschuldigde contributie aan de PBH betalen. 

• Met toevoeging van de bovenvermelde wijzigingen, wordt het 
Verslag Algemene Ledenvergadering 2005 goedgekeurd en 
vastgesteld door de leden. 

   
3.   Jaarverslag secretaris 2005 

Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd door de leden. 
Er zijn geen opmerkingen of vragen hierover. 
 

4.   Financiële zaken 
Helaas is onze penningmeester afwezig. Gerard Hack licht 
e.e.a. toe. 
a. Jaarrekening 2005.  
De leden gaan akkoord met de Jaarrekening 2005. 
Het positieve resultaat van 2005 wordt op voorstel van het 
bestuur toegevoegd aan de reservering voor matten en 
polsstokken. Er is een voorstel van de vrienden van het 
Polsstokverspringen om 500 euro te doneren aan Vlist. De 
leden gaan hiermee akkoord. 
b. Begroting 2006.  
Theo van Kooten meldt dat de financiën van de Vrienden van 
het polsstokverspringen wel geadministreerd wordt door de 
PBH en ook verwerkt is in de begroting 2006. De leden gaan 
na deze wijzigingen akkoord met de begroting 2006.  
c. Overige zaken.  
Er zijn nog wel enkele opmerkingen/vragen over de financiële    
zaken: 
• De kascontrolecie vindt het ongewenst dat het geld van de 

VvhP niet in beheer is bij de PBH. Wim Roskam legt uit dat 
dit in het verleden zo gedaan is, zodat de VvhP zelf iets 
kunnen organiseren. Het besluit is dat het geld onder 
beheer van de PBH gaat komen Het geld blijft wel een 
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reservering voor de VvhP. Het saldo van de bankrekening 
VvhP is opgenomen onder liquide middelen. De reservering 
zal zichtbaar gemaakt worden. 

• Teus Eikelenboom vraagt naar de berekening van de 
wedstrijdbijdrage. Dit is een vast bedrag per wedstrijd en is 
ingevoerd om de kosten van de bus te compenseren. Het 
exacte tarief per wedstrijd weet onze penningmeester, die 
afwezig is. Teus vraagt het omdat het totaalbedrag voor 
Jaarsveld veel hoger is dan andere jaren. Gerard Hack 
belooft hierop z.s.m. antwoord te geven. 

• Het bedrag in de begroting 2006 voor de Opbrengsten van 
de Website zijn voorzichtig geschat 

• Gerard Hack meldt dat de PBH-vergoeding (aan de 
organiserende verenigingen) voor een NK 375 euro 
bedraagt; voor een Tweekamp is deze 250 euro; voor een 
HK en overige Speciale Wedstrijden is dit 125 Euro.  

    Opmerking secretaris: voorwaarde is wel dat er voor deze 
wedstrijden gezamenlijk genoeg geld binnenkomt bij de 
PBH. 

       
5.  Verslag Kascommissie 2006 en benoemen Kascommissie 

2007  
a. Verslag Kascie 2006:  
De kascontrolecie, bestaande uit Theo van Kooten en Teus 
Eikelenboom meldt dat de kas in orde is.  
b. Benoeming Kascie 2007:  
Theo van Kooten is aftredend en wordt door Gerard Hack 
bedankt voor de bewezen diensten. De kascontrolecie 2007 
bestaat uit:Teus Eikelenboom en Leonie van der Stok. 
Reservelid wordt Niels Koetsier. 
 

6.  Vaststellen contributie 2006  
                Voorstel 2006 In 2005  
Springers jeugdschans (zonder licentie grote schans € 9,00    (  9,00) 
Springers grote schans t.m. 15 jaar        € 22,50    (22,50) 
Springers grote schans vanaf 16 jaar        € 28,50    (28,50) 
Niet-springende leden (vrijwilligers)        € 12,00    (12,00) 
 

Hierover zijn allerlei meningen. Bert Koetsier stelt voor om de 
contributies met 1 euro te verhogen en het extra geld te 
reserveren voor de carbonstokken. Janny Schoenmaker stelt 
voor om deze contributieverhoging volgend jaar te doen. 
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Herman Stigter pleit ervoor om de contributie voor vrijwilligers 
niet te verhogen, ook volgend jaar niet. Jan den Hartogh pleit 
ervoor om sponsors te zoeken voor de nieuwe carbonstokken.  
De vergadering gaat akkoord met het contributievoorstel. 
Volgend jaar wordt de contributie passend verhoogd. 
 

Teus Eikelenboom merkt op dat de nota voor 
contributieafdracht van de verenigingen aan de PBH te laat 
was, nl. in 2006 zijn de nota’s voor 2005 verstuurd. Het is een 
verantwoording van het gehele bestuur. Het bestuur erkent dit 
en zet zich in om dit te verbeteren. 
 

Pauze 
Na de behandeling van dit agendapunt wordt een korte pauze 
ingelast. In de pauze waren er dia’s te zien van de aanleg van 
de nieuwe accommodatie te Vlist. 

 
7.  Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn Erik Bos en Leo Roskam. Voor 
beiden zijn geen tegenkandidaten ingediend. Ze worden bij 
acclamatie herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Ronald Overbeek. Op 
voordracht van het bestuur wordt Pieter Hielema benoemd als 
nieuw bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. 
 

Gerard Hack bedankt Ronald Overbeek voor vele jaren 
bestuurswerk en overhandigt hem een bos bloemen en een 
kleine attentie. Ronald was verantwoordelijk voor het 
Prijzenbeheer en deed het onderhoud aan de polsstokbus en de 
stokkenwagen. Ronald heeft aangegeven actief te willen 
blijven, vooral in de technische kant van de sport, het 
onderhoud van bus en stokkenwagen en als 
trainer/onderhoudsman bij de vereniging Polsbroekerdam. 

 
8.  Benoeming ereleden 

• Het bestuur stelt voor om Bram te Brake te benoemen als 
erelid van de PBH. Zijn verdiensten zijn dat hij sinds de 
oprichting van het polsstokverspringen, zo’n 40 jaar 
geleden, in het bestuur heeft gezeten van de afdeling 
Jaarsveld, waarvan de laatste 20 jaar als voorzitter. Hij was 
er mede verantwoordelijk voor dat het 1e Nederlands 
Kampioenschap (in 1972), en de Tweekamp tegen Friesland 
werd georganiseerd. Ook was hij in de 90-er jaren 5 jaar 
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voorzitter van de PBH. Onder zijn voorzitterschap is het 
toenmalige bestuur begonnen met de jeugdtrainingen en 
een trainersopleiding, waarvan nu nog steeds de vruchten 
worden geplukt. Bovendien is hij multifunctioneel; er kan 
altijd voor allerlei werkzaamheden een beroep op hem 
gedaan worden. Helaas is Bram, deze avond niet aanwezig. 
De leden stemmen met een applaus met de benoeming in. 

 

• Daarna stelt het bestuur voor om ook Teus Eikelenboom te 
benoemen als erelid van de PBH. Ook Teus is al veertig jaar 
betrokken bij het polsstokverspringen. Eerst als springer, in 
1972 werd hij tweede op het N.K, later heeft hij 25 jaar 
leiding gegeven aan het demoteam, dat onder zijn leiding 
ontzettend veel demo-wedstrijden verzorgd heeft. Dit om de 
sport zoveel mogelijk te promoten. Ook in technisch opzicht, 
Teus is al jaren lid van de technische commissie van de 
PBH, kunnen we altijd een beroep op hem doen. Bovendien 
is hij al sinds 15 jaar penningmeester van de afdeling 
Jaarsveld. Ook mogen we zeker niet vergeten dat de 
feesten en de bijbehorende hapjes en drankjes, die de 
afdeling Jaarsveld altijd organiseert, door Teus (en zijn 
vrouw Janny) voorbereid worden. De leden stemmen, 
ondersteund door applaus, in met deze benoeming. Teus 
ontvangt een bos bloemen en een aandenken. 

 

Arja Helmes vertelt dat het aandenken belangeloos gemaakt is 
door Koos van Amerongen van JEVA. Ook Bram ter Brake zal 
een dergelijk aandenken krijgen. 

 
9. Nieuws van/ voor de Verenigingen 

a. Speciale wedstrijden 2007: De PBH wil dat de verenigingen 
de data voor de speciale wedstrijden in 2007 in juni 2006 
doorgeven aan de PBH. 
b. Documentatie t.a.v. aansprakelijkheid: de PBH zal dit naar de 
verenigingen sturen 
c. Gebruik polsstokbus als omroepwagen: De bus mag hiervoor 
gebruikt worden, mits dit gemeld wordt aan de TC. De TC 
beslist wie ermee mag rijden. De TC zal zorgen dat er speakers 
op de bus gezet kunnen worden. 
d. Avondwedstrijden in augustus: Het kan voorkomen dat het 
onmogelijk is om 3 voorrondes te springen én een finale te 
houden. De verenigingen moeten max. één week voor de 
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wedstrijd melden aan de wedstrijdleider wat de voorkeur heeft: 
dat er 2 voorrondes met een finale komen of 3 voorrondes 
zonder finale. Henry Helmes (TC) voegt hieraan toe dat, als de 
weersomstandigheden gunstig zijn, er wel 3 voorrondes en een 
finale zullen zijn. 
e. Wedstrijddata: Eén datum voor een wedstrijd in Vlist is 
veranderd: het was woensdag 21 juni en het wordt donderdag 
22 juni. Het is al aangepast op de wedstrijdkalender. 
f.  Nieuws van de verenigingen: 
• Polsbroekerdam en Jaarsveld hebben geen bijzonderheden 

te melden. 
• Linschoten: De avondwedstrijd van woensdag 9 augustus 

zal, als het vroeger donker wordt, bestaan uit 2 voorrondes 
en een finale. 

• Vlist: de aannemer, fa. Kruiswijk, is met de bouw van de 
accommodatie begonnen. Er is 3-4 weken achterstand. In 
april of mei komt er een (nog te verbouwen) kantine. De 
Vlist is druk met zoeken van sponsors en uitzoeken van 
materialen. We zoeken nog vrijwilligers, o.a. voor de 
opening van de accommodatie op 20 mei a.s.  

 
10. Technische zaken 

• Polsstokken. Henry Helmes (TC): Het lukt niet om nieuwe 
aluminium polsstokken te kopen. Er zijn geen bedrijven 
gevonden die het gewenste formaat polsstok maken kunnen 
tegen een acceptabele prijs.  
De carbonstokken zijn in 2005 getest. Daarna heeft een 
commissie de gewenste aanpassingen aan de stokken 
geformuleerd. Inmiddels zijn er 2 aangepaste stokken klaar. 
Niet alle aanpassingen waren haalbaar. Deze zijn nog niet 
getest. Door de aanpassingen zijn de stokken wel duurder 
geworden. Het is momenteel nog niet duidelijk of de 
carbonstokken in 2006 gebruikt gaan worden in de 
wedstrijden of niet.  

 Carla Bos vraagt of de benodigde aanpassingen aan de 
accommodaties bekend zijn. Antwoord: deze zijn bekend bij 
de TC. 

 Teus Eikelenboom merkt op dat de carbonstokken 
kwetsbaarder zijn dan de aluminium stokken. Dus moeten 
we zuinig zijn op de aluminium stokken. Bij demo’s zullen 
geen carbonstok worden gebruikt.  
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 Niels Koetsier vraagt of het FLB verplicht is om een springer 
van de PBH, die met een Friese (carbon)stok wil springen, 
te laten springen met deze, door de TC van het FLB 
goedgekeurde (carbon)stok. Antwoord: dit zijn ze verplicht.  

 Besloten wordt om carbonstokken te kopen voor de 
testfase. Na overleg met het FLB zal worden besloten 
hoeveel carbonstokken er worden aangeschaft. 

• Opruimen: Gerard Hack vraagt om discipline t.a.v. het 
opruimen van stokken, matten e.d. 

• Wedstrijdreglementen: Erik Bos meldt dat er geen 
wijzigingen zijn voor 2006. De NFB streeft ernaar dat het 
herziening van het NFB-reglement voor mei 2007 afgerond 
zal zijn. 

 

Toon Eikelenboom heeft namens de TC nog enkele 
opmerkingen:  

• Blessurepreventie: Op woensdag 5 april zal er een 
bijeenkomst van de TC, de trainers en alle belangstellenden 
zijn, met als doel de landing op het zandbed te verbeteren. 
Graag ook doorgeven aan andere trainers/ 
belangstellenden. 

• EHBO: Als er geen EHBO-er is, gaat de wedstrijd niet door. 
Een TC-er met EHBO-diploma is bedoeld als reserve en dat 
moet zo blijven. Als de EHBO-ér bezig is, dan valt een TC-lid 
met EHBO-diploma in. Bij grotere wedstrijden zijn er meer 
EHBO-ers nodig. De TC komt met aanvullende regelgeving. 

• Tijdwaarneming: Een hoornsignaal geeft aan dat de finale 
begint. Dit beviel de TC zo goed dat er voortaan ook een 
hoornsignaal klinkt om het begin van de wedstrijd aan te 
geven. 

 Als een springer gehinderd wordt, bijv. door iemand van de 
schans ernaast, dan kan de TC de tijd niet terugzetten. De 
springer krijgt dan wel extra tijd en moet altijd de sprong 
helemaal afmaken. De afstand wordt altijd gemeten. Als de 
afstand niet op het scorebord komt, is de afstand ongeldig. 
Als de afstand wel op het scorebord komt, kan alleen de 
wedstrijdleider de afstand nog ongeldig verklaren. 

• Wedstrijdleiders: Toon zegt toe dat er per wedstrijd vooraf 
bekend is wie er wedstrijdleider is door een bericht in 
Polshoogte. 

• De volgorde van springen en de schansindeling is nog niet 
bekend. 
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Er zijn nog enkele vragen / opmerkingen: 
• Wim Roskam vraagt of de geluidsinstallatie nagekeken 

wordt. Antwoord: dat gaan we doen 
• Bas de Leeuw merkt op dat er bij een grote wedstrijd, bijv. 

een NK, er eigenlijk 4 EHBO-ers nodig zijn. Er is behoefte 
aan meer EHBO-ers. Het is raadzaam contact op te nemen 
met de EHBO-vereniging om te weten hoeveel EHBO-er 
nodig zijn bij grotere wedstrijden. Bert Jan van Vliet vraagt 
of een BHV-er ook dezelfde taken verrichten mag als een 
EHBO-er.  

  Antwoord: een BHV-er mag de EHBO-ers assisteren. 
• Margriet Kamphof vraagt of de TC overweegt of er 

(opnieuw) een Topklasse komt, evt. in alle categorieën 
(Sen., Jun., Jongens en Dames).  

  Antwoord: dit neemt de TC mee. 
 
11. Promotie- en sponsorzaken  
  
   A) Promotiezaken: 

• Pieter Hielema krijgt het woord namens de Promotiecie: 
jaarlijks proberen we een verbetering in te voeren. In 2004 
was dat het invoeren van een nieuwe huisstijl (o.a. 
vernieuwing logo en website). In 2005 was dat het invoeren 
van Speciale Wedstrijden, waarbij de verenigingen extra 
aandacht besteedden aan het werven van meer publiek.   
<geknipt> gaan we door met werving van extra publiek en 
verbeteren van de naamsbekendheid. Ook zal de 
Promotiecie in 2006 de inhoud van de promotiekraam 
verbeteren. 

• Gerard Hack meldt dat de bezetting van de Promotie mager 
is.  

• Gerard Hack vraagt de mening van de leden over het 
voorstellen van de springers bij diverse wedstrijden. De 
vraag hierbij is hoe willen we onze sport promoten?  

 Besluiten:  
- Bij een Tweekamp presenteren we ons als ploeg en worden 

de individuele springers niet voorgesteld.  
- Bij een NK blijft het vooraf voorstellen van de deelnemers 

en later van de finalisten gehandhaafd.  
- Bij het HK voorafgaand aan de wedstrijd het Wilhelmus 

spelen, wel respectvol gedrag van alle aanwezigen 
bevorderen en de individuele deelnemers worden niet 
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voorgesteld. Voorafgaand aan de finale worden de finalisten 
wel voorgesteld.  

B) Sponsorzaken 
Arja Helmes geeft een toelichting. Arja maakt jaarlijks een 
actuele versie van de sponsorinfo, een informatieboekje om 
sponsors te werven. De nieuwe versie is in februari 2006 
afgerond.  
Arja verzoekt allen om namen van mogelijke sponsors door te 
geven aan haar. Hydron heeft een mooi bedrag toegezegd. 
Enkele plaatsen voor reclameborden op de polsstokwagen zijn 
verkocht. Met de Rabobank Lopikerwaard heeft Arja binnenkort 
een gesprek. 
Om te voorkomen dat verenigingen en PBH dezelfde sponsor 
benaderen, doet Arja nogmaals het verzoek aan verenigingen 
om de sponsoren bij haar te melden. Mocht het zo zijn dat de 
PBH gesponsord wordt door een bedrijf en dit gaat ten koste 
van het bedrag dat een vereniging krijgt van hetzelfde bedrijf, 
dan krijgt de vereniging dit gecompenseerd van de PBH. 
Bij de jaarvergadering van de Rabobank Lopikerwaard mochten 
de leden van de bank stemmen over de verdeling van 
sponsorgeld. Het geld is op de rekening van vereniging 
Jaarsveld gestort. 

 
12. Contact met NFB en FLB:   

Op 8 april a.s. is er een overleg tussen PBH en FLB  
 

NFB-algemeen: Erik Bos geeft de ontwikkelingen bij de NFB 
weer. In het voorjaar van 2005 is het NFB-bestuur opgestapt. 
Daarna is er een interim-bestuur samengesteld, zodat de 
Tweekamp en het NK door kunnen gaan en de NFB heeft zich 
bezonnen op de ontstane situatie. In het begin van 2006 heeft 
de NFB vergaderd met de ledenraad en is het NFB bestuur 
gekozen. Het zijn: Erik Bos en Pieter Hielema (PBH) en Jelle 
Roorda en Sjors Eiling (FLB). Er wordt nog gezocht naar een 
onafhankelijke voorzitter. Tevens is het plan van activiteiten 
e.d. goedgekeurd. Voor meer informatie: zie de Nieuwsflits van 
2 feb. 2006 op de website. De NFB heeft aangegeven bij een 
conflict tussen PBH en FLB minder de arbitragerol op zich te 
nemen.  
<geknipt> 

 

13. Rondvraag 
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• Teus Eikelenboom vraagt hoe men denkt over de deelname 
van jeugdschansspringers aan de NFM. Jeugdleden die bij 
de NFM de overkant haalden, krijgen wel eens verwijten dat 
ze nog op de jeugdschans springen. Bij ons moeten 
jeugdschansspringers een licentie halen, terwijl deelname 
bij de NFM vrij is. Besloten wordt om de huidige situatie te 
handhaven. Verbieden van deelname aan de NFM kan niet, 
maar de trainers kunnen een springer (en ouders) wel 
afraden om mee te doen.  

• Liesbeth de With vraagt of men tot het eind van het seizoen 
licentiespringen kan.  

• Antwoord TC: Ja, de springers mogen ook in augustus 
licentiespringen, tenzij de TC anders aangeeft. 

• Teus Eikelenboom vraagt of de 2 euro afdracht voor de 
Promotiecie geschrapt mag worden bij demo’s op de 
bestaande accommodaties. De afdracht is ingesteld, omdat 
mensen via de    
website contacten leggen met de vereniging. Per deelnemer 
wordt 7,5 euro betaald aan de vereniging, die hiervan 2 
euro afdraagt aan de bond. Antwoord: het bestuur neemt 
deze vraag mee. 

• Bert Jan van Vliet vraagt of het heffen van entree ook dit 
jaar weer plaatsvindt. Antwoord: in principe ligt de keuze 
hiervoor bij de vereniging. 

• Carla Bos bedankt het bestuur voor het vertrouwen in de 
organisatie van de indoortraining en wil regelmatig met de 
TC en de trainers overleggen  

• Margriet Kamphof vraagt of de PBH de inkoop van hars gaat 
regelen Antwoord: we nemen dit mee. Ook attendeert ze 
het bestuur erop dat er in de regionale bladen een foutieve 
websitenaam vermeld wordt, nl. www.fierljeppen.com. Het 
moet zijn: www.pbholland.nl of www.pbholland.com. 

• Bert Koetsier vraagt hoe het zit met de emblemen op de 
prijsjes. Antwoord: er is een nieuw digitaal ontwerp, maar 
we zijn nog op zoek naar een goedkope drukker. Elke 
vereniging is vrij de door de PBH aangeschafte emblemen of 
een eigen embleem te gebruiken. 

• Herman Stigter vraagt aan de verenigingen om per 
wedstrijd een verslag te schrijven voor de regionale bladen 
door 1 á 2 personen. 
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• Margriet Kamphof vraagt of de flyers en wedstrijdkalenders 
al klaar zijn. Antwoord: het ontwerp is klaar. Gerard Hack 
heeft een drukker en sponsor gevonden. 

• Maartje de Jong vraagt of de TC 2 stokken beschikbaar wil 
stellen voor Vlist. Antwoord: Vlist krijgt 2 polsstokken in 
bruikleen.  

• Liesbeth de With meldt dat de aanplakbiljetten met een leeg 
vlak, waarop de vereniging zelf tekst zetten kan, niet 
bruikbaar zijn. De aangebrachte tekst blijft slecht zitten op 
het papier. Pieter Hielema antwoordt dat de Promotiecie dit 
ook heeft gemerkt en dat er iets anders komt. 

 

14. Sluiting  Om 22.40 uur sluit Gerard Hack de vergadering. 
 

  

 

 
In 2006 wordt er 50 jaar geljept in wedstrijdverband en dat willen 
we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. T.g.v. van dit 
jubileum wordt op zaterdag 19 augustus a.s. een reünie 
georganiseerd voor ljeppers, bestuurders en vrijwilligers van toen 
en nu. Naast de reünie wordt op deze dag tevens een speciale 
jubileumwedstrijd georganiseerd. 

's Ochtends tijdens de reünie is er volop de gelegenheid om mooie 
herinneringen op te halen. De Friese troubadour Piter Wilkens zal 
een tweetal optredens verzorgen en o.a. het speciaal voor dit 
jubileum geschreven "fierljepliet" ten gehore brengen. 's Middags 
wordt er door de afdeling Winsum een jubileumwedstrijd 
georganiseerd. De dag wordt afgesloten met een fierljepfeest.  

Het programma voor deze dag luidt als volgt.  

10.00 - 10.30 uur: ontvangst van de reünisten en uitreiking 
naambadges  

 

REÜNIE 
FLB 

Frysk Ljeppers Boun 
p/a mevr. G. Lettinga 
Hegeterp 29 
8831 XT Winsum 
tel. 0517 - 34 21 64 
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10.30 uur:  welkomstwoord voorzitter FLB; Piter Wilkens: 
"fierljepliet"  

12.00 uur:   lunchbuffet  

14.00 uur: jubileumwedstrijd fierljeppen georganiseerd 
door de afdeling Winsum  

ca. 16.00 uur:  prijsuitreiking jubileumwedstrijd en 
bekendmaking "grutste Fryske ljepper en 
ljepster" met aansluitend een fierljepfeest  

 

OPGAVE voor de reünie d.m.v. het overmaken van € 20,00 per 
persoon op bankrekeningnummer 34.06.60.732 t.n.v. het Frysk 
Ljeppers Boun onder vermelding van je naam of (bij meerdere 
personen) namen en je woonplaats. Aanmelding z.s.m., doch 
uiterlijk voor 1 juli a.s.!  

Alle reünisten hebben ook gratis toegang tot de jubileumwedstrijd 
en het fierljepfeest. Tevens is de lunch bij de prijs inbegrepen. Na 
ontvangst van het bedrag is de aanmelding definitief. U ontvangt 
geen bevestiging. De naambadge die u bij aankomst op de reünie 
ontvangt, dient tevens als bewijs voor aanmelding. Op de website 
van het Frysk Ljeppers Boun (www.fierljeppen.info) wordt 
bijgehouden wie zich hebben aangemeld voor de reünie. 
Raadpleeg dus af en toe deze site om te kijken wie u tijdens de 
reünie allemaal kunt ontmoeten!  

Naast deze dag worden er gedurende het wedstrijdseizoen 2006 
ook nog tal van andere activiteiten georganiseerd. Zo zal op 20 
mei 2006 het jubileumboek over 50 jaar fierljeppen verschijnen. 
Tijdens de reünie is er gelegenheid om het boek te kopen. 
Daarnaast is van 23 mei tot 15 oktober 2006 is in het 
Klompenmuseum in Noardburgum de fierljeptentoonstelling 
"Fryslân Ljept" te bewonderen. Verder kunt u van 20 mei tot 12 
augustus uw stem uitbrengen op de "Grutste Fryske ljepper en 
ljepster". Dit kan via internet (www.fierljeppen.info) of via een 
formulier dat u o.a. kunt verkrijgen bij de tentoonstelling of tijdens 
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de wedstrijden in de bus. Iedere stemmer maakt kan op een prijs. 
Dus breng uw stem uit.  

Samenvattend kan worden gezegd dat we een bijzonder 
fierljepseizoen tegemoet gaan. In de hierbij gevoegde folder zijn 
alle activiteiten overzichtelijk op een rijtje gezet. Tevens treft u als 
bijlage een routebeschrijving aan naar het fierljepterrein in Winsum 
(Fr.) alwaar de reünie, de jubileumwedstrijd en het fierljepfeest 
gehouden worden.  

Wij hopen u bij een aantal activiteiten te mogen begroeten, maar In 
ieder geval tot ziens bij de reünie op 19 augustus a.s. in Winsum!  
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Verkort wedstrijdreglement Polsstokbond Holland  
 

Versie: 20050418EB 
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 9) 
 

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. Een springer of een ouder / verzorger moet voor elk 
seizoen het risico formulier ondertekenen, anders mag niet worden 
deelgenomen. (Artikel 8 lid 3, 5)* 
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8. Bij de PBH worden de volgende groepen onderscheiden: 
Dames    -  Alle springers van het vrouwelijke geslacht. 
Jongens  -  Alle springers van het mannelijke geslacht met een 
leeftijd tot en met 15 jaar. 
Junioren  -  Alle springers van het mannelijke geslacht met een 
leeftijd van 16 tot en met 19 jaar. 
Senioren  -  Alle springers van het mannelijke geslacht 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 2, 5) 
 

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 3, 4) 
 

 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 3) 
 

12. Na elke 3e klassementswedstrijd in een seizoen worden de 
klassen opnieuw ingedeeld op basis van de gemiddelde afstand per 
springer in het klassement. (Artikel 6 lid 3) 
 

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 
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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 4) 
 

16. Elke springer moet tijdens zijn sprong gekleed gaan in het 
officiële bondstenue. Alle springers moeten iedere wedstrijd 
tenminste 2 bondstenues bij zich hebben. Wanneer een springer 
met al zijn bondstenues een natsprong heeft gemaakt, moet hij dit 
melden bij de wedstrijdleider. Hij moet dan springen in 
kledingstukken van egale kleur zonder opdruk, bij voorkeur zwart 
of wit. Daarnaast zijn ook de Jeppie shirts toegestaan. Bij 
overtreding kan de wedstrijdleider de overtreder diskwalificeren. 
(Artikel 9 lid 1, 4) 
 

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 9 lid 2, 4) 
 

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 en kan elke wedstrijd van springer wisselen. (Artikel 30 lid 8) 
 

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 6, 8) 
 

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 laatste. Tijdens de finales gelden 
dezelfde regels als voor de voorrondes. Het aantal finalisten is 3 
per groep (4 bij HK) 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 
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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, Artikel 19 lid 9) 
 

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 de TC na 
overleg met het wedstrijdsecretariaat. 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. 
 

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. 
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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. Op topjes zijn geen sponsoren etc. 
toegestaan m.u.v. de keuringsstikker. (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 op de 
website, in de geluidswagen, bij de eigen vereniging, bij één  
van de TC leden of bij een van de HB leden. De artikelnummers 
verwijzen naar het WR. 
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Wist je dat: 
 
- op 8 April 25 jeugdleden zijn wezen zwemmen in het 
zwembad Merwestein in Nieuwegein 
 

- het heel erg gezellig was  
 

- de luchtkussenglijbaan erg in trek was 
 

- Remon en Cynthia niet in de gaten hadden dat ze eigenlijk 
met de hele club aan het zwemmen waren 
 

- Theo veel indruk maakte –voor wie?- op de hoge duikplank 
 

- de kinderen allemaal nog een patatje en wat te drinken    
kregen 
 

- Margriet nog tikkertje heeft gedaan in de wildwaterbaan 
 

- sommige kinderen muntjes vonden op de bodem en dus nog 
geld overhielden aan het eind van deze middag 
 

- deze gezellige middag 2 euro pp kostte en de rest door de 
verenigingen is betaald 
 

- hier nog een stukje over geschreven zou worden, maar dat dit 
nog niet binnen was (misschien in de volgende Polshoogte) 

 

20 MEI 2006 

SCHANSOPENING   
 

Voor jeugdschansspringers 
Let op!!! 

Tussen 13.30 en 13.45 uur 
aanmelden bij de  

jeugdschans (Cora) 
i.v.m. de openingsceremonie 
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Van de redactie 
 

In de vorige Polshoogte stond in het redactiestukje een 
oproep voor alle jeugdleden om stukjes, moppen, 

raadsels, gedichten enz. enz. in te leveren, dan komt de 
jeugdhoek in de Polshoogte lekker vol te staan met dingen 

die jullie allemaal leuk vinden om te lezen. 
 

De notulen van de jaarvergadering en het 
wedstrijdreglement mogen jullie natuurlijk ook allemaal 

lezen, maar de meesten van jullie zullen dat best moeilijk 
en niet zo interessant vinden. 

 

Helaas zijn er geen nieuwe moppen en raadsels 
binnengekomen, dus deze pagina vinden jullie  

in deze Polshoogte niet terug. 
Misschien dat we dit de volgende keer wel kunnen vullen, 

maar dan moeten jullie het wèl opsturen. 
Dit kunnen jullie doen naar het e-mail adres van de 

redactie hahelmes@kabelfoon.nl en misschien krijgen we 
net als vorig jaar voldoende binnen om de moppen- en 

raadselpagina het hele verdere seizoen te vullen. 
 

Hieronder staan nog 2 sudoku’s, speciaal voor kinderen 
waar de cijfers 1-6 ingevuld moeten worden:  
In ieder vakje, in iedere rij en in ieder kolom. 

Succes ermee! 
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Evenals vorig jaar wordt tegelijkertijd met bijna alle wedstrijden 
die georganiseerd worden door de Polsstokbond Holland ook 
een jeugdwedstrijd 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. Lees daarom dit reglement maar eens goed door. 
Misschien is dit voor de jongste springers onder ons een beetje 

ingewikkeld, maar laat in ieder geval één van je ouders dit 
reglement even doorlezen. 

 
WEDSTRIJDREGLEMENT POLSSTOKBOND HOLLAND  

JEUGDSCHANS 
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 
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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 een TC lid en de trainer (of diens vervanger) 
tenminste twee proefsprongen maken van de grote schans. 
Dit wordt ook wel Licentiespringen genoemd. Deze twee 
bevoegde personen 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 7 
van het wedstrijdreglement van de PBH. 
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Vul de cijfers 1-6 in, zodat in ieder vak,
iedere regel en iedere kolom 
elk nummer 1x voorkomt. 

Bonus: Welk nummer staat in 
de cirkel: 2 of 4? 


