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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 Vacant  
Vice-voorzitter, archief  Erik Bos 0348-500750 
Secretaris Leo Roskam 0348-551572 
Penningmeester Corrinne Dubbelman 0348-552348 
Lid, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 
Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 
Lid, sponsorzaken, promotie Pieter Hielema 0346-240211 
Technische Commissie  

Voorzitter, overleg bestuur Teus Eikelenboom 0348-552450 
Secretaris, coördinator WL, WL  Ad Knijff 0348-402086 
WL, ledenraad NFB en contactpers. FLB Henry Helmes 06-12235709 
Wedstrijdleider Toon Eikelenboom 0348-552808 
Wedstrijdleider Bastiaan de Leeuw 0348-451244 
Wedstrijdleider Piet Nap 0348-420742 
Wedstrijdleider, ledenraad NFB Bert Koetsier 0182-610925 
Wedstrijdleider Tino Leliveld 0172-651202 
Wedstrijdleider Gerrit Eikelenboom 0348-453015 
Jeugdschans Ben van Schaik 0348-451949 
Chauffeur Ben Groothedde 0348-552691 
Chauffeur Bastiaan de Bruin 0348-553313 
Promotie Commissie  

Website, overleg bestuur Pieter Hielema 0346-240211 
Vergaderingen, meldpunt demo’s Eelco Tigchelaar 0348-552348 
Lid, huisstijl Cecilia Segami 0346-240211 
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  

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 
Opmaak Arja Helmes 030-6887108 
Vrienden van het Polsstokverspringen 

Contactpersoon Tonny de With 030-6865667 
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Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 06-12235709 
Ledenadministratie, uitgifte tenues Joke de With  0348-451264 
doorgeven van wijzigingen  
ledenadministratie@pbholland.com   

  

 
 

Van de redactie 
 

Wij genieten nu al weken van het mooie weer. Ideaal weer om 
te springen en de trainingen zijn in volle hevigheid 
losgebarsten. Het is zelfs niet zo erg om nu een nat pak te 
halen, want ook het water is al aardig opgewarmd. Hopelijk 
blijft de inmiddels langverwachte regen uit tijdens de 
wedstrijden die binnenkort weer gaan beginnen. 
 

Deze editie van de Polshoogte staat zoals ieder jaar in de mei-
editie weer boordevol met allerlei informatie. De notulen van de 
jaarvergadering en het wedstrijdreglement staan er weer in 
vermeld, ook het reglement voor de springers van de 
jeugdschans. Lees deze toch nog maar een keer door, dan ben 
je ook weer ‘op de hoogte’ van alle regels, die bij het 
polsstokverspringen van toepassing zijn. Er zijn ook enkele 
wijzigingen, zie hiervoor het stukje van de TC. 
Er is ook weer van alles gebeurd in de polsstokfamilie, tevreden 
gezichten rondom de benoeming van een nieuw erelid en 
verdriet om het overlijden een gewaardeerd lid van verdienste. 
 

Ook zijn bij deze polshoogte een aantal flyers bijgevoegd. Geef 
deze aan belangstellende familieleden, (school)vrienden, 
collega’s en bekenden. Wil je er nog meer, dan zijn deze te 
verkrijgen bij de promotiecommissie. 
 

Dit en nog veel meer kunnen jullie lezen in deze editie en we 
zien elkaar weer op 19 mei om 14.00 uur in Linschoten!! 
 

De volgende Polshoogte komt uit in juli. Kopij daarvoor kan via 
e-mail worden gestuurd naar: hahelmes@kabelfoon.nl 
 

Uiterste inlever datum volgende Polshoogte: 5 juli 2007 
De volgende editie komt uit: rond 14 juli 2007 
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Van het PBH bestuur 
 

Voor u ligt weer een nieuwe Polshoogte. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op 20 maart j.l. is Aart de With, 
de beste polsstokspringer van het ‘aluminiumtijdperk’,  tot 
erelid benoemd. 

Naast vreugde was er ook verdriet. Bert Hertog, 
sportverslaggever en lid van verdienste van de PBH, 
overleed op 28 maart j.l. op 68-jarige leeftijd. 
Polsstokverspringen was één van zijn favoriete sporten. We 
wensen zijn vrouw Jeanne veel sterkte toe om dit verdriet te 
dragen. 
  
Inmiddels zijn de trainingen alweer begonnen. Ook de 
trainerscursus is van start gegaan, met maar liefst 10 
deelnemers van de Polsstokbond Holland. De jeugdopleiding 
krijgt hiermee weer een positieve impuls.  
 
Mede door het mooie weer in april, zie ik dat velen al weer 
staan te popelen om er een geweldig seizoen van te maken. 
 
En dan is er nog een nieuwtje: in Brugge (België) wordt 
begin mei een start gemaakt met de bouw van een nieuwe 
permanente fierljepaccommodatie. Als alles volgens plan 
verloopt kan daar vanaf begin juli worden gesprongen. 
Voorlopig wordt er één wedstrijdschans, een jeugdschans en 
een droogschans gebouwd, maar ook onze zuiderburen gaan 
proberen het polsstokverspringen in hun land op te starten.  
 
Ik wens jullie een goed, gezellig en sportief 
polsstokverspringseizoen toe. 
  
Leo Roskam, secretaris Polsstokbond Holland 
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Polsstoklegende Aart de With benoemd tot erelid 
 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Polsstokbond 
Holland is Aart de With benoemd tot erelid.  
Afgelopen seizoen is het polsstokverspringen met de introductie 
van de polsstokken van carbon in een nieuw tijdperk beland. Met 
deze nieuwe polsstokken zijn inmiddels de meeste records 
gebroken. 
Dit was volgens het bestuur van de Polsstokbond bij uitstek het 
moment om dé grote kampioen uit het tijdperk van de aluminium 
(en houten) polsstokken te huldigen en te benoemen tot erelid van 
de Polsstokbond Holland.  
Aart de With kan gekenmerkt worden als een uniek atleet die de 
polsstoksport decennia lang heeft gedomineerd. Begonnen in 1970 
op 13 jarige leeftijd wist hij reeds binnen drie jaar, als 16 jarige, 
voor het eerst het all-time record in handen te krijgen. Zijn 15.81 
meter op 18 juni 1973 was daarmee uniek. In de jaren daarna 
bleef hij zich verbeteren tot de absolute climax van 19.40 meter 
tijdens de Nederlandse Kampioenschappen van 1991 in 
Linschoten.  
Aart de With is daarmee de 
enige springer gebleken die met 
een aluminium polsstok verder 
heeft gesprongen dan 19 meter.  
Met zestien nationale titels, 
vijfentwintig Hollandse titels, 
één Friese titel, twee NFM titels, 
vier maal springer van het jaar 
én een ridderorde van de 
koningin had Aart de With 
inmiddels 49 officiële titels op 
zak. Dit jaar, waarin hij 50 
werd, wordt daar met dit 
erelidmaatschap een 50ste titel 
aan toegevoegd.  
Meer dan 30 jaar lang de 
recordhouder van Nederland. 
Een fenomeen en vanaf 20 
maart 2007 erelid van de PBH.  
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Bert heeft ruim 25 jaar verslag gedaan van onze wedstrijden in de Goudse 
Courant. Hij heeft enkele jubileumboeken geschreven voor de Polsstokbond 
Holland en herhaaldelijk meegedacht hoe wij e.e.a. beter kunnen 
organiseren. Om deze redenen is Bert benoemd tot lid van verdienste van 
de Polsstokbond Holland. Ondanks zijn ziekte was Bert ook in 2006 nog 

trouw aanwezig op onze 
wedstrijden. Bert was een 
bescheiden man en hield 
zich liever op de 
achtergrond. Wij zullen Bert 
enorm missen vanwege zijn 
trouw en kennis. 
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Uitgifte PBH Tenues 
 

De uitgifte van de PBH tenues is voortaan in handen van 
Joke de With, de moeder van Liesbeth, Gijsbert en 
Christiaan. Bestellingen kun je dus aan Joke doorgeven. 
Alle grote schans springers zijn verplicht om tenminste 2 
PBH tenues bij zich te hebben bij de wedstrijden. Er blijft  
altijd één tenue eigendom van de eigen afdeling en de rest 
moet je zelf betalen. Als je nu shirts of broekjes nodig hebt, 
geef dat dan snel door aan Joke, zodat je aan het begin van 
het seizoen alles weer compleet hebt. Als je vorig jaar een 
bestelling aan Erik hebt doorgegeven, dan is dat nu bij Joke 
bekend en hoef je het dus niet opnieuw door te geven. 
 
Joke is te bereiken op tel: 0348-451265  
of via e-mail ledenadministratie@pbholland.com 
 

 
Polsstokprofiel  

 
Alle springers van de grote schans hebben van Wim Roskam 
een e-mail (of brief) gekregen, waarop je een zgn 
profielschets over jezelf in kan vullen, zodat de 
commentators komend seizoen van alles over jullie kunnen 
vertellen als je met je sprong bezig bent. Of misschien wil je 
wel dat de commentator dan even niets over je zegt, omdat 
hij je anders uit je concentratie haalt. Allemaal zaken die je 
op zo’n profielschets kan invullen. Misschien zijn er ook 
dingen die je nooit meer over jezelf wil horen, prima, maar 
dan moet de commentator dit wel weten.   
 
Een heel verhaal om kort te vragen: Als je je polsstokprofiel 
nog niet hebt teruggestuurd, doe dit dan alsnog z.s.m. voor 
het seizoen begint!!! 
 
Namens de commentatoren, alvast bedankt.  
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NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

van POLSSTOKBOND HOLLAND 
op dinsdag 20 maart 2007 

n de Triangel te Polsbroekerdam 
 
Aanwezige leden: Pieter Hielema (deze avond voorzitter), Toon 
Eikelenboom, Cornelis de Bruijn, Gerwin van Vliet, Liesbeth de With, Lianne 
van der Wijk, Margriet Kamphof, Bastiaan de Bruijn, Tonny de With, Aart de 
With, Theo van Kooten, Carla Bos, Wim Roskam, Bertjan van Vliet, Herman 
Stigter, Bert Koetsier, Niels Koetsier, Maartje de Jong, Aart van Eck, Ad 
Knijff, Corrinne Dubbelman, Erik Bos, Arja Helmes, Werner Kamphof, Leo 
Roskam (not.) 
Belangstellende (geen lid): Ilse de Kruijf       Afwezig m.k: Teus Eikelenboom 
 
1. Opening en mededelingen 
Opening: Het jaar 2006 is voor de PBH een uitstekend jaar geweest met 
nieuwe materialen, nieuwe records, een goed financieel resultaat en een 
goede promotie. Laten we deze trend in 2007 doorzetten. Minpunt was 
het opzeggen van Gerard Hack, die vanaf september 2006 geen 
voorzitter meer is.  
Onze vice-voorzitter Erik Bos is momenteel minder fit, vandaar dat Pieter 
deze avond voorzitter zal zijn. Pieter streeft ernaar uiterlijk om 23.00 uur 
de vergadering af te ronden.  
 
Mededeling: Er is een nieuwe carbonstok besteld voor schans C (lengte 
10 m.). Bij het licentiespringen kijkt de TC ook of springers met carbon 
mogen springen. 
 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 23 maart 2006  
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt 
ongewijzigd goedgekeurd. 
Er zijn een aantal actiepunten n.a.v. deze vergadering: 
• tijdige verstrekking van tenues: Dit is helaas in 2006 niet gegaan zoals 
we gehoopt hadden. Marian Roskam heeft aangegeven onvoldoende tijd 
te kunnen vrijmaken en stopt met de inkoop en verkoop van tenues en 
promotieartikelen. Joke de With gaat in 2007 de verkoop van de tenues 
doen. 
• donatie van 500 euro van de Vrienden van het Polsstokverspringen 
(VvhP) aan vereniging Vlist: dit is uitgevoerd. Theo van Kooten bedankt 
namens Vlist de VvhP hiervoor. 
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• geld van de VvhP komt in beheer bij de PBH: na enkele lastige 
administratieve handelingen is dit gerealiseerd 
• antwoord geven op een vraag over de wedstrijdbijdrage: dit is 
afgerond 
• tijdige versturing nota contributieafdracht aan verenigingen: dit is in 
2006 gedaan 
• document aansprakelijkheid voor bestuurders: we weten op dit 
moment niet of dit uitgevoerd is en gaan dit uitzoeken 
• verbeteren van de geluidsinstallatie: in 2006 is de geluidsinstallatie 
verbeterd, maar bij de Tweekamp in Linschoten was het geluid niet 
ideaal. Bij een hogere temperatuur gaan we de installatie koelen met een 
ventilator in de polsstokbus. 
 
3. Jaarverslag secretaris 2006 (zie Polshoogte maart 2007) 
Er zijn geen vragen of opmerkingen hierover. Iedereen mag hierover ook 
later nog fouten melden of vragen stellen bij de secretaris. 
 
4. Financiële zaken 
a. Jaarrekening 2006. Corrinne Dubbelman geeft een toelichting: het 
uiteindelijke resultaat is positief. Wel merkt Corrinne op dat de grootste 
uitgave, de aanschaf van nieuwe carbonpolsstokken, niet vermeld is bij 
de kosten, omdat hiervoor geld gereserveerd is. Deze uitgaven zijn wel 
terug te vinden op de balans.  
 
Herman Stigter vraagt waarom het drukwerk in 2006 veel meer geld 
kostte dan hiervoor begroot was. Antwoord: het drukwerk voor Promotie 
is ook hieruit betaald, terwijl bij het  
 
vaststellen van de begroting van 2006 dit ondergebracht is bij de post 
Promotie. Herman vraagt ook naar de representatiekosten, die veel 
hoger waren dan op de begroting 2006. Antwoord: dit komt door een gift 
aan het FLB ter gelegenheid van het jubileum “50 jaar fierljeppen” en 
omdat we visitekaartjes voor de PBH-bestuursleden hebben laten 
drukken. De visitekaartjes worden nader toegelicht: hiermee komen we 
professioneler over. 
Carla Bos mist in het overzicht het financiële overschot van de 
indoortraining. Antwoord: dit bedrag is in 2007 binnengekomen en is ook 
geboekt op 2007.  
Aart de With merkt op dat de sponsoropbrengst in 2006 hoog is en de 
begroting voor 2007 niet daarop is aangepast. Antwoord: vanwege 
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enkele eenmalige giften en door de sponsoractie is er extra sponsorgeld 
binnengekomen.  
b. Begroting 2007: deze is ongewijzigd vastgesteld  
      
5. Verslag Kascommissie 2006 en benoemen Kascommissie 2007  
a. Verslag kascontrolecie  
Teus Eikelenboom en Niels Koetsier hebben de kas gecontroleerd en in 
orde bevonden. 
 
b. Benoeming nieuw lid Kascontrolecie: Teus Eikelenboom is aftredend. 
Als 1e reserve is benoemd Theo van Kooten. De kascontrolecie bestaat 
in 2008 uit Niels Koetsier en Leonie van der Stok. Het PBH-bestuur 
overlegt met Leonie van der Stok of zij gelegenheid heeft om volgend 
jaar de kas te controleren. Als zij aangeeft hiervoor geen gelegenheid te 
hebben, dan wordt Theo van Kooten lid van de kascontrolecie en wordt 
Bastiaan de Bruijn 1e reserve. 
 
6.  Vaststellen contributie 2007 

                           Voorstel 2007:   In 2006: 
Springers jeugdschans (zonder lic. grote schans) € 10,00    ( 9,00) 
Springers grote schans t.m. 15 jaar            € 22,50  (22,50) 
Springers grote schans vanaf 16 jaar    € 30,00  (28,50) 
Niet-springende leden (vrijwilligers)       € 10,00  (12,00) 
Carla Bos vraagt namens Vlist uit welke delen dit tarief opgebouwd is. 
Antwoord: het contributietarief is niet opgebouwd uit verschillende delen. 
Wel is het zo dat de kosten voor de bus, de polsstokken en de 
verzekering stijgen. 
Bert Koetsier vindt het jammer dat de contributies stijgen, terwijl er in 
2006 een positief resultaat behaald is. Bert vindt dat de verenigingen 
ontzien moeten worden. Naar aanleiding hiervan vraagt Wim Roskam 
naar de reden van de voorgestelde contributiestijging voor de springers 
en de voorgestelde contributieverlaging voor de vrijwilligers. Is het de 
bedoeling om meer geld binnen te halen of niet? Antwoord: de reden dat 
er hogere contributie-inkomsten begroot zijn t.o.v. 2006, is dat we 
verwachten dat het aantal leden groeit. Deze contributiewijziging is 
bedoeld als een kostenneutrale aanpassing waarbij de bedragen 
afgerond worden en de contributie van de vrijwilligers wat naar beneden 
gaat.   
 
Uiteindelijk wordt er gestemd en gaan de leden akkoord met het 
contributievoorstel. 
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7.  Nieuws van/ voor de verenigingen 
• De vergoeding voor de organisatie van het HK wordt 250 euro (was 
125 euro), mits er voor alle speciale wedstrijden samen genoeg geld bij 
de PBH binnenkomt 
• Verzoek of de verenigingen de speciale wedstrijden van 2008 uiterlijk 
in juni 2007 doorgeven. Als idee wordt naar voren gebracht om de hele 
concept -wedstrijdkalender in juni van het voorgaande jaar te maken. 
• Vanaf 2008 komt er een deadline voor het wijzigen van wedstrijden/ 
wedstrijddata. Na een verzoek van Margriet Kamphof om een datum af 
te spreken die één of enkele weken na het volleybaltoernooi valt, wordt 
de jaarlijkse deadline vastgesteld op 15 jan. 
• prijzen: Het blijkt lastig om goedkope emblemen/afslagen aan te 
schaffen. Om deze reden komen voortaan stickers op de PBH-prijzen. 
Verenigingen kunnen kiezen: of de huidige PBH-sticker op de prijzen 
(dan contact opnemen met Arja), of een eigen model sticker/afslag 
(moeten ze zelf regelen).  
Liesbeth de With vraagt wordt of deze stickers wel goed blijven. 
Antwoord: ja ze blijven goed, want het zijn stickers voor buiten.  
Bert Koetsier vraagt of er op de prijzen bij het HK stickers van de PBH op 
de prijzen zitten. Hij geeft hieraan de voorkeur, gezien het karakter van 
de wedstrijd. Antwoord: dit gaan we in het bestuur bespreken. 
Margriet Kamphof vraagt of bij een NK of Tweekamp een sticker van de 
vereniging op de prijzen mag. Antwoord: dit gaan we in het bestuur 
bespreken. 
• Kosten trainerscursus: Arja gaat proberen subsidie te krijgen bij de 
gemeente Lopik. Het totaalbedrag dat aan de PBH doorberekend zal 
worden, is plm. 2000 euro. Voor het resterende bedrag (na aftrek van de 
subsidie) zal een bedrag per deelnemer berekend worden. De PBH en 
de verenigingen gaan (per deelnemer) beiden 50 % van de resterende 
kosten betalen. De verenigingen mogen zelf bepalen of ze de cursisten 
een eigen bijdrage laten betalen dat de deelnemer terugkrijgt als hij/zij 
daadwerkelijk training gegeven heeft. Verder kan een vereniging 
afspreken met de cursisten dat ze de cursus zelf betalen als ze de 
cursus niet afmaken of geen examen doen.  
Maartje de Jong geeft aan dat de communicatie over de examendatum 
bij de vorige trainerscursus slecht was. Om deze reden hebben een 
aantal kandidaten geen examen gedaan.  
Liesbeth de With vraagt of de trainersdiploma’s van de vorige cursus 
uitgereikt worden. Antwoord: ze zijn klaar, maar we willen de diploma’s 
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tegelijkertijd uitreiken met de diploma’s van de nieuwe cursus. Als 
alternatief wordt genoemd een uitreiking na de 1e wedstrijd van 2007. 
Herman Stigter vraagt waarom er subsidie gevraagd wordt bij gemeente 
Lopik. Antwoord: de PBH is statutair gevestigd in Lopik. Als het lukt om 
voor de trainerscursus een subsidie te krijgen, gaan we dit ook voor de 
EHBO-cursus proberen. 
 
8.  Bestuursverkiezing 
a. Arja Helmes is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten ingediend.  
Arja wordt bij acclamatie herkozen  
b. Aftredend en niet herkiesbaar: Werner Kamphof 
Het voorstel van het bestuur is om Bertjan Vliet te kiezen. Er zijn geen 
tegenkandidaten ingediend. Bertjan wordt vervolgens bij acclamatie 
gekozen.  
Opgemerkt wordt dat er nog geen voorzitter is. Antwoord: het PBH-
bestuur heeft diverse mensen benaderd om voorzitter te worden, echter 
tot nu toe nog zonder succes. Een idee is om een profiel op te stellen en 
deze te plaatsen in Polshoogte. Antwoord: er is wel een profiel 
opgesteld. Dit is niet geplaatst in Polshoogte. 
Pieter bedankt Werner voor het bestuurswerk dat hij ongeveer 12 jaar 
verricht heeft. Werner ontvangt voor zijn inzet een bos bloemen en een 
envelop met inhoud. 
 
Na punt 8 is er een koffiepauze.   
 
9.  Benoeming erelid 
We zijn in onze sport aanbeland in een nieuw tijdperk. Dit is volgens het 
bestuur bij uitstek het moment om dé grote kampioen uit het tijdperk van 
de aluminium (en houten) polsstokken te huldigen en te benoemen tot 
erelid van de Polsstokbond Holland. Meer dan 30 jaar lang is hij de 
recordhouder van Nederland geweest. Door de invoering van carbon 
polsstokken is hieraan het afgelopen jaar een einde gekomen. Het 
hoogtepunt was tijdens de Nederlandse Kampioenschappen van 1991 in 
Linschoten, toen sprong Aart de With 19,40 meter. Dit record is 15 jaar 
lang niet verbeterd. Hij is de enige springer die met een aluminium 
polsstok verder heeft gesprongen dan 19 meter. Met 16 nationale titels, 
25 keer Hollands kampioen, 1 Friese titel, 2 NFM titels, 4 maal springer 
van het jaar én 1 ridderorde van de koningin had Aart de With inmiddels 
49 officiële titels op zak. Dit jaar, waarin hij 50 werd, wordt daar met dit 
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erelidmaatschap een 50ste titel aan toegevoegd. Een fenomeen en 
vanaf vandaag is Aart erelid van de PBH. 
Vervolgens komt Aart naar voren en ontvangt het certificaat, de 
herinneringsprijs en een bos bloemen. Na afloop van de vergadering 
worden er nog enige foto’s gemaakt en ontvangt Aart het boek ”De grote 
sprong”. 
 
10.  Technische zaken 
Namens de TC krijgt Toon Eikelenboom het woord. Hij heeft enkele 
mededelingen: 
• Vragenuurtje: In 2007 komt er weer een vragenuurtje. Na overleg met 
de aanwezigen wordt dit vastgesteld op zat. 30 juni in Linschoten. 
• Indeling jeugdschans: de TC heeft hierover nagedacht en wil dit in 
2007 hetzelfde houden. Mocht blijken dat er steeds veel meer springers 
in de groep “10 en ouder” zijn dan in de groep “t/m 9 jaar”, dan kan dat 
voorafgaand aan een nieuw seizoen veranderd worden. 
• Aantal prijzen t.o.v. het aantal deelnemers: dit blijft dit jaar hetzelfde. 
• Deelname HK: bij deze vragen we aan degenen die minder dan 5 
afstanden in het klassement hebben, om niet mee te doen als springer 
aan het HK (als vrijwilliger natuurlijk wel zeer welkom) 
• Prijzen HK: in 2006 is dit fout gegaan. Er werden nl. prijzen uitgereikt 
aan de Topklasse, A klasse en B-klasse. Voor de categorieën Senioren, 
Junioren, Dames, Jongens zijn er 3 prijzen per categorie en is er voor de 
prijsverdeling geen splitsing tussen een Topklasse, A-klasse en een B-
klasse. Op de jeugdschans zijn er 3 prijzen voor de categorie “10 jaar en 
ouder” en 3 prijzen voor de categorie “t/m 9 jaar”. 
• Wedstrijdverslagen: met behulp van deze verslagen wordt het aantal 
wedstrijdblessures per accommodatie bijgehouden. De meeste blessures 
waren aan het begin van het seizoen. Er zijn diverse waarschuwingen 
uitgedeeld, o.a. voor te dicht bij de beschoeiing neerkomen, te laat 
komen en alcoholgebruik tijdens de wedstrijd. 
• Cursus meten: elke vereniging moet zelf een cursusavond voor 
meters organiseren op de eigen accommodatie. Het is de bedoeling dat 
er cursisten uitgenodigd worden, die ook daadwerkelijk gevraagd worden 
om te meten. De TC geeft deze cursus. De cursus moet uiterlijk 2 dagen 
voor de 1e wedstrijd op die accommodatie hebben plaatsgevonden. De 
cursus duurt plm. anderhalf uur. 
Naar aanleiding hiervan merkt Aart de With op dat het goed is als we 
voldoende gekwalificeerde meters zouden hebben. Dit zou bijv. kunnen 
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door bij voldoende geschiktheid een certificaat uit te reiken 
(kaderscholing). 
• Opruimen na de wedstrijd: dit kan nog steeds beter. Op het 
wedstrijdformulier staat de naam van de contactpersoon van de 
vereniging, die verantwoordelijk is voor het aansturen van de 
werkzaamheden rondom een wedstrijd.  
• Prijsuitreiking: Toon verzoekt de verenigingen om binnen 3 kwartier na 
afloop van de wedstrijd de prijzen uitgereikt te hebben. 
• EHBO: Evenals in 2006 moet er na afloop van de wedstrijd door de 
EHBO-er een EHBO-formulier ingevuld en ingeleverd worden. 
 
Daarna krijgt Ad Knijff het woord namens de TC: 
• Op 2 februari is er een overleg geweest tussen de TC’s van FLB en 
PBH. Er is afgesproken dat er voor 2007 een max. stoklengte (incl. topje) 
komt van 13,25 m. De max. lengte van het topje is 1,75 m. Daarna 
worden deze lengtes weer geëvalueerd door beide TC’s. De bonden zijn 
bezig om topjes aan te schaffen, die beter zijn dan de privé topjes. Het 
max. gewicht van de polsstok incl. topjes en ringen is vastgesteld op 45 
kg. Over de lengte van het zandbed is overeengekomen dat dit in 2010 
minimaal 22 m. (voor schans C) resp. minimaal 23 m. (schans A en B) 
moet zijn. De regel “minimale zandbedlengte is het nationaal record plus 
1 m.“ blijft gehandhaafd. Echter bij het FLB is het nationaal record aan 
het einde van het vorige seizoen maatgevend en bij de PBH is het 
actuele record maatgevend. De diepte dat het zandbed los moet zijn is 
26-35 cm. De sectorbreedte wordt bij beide bonden op schans A en B 14 
m. en op schans C 12 m. breed. Over het zandbed buiten de buitenste 
sectoren van de accommodaties is wel gediscussieerd, maar hierover is 
geen besluit genomen. 
 
Naar aanleiding hiervan vraagt Carla Bos of er ook gekeken is naar 
situaties zoals in IJlst, waarbij een springer na het maken van een 
topsprong hard tegen de beschoeiing aan het einde van zandbed aan 
kan komen. Antwoord: dit is ook besproken op het TC overleg. 
Aart de With vraagt of er voor de jongens en dames een max. stoklengte 
of een minimum waterbreedte afgesproken is. Antwoord: hierover is niets 
afgesproken. De TC neemt dit mee. 
 
Erik Bos heeft namens het HB nog enkele technische zaken te melden: 
• Wedstrijdreglement: de concepttekst is bijna af. Deze concepttekst 
wordt binnen de PBH besproken in een speciale cie en indien nodig, 
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gewijzigd. Het FLB heeft ook een cie. hiervoor. In de komende winter 
(ALV van beide bonden en NFB-ledenraad) zal hierover besloten 
worden. Het huidige reglement wordt alleen aangepast t.a.v. max. 
stoklengte en sectorbreedte. 
• Het FLB heeft aangedrongen op aanpassing van de selectiecriteria 
voor het NK om de beste springers mee te laten doen aan het NK. Het 
HB van de PBH heeft in oktober toegezegd hierover te gaan nadenken. 
Hierna heeft het PBH-bestuur we een voorstel geformuleerd. Dit voorstel 
wordt in hoofdlijnen tijdens de vergadering uiteengezet. 
Dit voorstel is naar het FLB gestuurd voor een 1e reactie. In 2007 zal de 
selectie nog plaatsvinden volgens het huidige systeem. Als beide bonden 
en de NFB-ledenraad hiermee akkoord gaan op de ALV in 2008, zal het 
nieuwe systeem in werking treden. 
We willen hierover niet discussiëren. Volgend jaar brengen we het ter 
stemming. Vooraf kunnen de leden dan het voorstel eerst bestuderen. 
Niels Koetsier vraagt of we rekening mee houden dat het lastig is om op 
woensdag ver te reizen voor een eventuele kwalificatiewedstrijd. 
Antwoord: we nemen dit mee. 
 
11. Promotiezaken 
Pieter Hielema geeft een toelichting. Pieter en Eelco Tigchelaar zijn bij 
toerbeurt voorzitter. Ze krijgen ondersteuning van Ilse de Kruijf en Wilco 
van Ee. Marian Roskam is gestopt met het verkopen van 
promotieartikelen. Het doel voor 2007 is om op de actiever te gaan 
verkopen in het promotiekraampje, maar dan wel alleen op de speciale 
wedstrijden. Verder komt de promotiecie nog helpende handen tekort. 
Liesbeth de With vraagt of er ook petjes of shirtjes komen om uit te delen  
bijv. bij een demo. Ook vraagt zij of er speciale shirtjes komen voor het 
demoteam. Antwoord: dit is opgenomen in het promotiebudget voor 
2007. 
 
12. Sponsorzaken 
Arja Helmes geeft een toelichting. Er is in 2006 veel sponsorgeld 
opgehaald door enkele eenmalige acties, nl. een gift van Goudse 
verzekeringen, een anonieme gift en een sponsoractie. De oorzaak was 
dat we in 2006 ook grote uitgaven hadden, nl. de aanschaf van de 
carbonpolsstokken. Voor 2007 heeft Vitens (voorheen Hydron geheten) 
financiële steun toegezegd en zijn de laatste plaatsen voor 
sponsorborden op de stokkenwagen gesponsord door Ridderflex en 
autobedrijf Swart. Er komt ook een gezamenlijk sponsorbord voor 
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degenen die carbonstokken hebben gesponsord; nl Jeva, Goudse 
verzekeringen, fruitbedrijf van Os en de Vrienden van het 
Polsstokverspringen. Voor het NK in Vlist heeft AB Zuid Holland een 
sponsorcontract getekend.  
 
Binnenkort stuurt Arja een mail naar de verenigingen met hierin de in het 
programmaboekje te plaatsen advertentie van Vitens en (dit geldt voor 
Jaarsveld en Polsbroekerdam) de advertentie van de Rabobank 
Lopikerwaard. 
Verder heeft Arja nog een tip voor de verenigingen: sponsoren stellen 
het op prijs als een vereniging aan het eind van het seizoen een 
bedankje stuurt voor de sponsorbijdrage en eventueel meldt wat er met 
het sponsorgeld gedaan is. Herman Stigter heeft dezelfde ervaring: 
vereniging Jaarsveld heeft aan de sponsoren een kerstkaart gestuurd.  
 
13. Contact met NFB en FLB 
Erik Bos geeft een korte toelichting: 
Contact met FLB: In 2006 hebben we 2 keer in goede harmonie 
vergaderd met het FLB. 
Contact met NFB: Binnenkort gaat de trainerscursus van start. Pieter 
Bult is in 2006 voorzitter van de NFB geworden. Verder is de NFB in 
gesprek met NOC-NSF om de voordelen en nadelen van een  
lidmaatschap van NOC-NSF zorgvuldig af te wegen. 
 
14. Rondvraag  
a. Liesbeth de With heeft meerdere vragen: 
• Wordt er voorafgaand aan het HK het Wilhelmus gespeeld? Antwoord: 
tijdens de ALV van 2006 hebben we inderdaad afgesproken dat we 
voorafgaand aan het HK het Wilhelmus laten horen. 
• Hoe gaat het dit jaar met de posters? Antwoord: er komen posters met 
een leeg gedeelte, waarop verenigingen zelf tekst kunnen printen. Dit is 
digitaal beschikbaar. 
• Hoe is het met de wedstrijdagenda’s? Antwoord: de agenda ligt bij de 
drukkerij. 
• Volgens Liesbeth is het beter om het aanpassen van de posters te 
laten zien/voor te doen i.p.v. alleen een mailtje te sturen 
• Voor de EHBO-cursus waren er te weinig aanmeldingen, want het 
moest op zeer korte termijn geregeld worden. Gaat de PBH dit na het 
aankomend seizoen weer proberen? Antwoord: ja, deze cursus willen we 
na het polsstokseizoen weer organiseren. 



 17

b. Margriet Kamphof heeft ook enkele vragen: 
• Volgens Margriet zijn de prijzen van de clinics te laag, het mag best 
9,5 (nu 7,5) euro p.p. zijn. Antwoord: de clinics zijn nog niet zo 
professioneel en dus zijn er (te) lage prijzen. We zoeken nog een student 
die hierover stageopdracht maken wil over o.a. het vergroten van het 
aantal clinics. Afgesproken wordt dat de verenigingen over het tarief 
overleggen en dat alle verenigingen hetzelfde tarief hanteren voor nog te 
maken afspraken. Verder wordt er opgemerkt dat het verstandig is een 
vast begintarief te gebruiken, bijv. 75 euro (=10 x huidige tarief p.p.) en 
als er dan meer dan 10 personen meedoen, 7,5 euro p.p. (huidige tarief) 
extra te vragen. Hiermee voorkom je een lage vergoeding als er minder 
dan 10 deelnemers zijn. Ook het toepassen van een minimum 
jeugdtarief, bijv. 5 euro p.p., is een advies. Polsbroekerdam heeft 
hierover al het e.e.a. op papier staan en Liesbeth de With stuurt dit door 
naar de verenigingen. 
• Hoe zit het met een shirtsponsor? Antwoord: we zijn hiermee bezig. 
• De verdeling van de wedstrijdagenda’s en de flyers kan volgens 
Margriet beter. Antwoord: in 2007 geven we deze aan 1 (contact)persoon 
per vereniging. Daarnaast doen we in mei in elk exemplaar van 
Polshoogte 5 flyers.  
c. Op verzoek van Tonny de With vertelt Pieter iets over de Vrienden van 
het Polsstokverspringen (VvhP). Tonny is in januari 2007 op een 
vergadering geweest om te overleggen over de VvhP. Het volgende is 
afgesproken: Tonny blijft contactpersoon van de VvhP. Wilco van Ee 
gaat helpen om meer vrienden te werven. Er komt een parasol die 
gebruikt wordt als verzamelpunt voor de VvhP bij de zgn. Speciale 
Wedstrijden. De rekening van de VvhP is, zoals afgesproken tijdens de 
ALV van 2006, in beheer bij de penningmeester van de PBH. 
d. Carla Bos vertelt dat er plm. 30 personen de indoortraining volgen. 
Carla, Margriet en enkele nieuwe trainers, die de trainerscursus volgen, 
verzorgen de training. Verder vraagt Carla of de lidmaatschapskaart 
terugkomt, omdat iemand dan gemakkelijk aantonen kan, lid te zijn van 
een vereniging en/of van de PBH. Antwoord: we hebben geen plannen 
om een lidmaatschapskaart in te voeren. 
e. Wim Roskam geeft aan, i.s.m. Eelco Tigchelaar, een avond te 
verzorgen om tips en trucs voor commentaar geven bij wedstrijden en 
demo’s uit te wisselen. Maartje de Jong en Niels Koetsier hebben zich al 
aangemeld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Wim. Wim gaat 
een vragenformulier sturen aan alle springers om meer of actuelere 
informatie beschikbaar te hebben bij het commentaar geven. Hij vraagt 
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aan de springers om het vragenformulier in te vullen; ze kunnen ook 
aangeven wat ze niet over zichzelf willen horen. 
f. Bertjan van Vliet vraagt of de belangrijkste informatie van de cursus 
meten op papier komt. Antwoord: Dit gaat de TC doen, geeft Toon aan. 
Ook vraagt Bertjan naar de ontwikkelingen van de nieuwe accommodatie 
op camping De Heigraaf in Woudenberg. Werner Kamphof geeft aan dat 
er in 2007 geen wedstrijden zullen zijn, maar het is niet uit beeld bij de 
eigenaar van de camping, die wel een vergunning voor een 
accommodatie heeft. 
g. Herman Stigter vraagt aan de verenigingen of er (per vereniging) 1 
persoon aanwijzen willen, die een verslag voor de kranten schrijft over 
de zaterdagwedstrijden van die vereniging. Afgesproken wordt dat de 
verenigingen dit meenemen naar hun bestuursvergadering en dat er een 
reactie naar de PBH gestuurd wordt met vermelding van de naam van de 
schrijver van de krantenberichten. 
h. Bert Koetsier heeft ook enkele vragen:  
• Moet er bij het HK een vaantje gegeven worden? Antwoord: dit is 
vrijwillig, dus niet verplicht 
• Hoe is de stand van zaken t.a.v. het gezamenlijk afsluiten van één 
verzekering door PBH, FLB en verenigingen? Antwoord (Erik Bos): er 
zijn diverse offertes binnengekomen bij de NFB, maar er is nog geen 
keuze gemaakt. 
• Krijg ik de notulen van de laatste NFB- Algemene Vergadering? 
Antwoord (Pieter Hielema): na goedkeuring op de eerstvolgende 
vergadering, krijgen de leden van de ledenraad de notulen. De notulen 
kunnen naar Bert zijn e-mail adres gestuurd worden. 
i. Niels Koetsier geeft aan een tenue besteld te hebben in mei 2006 en 
vraagt of deze geleverd wordt voordat het nieuwe seizoen begint. 
Antwoord: dit geven we door aan Joke de With, die de tenues regelt. 
Verder vraagt Niels naar een indicatie voor een bedrag voor een 
hoofdsponsor. Antwoord: dit hangt ervan af wat deze sponsor precies 
wil, bijv. wel of geen shirtsponsoring. Niels krijgt hierover nadere 
informatie van de sponsorcommissie. 
j. Leo Roskam meldt nog vaantjes van de jubileumwedstrijd in Winsum 
thuis te hebben, die hij t.z.t. uitdelen zal. 
  
15. Sluiting: Pieter sluit de vergadering om plm. 21:45 uur. 
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Dit seizoen opnieuw meer publiek bij wedstrijden? 
 
Het bezoekersaantal bij de wedstrijden loopt steeds een 
beetje op en dat is goed voor onze sport en lekker om bij te 
springen.  
 
Als we vorig recordseizoen nog weer een keer willen 
verbeteren, dan moeten we 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: 
 

 Kampioenschap van de Lopikerwaard in 
Polsbroekerdam op 16 juni 

 Kampioenschap van Jaarsveld op 23 juni 
 Kampioenschap van Linschoten op 30 juni 
 Triangelcup in Polsbroekerdam op 4 augustus 
 Hollands Kampioenschap in Jaarsveld op 11 augustus 
 NK Vlist op 25 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) met de aankondiging. 
Sponsoren en pers krijgen een extra uitnodiging voor de 
wedstrijden. Het wedstrijdterrein wordt extra aangekleed. Er 
komen programmaboekjes.  
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Ook hebben we al een grote sponsor voor deze wedstrijden, 
dezelfde als voorgaande jaren, maar onder een nieuwe 
naam. Er komt nu een grote Vitens boog te staan bij bijna 
alle speciale wedstrijden. 
 
Een heleboel zaken dus, maar de meest belangrijke komt 
voor jullie rekening: 
Dit worden de mooie wedstrijden in 2007,  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 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. 
 

 
Mededeling Polsstokclub De Vlist 

 
Parkeren bij alle wedstrijden van dit 

seizoen kost 1,00 euro. 
 Dit is vergoeding voor de boer  

en schadeloosstelling als zijn land 
kapot wordt gereden. 
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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 
koetsier099@hetnet.nl  

Secretaris 
Carolien de Groot 
Tel 06-54798913 
pclinschoten@gmail.com 

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

Penningmeester 
Tino Leliveld 
Tel 0172-651202 / 06-52378870 
tino.jolanda@12move.nl 

Penningmeester 
Teus Eikelenboom 
Tel 0348-552450 / 06-24426229 

Leden 
Margriet Kamphof  
(Coördinator tel 06-53577870) 
Maartje Spruit  Simon van Kempen
Floris van Elzakker            

Leden 
Leo Roskam 
Ada van Zelderen 

 

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 
fam_dewith@hotmail.com 

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

Penningmeester 
Miranda van Rossum 
Tel 0347-342700 
c.van.rossum@kpnplanet.nl 

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

Leden 
Jacob Zwijnenburg       Hans Boers
Kees van Schaik        Kees Rietveld  
Ronald Overbeek     Lianne vd Wijk  
Liesbeth de With 

Leden 
Marja van Eijk  
(Coördinator tel 0182-501947) 
adrie.marja@hetnet.nl 
Erwin van Duin 
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De doorgeschoven pen 

 
  
Goedendag, 
 
Ik ben Christiaan de With 
Ik heb de doorgeschoven pen gekregen van Laurens 
Lekkerkerker.  
Ik ben nu 13 jaar,ben jarig op 12 juni en woon in Benschop 
Mijn pr. is 11.97, dat heb ik gesprongen op het NFM in It 
Heidenskip.   
Ik heb 1 broer en 1 zus en hou veel  
van unimogs (ben er al druk voor aan 
het sparen). 
Ik ben werkzaam bij veehandelaar  
Joop Schouten. Mijn hobby is trekker rijden.  
Ik zit op het Driestar College in Gouda in 
de tweede richting metaaltechniek, wat ik 
wil worden weet ik nog niet. 
Ik zit nu zo’n 3 jaar bij Polsstokclub  
Polsbroekerdam  
Ik hoop dit seizoen (als het mee zit)  
13 á 14 meter of meer te springen 
Ik geef nu de pen aan mijn neef  
Florus de With. 
  
Nou dat was het dan alweer, 
ik wens iedereen 
een mooi en goed seizoen 
 
Groeten, Christiaan 
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EHBO Cursus 
 

We gaan opnieuw proberen een EHBO-cursus op te starten. 
In tegenstelling tot de vorige keer zijn de data al bekend, 
overige gegevens volgen in de Polshoogte van juli. 
 

De cursus wordt –bij voldoende belangstelling- gegeven op 
de zaterdagen 6, 20 en 27 oktober; Het examen is op 
zaterdag 3 november. Tijd: van 9.00 tot 16.00 uur. 
 

Degenen die hiervoor belangstelling hebben kunnen alvast 
bij hun ziektekostenverzekeraar nagaan of deze cursus 
geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Als je deze cursus 
namens je vereniging wil volgen, vraag dan aan het bestuur 
of ze daarmee akkoord gaan. Houd er wel rekening mee, dat 
je ieder jaar een dag op herhaling moet. Als er teveel 
aanmeldingen zijn, dan gaan degenen voor die ook de 
trainingen bij de verenigingen verzorgen. 
Voor opgave en/of informatie kun je mailen naar: 
annievandegeer@hotmail.com 

   
 

‘Polsstokkrant’ 
 

Onze promotiecommissie werd benaderd door een regionaal 
streekblad of er interesse was voor het maken van een 
speciale bijlage over het polsstokverspringen. 
Die interesse was er natuurlijk. Samen met de redactie van 
de IJsselstreek is er door de sponsorcommissie en de 
promotiecommissie de laatste weken hard gewerkt om dit 
financieel en inhoudelijk van de grond te krijgen, en dit alles 
is gelukt. Volgende week wordt er een speciale editie over 
het polsstokverspringen huis-aan-huis bezorgd in een oplage 
van 48000 stuks in de regio IJsselstein – Lopik – 
Schoonhoven –  Bergambacht – Haastrecht – Oudewater – 
Linschoten en Montfoort. Degenen die deze editie niet 
hebben ontvangen, kunnen een extra exemplaar afhalen bij 
de regionale VVV-kantoren of bij onze promotiestand. 
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Klimpaal primeur bij indoortraining 
 
Dit voorjaar zijn weer 8 indoor trainingsavonden door de 
trainers van PBH georganiseerd. Primeur was dit jaar een 
klimpaal, die werd geïnstalleerd op een hoogspringpaal en 
met een klem aan een van de touwen in de sportzaal van het 
Wellant College in Montfoort. Het idee van Jaco en Jan-
Willem bleek goed uitvoerbaar. Iedere trainingsavond werd 
de paal in een minuut of wat overeind gezet.  
 

Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, werd de avond 
steeds gestart met een warming up door een van de 
aanwezige springers. Daarna werden 11 verschillende arm-, 
been- en buikspieroefeningen uitgevoerd. Dit werd in 
groepjes van 4 á 5 personen gedaan, onder leiding van een 
gediplomeerd en aankomend trainer. Halverwege de 
oefeningen was er ruimte om even bij te kletsen en wat te 
drinken. Na de oefeningen deden we verschillende spelen; 
basketbal, trefbal, hoekvoetbal, trampoline, estafette en 
apenkooien. We hebben onder leiding van Margriet en Theo 
ook nog aanloopoefeningen gedaan. 
 

Gemiddeld waren meer dan 20 springers aanwezig, met een 
top van 31 springers op 1 avond.  
Volgend jaar willen we proberen weer 8 á 10 avonden van 
anderhalf uur te organiseren voordat het buitenseizoen weer 
begint. Plan is om dan 2 klimpalen neer te zetten, zodat 
iedereen dan ruim de gelegenheid heeft om te klimmen. 
 

De avonden waren zowel gezellig als nuttig. Iedereen weer 
bedankt voor de gezelligheid en trainingstips! 
 
Namens de trainers, 
 
Carla  
 
p.s. We staan als trainers open voor nieuwe ideeën en tips; 

dus als je iets te melden hebt, dan kan dat bij Carla. 
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Van de Technische Commissie 
 
Om een goede start van het seizoen te kunnen 
waarborgen, meent de TC de volgende punten te 
moeten melden: 
 
1. Na overleg met de Friese TC zijn we de ‘voorlopig’ bindende 

voorwaarden omtrent de carbonpolsstokken overeen gekomen, 
zie hiervoor ook de notulen van de ALV onder punt 10: 
Technische zaken. Overigens is na het ALV besloten om de 
gemaakte afspraken te laten gelden tot en met het seizoen 
2009.  
♦ De maximale polsstoklengte, inclusief top, mag 13,25meter 

zijn, waarbij de maximale lengte van de top niet langer mag 
zijn dan 1,75 meter.  

♦ Het maximale gewicht van de polsstok, inclusief polsvoet + 
ringen wordt gesteld op 45 Kg. 

♦ Alle te gebruiken topjes dienen wederom voor aanvang van 
het seizoen bij de TC (Toon Eikelenboom) ter keuring 
aangeboden te worden en te worden voorzien van een 
goedkeuringssticker van de TC. Topjes die niet aan de 
veiligheidseisen voldoen en die de maximale lengte 
overschrijden zullen dus op de wedstrijden niet toegelaten 
worden. We zijn om dit moment als TC namens de PBH nog 
hard op zoek naar een goede leverancier voor carbon topjes. 
Nadere informatie hierover volgt zodra er meer bekend / 
duidelijk is. 

♦ De sectoren in het zandbed zijn bepaald op: Schans A = 14 
meter, schans B = 14 meter, schans C = 12 meter. 

2. ‘Het klok protocol’: Ten aanzien van de beschikbare tijd om een 
sprong te maken is er niets veranderd ten opzichte van vorig 
seizoen. De klok wordt weer gestart (op groen gezet) zodra de 
voorgaande springer in het zand geland is. Mocht er om de een 
of andere reden een springer, buiten zijn schuld om, in 
tijdsproblemen komen moet die springer ten alle zijn sprong 
afmaken en kan hij nadien reclameren bij de wedstrijdleiding. 

3. ‘Bijschrijvers’ op het wedstrijdformulier dienen altijd als eerste 
te springen. 

4. Om een vlot verloop van het Hollands Kampioenschap te 
kunnen waarborgen, doet de TC namens de PBH een dringend 
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beroep op ‘gelegenheidsspringers’ om aan deze wedstrijd niet 
deel te nemen. In het verleden is gebleken dat het grote aantal 
‘gelegenheidsspringers’ het kampioenschapkarakter van het 
Hollands Kampioenschap geen goed heeft gedaan. 

5. Om aan de tweekampploeg toegevoegd te kunnen worden 
zullen de 4 beste klassementsafstanden gesprongen tot en met 
de wedstrijd voor de Tweekamp op 07-07-07 gelden als 
kwalificatie. Ten aanzien van de ‘aanwijsplaatsen’ voor de T.K. 
gelden voor het seizoen 2007 de volgende regels: senioren + 
junioren 2 aanwijsplaatsen mogelijk en dames + jongens 1 
aanwijsplaats mogelijk. 

6. ‘Groeistuipen’: Als het aantal springers blijft groeien, zullen er 
misschien besluiten genomen moeten worden die niet iedereen 
leuk zal vinden. We denken hierbij aan 2 voorronden springen 
i.p.v. 3 of bijv. een ½ uur eerder beginnen met de wedstrijd op 
de schansen waar de meeste tijdsdruk is. 

7. Tbv het springen op de C schans is ook een 10 meter carbon 
polsstok besteld zodat ook onze jeugd op die schans hun 
grenzen kan gaan verleggen. 

8. Op de ALV is besloten dat elke vereniging zelf een cursusavond 
voor meters moet organiseren op de eigen accommodatie. Het 
is de bedoeling dat er cursisten uitgenodigd worden, die ook 
daadwerkelijk gevraagd worden om te meten. De TC geeft deze 
cursus. De cursus moet uiterlijk 2 dagen voor de 1e wedstrijd op 
die accommodatie hebben plaatsgevonden. De cursus duurt 
plm. anderhalf uur. Graag vroegtijdig aanmelden en afspreken 
met de TC/Toon Eikelenboom. 

9. Het ‘vragenuurtje’ ter verbetering van de communicatie tussen 
springers, bestuurders en TC-ers is op 30 juni in Linschoten, 
aanvang 13.00 uur. 

10. Verenigingen denk eraan, indien u gebruik wilt maken van de 
EHBO diensten van Bep Hagoort, lever dan op tijd uw 
aanvraagformulieren bij haar in. Zoals u weet: geen of niet 
voldoende EHBO = geen wedstrijd. 

11. Ad Knijff heeft de taak van Henry Helmes als zijnde secretaris 
van de TC overgenomen. 

12. Gerrit Eikelenboom is coördinator tav vervoer van de 
polsstokwagen en de polsstokbus. Dus als er vragen zijn 
omtrent aanleveren van de polsstokwagen en/of bus kunt u zich 
tot hem wenden.  
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Schansindeling seizoen 2006 
 
Deze indeling is gemaakt op basis van het eindklassement van 2006.  
Na 3 wedstrijden wordt zoals vorig seizoen bekeken of hier wijzigingen 
op worden gemaakt. 
 

Naam Rugnummer Klasse Schans 
Jaco de Groot 43 Senioren Topklasse A 
Erik Bos 24 Senioren Topklasse A 
Theo van Kooten 11 Senioren Topklasse A 
Remco van de Berg 21 Senioren Topklasse A 
Werner Kamphof 43 Senioren Topklasse A 
Bastiaan de Bruijn 69 Senioren Topklasse A 
Bertjan van Vliet 28 Senioren Topklasse A 
Gerwin van Vliet 60 Senioren Topklasse A 
Pieter Verweij 15 Senioren A A 
Hidde Kiers 40 Senioren A A 
Hans van Eijk 34 Senioren A A 
Peter van Vliet 84 Senioren A A 
Pieter Hielema 36 Senioren A A 
Dennis Snoek 90 Senioren A A 
Aart van Eck 41 Senioren A A 
Rick Boer 67 Senioren A A 
Wander Postma 27 Senioren A A 
Gerrit Eikelenboom 29 Senioren A A 
Thijs van Oostrum 74 Senioren A A 
Paul Nap 23 Senioren A A 
 

Jan-Willem de Groot 63 Junioren Topklasse A 
Corné Spruit 55 Junioren Topklasse A 
Kenneth Broos 45 Junioren Topklasse A 
Christiaan Spruit 54 Junioren Topklasse A 
Tjeerd Kiers 85 Junioren Topklasse A 
Floris van Elzakker 52 Junioren Topklasse A 
Cornelis de Bruijn 68 Junioren Topklasse A 
Sebastiaan van Oort 73 Junioren Topklasse A 
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Naam Rugnummer Klasse Schans 
Niels Koetsier 16 Junioren A B 
Florus de With 64 Junioren A B 
Corné Lekkerkerker 19 Junioren A B 
Gijsbert de With 83 Junioren A B 
Matthijs Hilgeman 33 Junioren A B 
Pieter Timmer 95 Junioren A B 
Marco Barten 100 Junioren A B 
 
Wendy Helmes 44 Dames Topklasse B 
Liesbeth de With 10 Dames Topklasse B 
Margriet Kamphof 18 Dames Topklasse B 
Carla Bos 14 Dames Topklasse B 
Dymphie van Rooyen 35 Dames Topklasse B 
Gelieny van der Paauw 12 Dames Topklasse B 
Carolien de Groot 62 Dames Topklasse B 
Jessica Snoek 81 Dames Topklasse B 
    
Hilde van der Paauw 30 Dames A C 
Carina den Hartogh 20 Dames A C 
Thessa van Krimpen 47 Dames A C 
Marlize van der Paauw 75 Dames A C 
Leonie van der Stok 22 Dames A C 
Cynthia Baars 103 Dames A C 
Margriet van der Hoeven 39 Dames A C 
 
Gustian Roskam 78 Jongens Topklasse B 
Dennis van Zelderen 72 Jongens Topklasse B 
Anthony Lekkerkerker 56 Jongens Topklasse B 
Reinier Langerak 17 Jongens Topklasse B 
Sander van Vliet 49 Jongens Topklasse B 
Wilco den Boer 66 Jongens Topklasse B 
Gideon Spek 87 Jongens Topklasse B 
Martijn Baars 31 Jongens Topklasse B 
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Freek Strien 89 Jongens A C 
Arno Baas 88 Jongens A C 
Geert-Pieter de Bruijn 77 Jongens A C 
Laurens Lekkerkerker 79 Jongens A C 
Rian Baas 86 Jongens A C 
Christiaan de With 94 Jongens A C 
Wilco van Wageningen 93 Jongens A C 
Ruben van Egmond 101 Jongens A C 
Ardy Slingerland 57 Jongens A C 
Matthijs Oosterom 96 Jongens A C 
    
Felipe Roskam 80 Jongens B C 
Wietse van Schaik 105 Jongens B C 
Martijn de With 98 Jongens B C 
Wessel Klok 65 Jongens B C 
Wilco van Amerongen 97 Jongens B C 
Laurens de Bruijn 106 Jongens B C 
Bram van den Berg 107 Jongens B C 
Martijn van Ieperen 108 Jongens B C 
Matthijs van Rooijen 109 Jongens B C 
Martijn van Schaik 104 Jongens B C 

 
 

Volgorde van springen 
  

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 
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Handleiding meten polsstokverspringen 
 

1) Hoe laat moet je aanwezig zijn voor het meten bij een 
wedstrijd. 
Dit zijn de punten waar je aandacht aan moet schenken 
voor de wedstrijd begint: 
* Zorg voor een wedstrijdlijst, daar staan de rugnummers op. 
* Bij welke schans moet je zijn, vraag dit gelijk als je voor het meten 
gevraagd wordt. 
* Met wie ga je meten, twee meters verplicht, bespreek de 
werkverdeling onderling. 
* Staat het score bord op zijn plaats, tussen meters en de 
geluidswagen.  
* Op welke maat ligt de meetlijn, zie bordje op de voorkant schans. 
* Is het gereedschap aanwezig, hark meetlat markeerlat. 
* Is het zandbed geëgaliseerd.  
Om een wedstrijd op tijd te beginnen zal men toch uiterlijk tien minuten 
voor aanvang aanwezig moeten zijn. 
 
2) De bordjes voor op de schans geven aan op welke maat de meetlijn 
ligt. 
Op een bordje kan het volgende staan:                                                              
* H165 : geef de hoogte schans aan.                                                                    
* 1509 : is de lijnmaat schuin gemeten vanaf de boven kant schans. 
De meetlijn ligt nu op 15 meter. 
 
3) Werkverdeling wie gaat wat doen: 
* Het vaststellen van de gesprongen afstand word door beide meters 
uitgevoerd. 
* Meter A schrijft de afstand op en zet deze afstand gelijktijdig met het 
rugnummer van de springer op het score bord. 
* Meter B egaliseert het zandbed voor de volgende springer. 
 
4) Het vaststellen van een gesprongen afstand: 
* Let op waar een springer landt, waar maakt hij met zijn lichaam de 
eerste afdruk in het zandbed. 
* Is de afdruk die hij achterlaat binnen de sector, aangegeven door 
linten op de meetlijn. 
 
5) Ongeldige sprong: 
* In het water, dit wordt aangegeven met een 1 op het scorebord. 
* Buiten de sector wordt aangegeven met een 2 
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* Buiten de tijd (de afstand moet wel gemeten worden, maar komt niet 
op het score bord) uitgewiste afstand (lopen door zijn afdruk), 
springen op de beschoeiingrand, allemaal aangegeven met een 3 op 
het scorebord.  
   
Het meten van een gesprongen afstand: 
* Zet de steeklat aan het begin van de eerste afdruk vanaf de water 
kant gezien. 
* Trek de meetlijn recht omhoog en laat hem terug vallen op het 
zandbed. 
* Meet rechtstandig vanaf de meetlijn naar de steeklat.                                     
* Achter de meetlijn komt de gemeten afstand bij de maat meetlijn, 
voor de meetlijn gaat de gemeten maat eraf.   

 
 
 
Voorbeeld:  
afstand voor de meetlijn. 
                                           
                                     
 
 
 
 
 

Werkzaamheden na het meten: 
* Schrijf de gemeten afstand op en zet deze op het scorebord zo ook 
het rugnummer van de springer. 
* Egaliseer het zandbed en maak het vrij voor de volgende springer. 
* Het meten en de werkzaamheden daarna mogen niet lager duren dan 
twee minuten. 
 

Wie mogen er tijdens de wedstrijd in het zandbed: 
* Alleen de meters en de wedstrijdleider. 
* Springers moeten na de sprong direct het zandbed verlaten. 
 

Nameten: 
* Bij een benadering of overschrijding van een record afstand zal er 
nagemeten worden. 
* Volg de instructie van de wedstrijdleider op. 
 

Zijn er vragen, opmerkingen, klachten tijdens 
of voor de wedstrijd altijd bij de wedstrijdleider. 
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Overzicht wedstrijdleiders 2007 
 

Dag Datum Tijd Plaats GE TE HH BK AK BdL TL PN Wedstrijd 
                          
Za 19 mei 14.00 Linschoten OK     OK       X   
Za 26 mei 14.00 Polsbroekerdam   OK       OK   X   
Wo 30 mei 19.00 Vlist   X OK   OK     X   
Za 2 jun 18.30 Vlist       OK     OK X   
Za 9 jun 18.30 Linschoten OK OK               
Do 14 jun 19.00 Polsbroekerdam     OK   OK         
Za 16 jun 18.30 Polsbroekerdam           X OK OK Speciaal 
Di 19 jun 19.00 Jaarsveld   OK   OK   X       
Za 23 jun 14.00 Jaarsveld         OK X   OK Speciaal 
Wo 27 jun 19.00 Linschoten OK         X OK     
Za 30 jun 14.00 Linschoten          OK X   OK   X     Speciaal 
Za 7 jul 14.00 IJlst     OK           Speciaal TK 
Di 10 jul 19.00 Jaarsveld       OK   OK       
Za 14 jul 14.00 Jaarsveld   OK           OK   
Wo 18 jul 19.00 Vlist     X   OK   OK X   
Za 21 jul 18.30 Vlist     X     OK OK X   
Za 28 jul 10.30 It Heidenskip                   
Do 2 aug 19.00 Polsbroekerdam   OK X OK X   X X   
Za 4 aug 14.00 Polsbroekerdam   OK X OK X   X X Speciaal 
Za 11 aug 14.00 Jaarsveld              OK X   X OK X X Speciaal 
Wo 15 aug 19.00 Linschoten OK   OK X X         
Za 18 aug 18.00 Linschoten OK         OK       
Di 21 aug 19.00 Vlist             OK OK   
Wo 22 aug 19.00 Vlist     OK         OK   
Za 25 aug 14.00 Vlist         OK       Speciaal NK 
Za 1 sep 14.00 Jaarsveld                   
             

         GE TE  HH BK AK BdL  TL PN    
      Totaal 6 7 5 7 6 5 6 5   
                          
   X = Niet beschikbaar                   

 

GE = Gerrit Eikelenboom / TE = Teus Eikelenboom   
HH = Henry Helmes / BK = Bert Koetsier / AK = Ad Knijff  
BdL = Bastiaan de Leeuw / TL = Tino Leliveld / PN = Piet Nap 
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Uitnodiging 
39ste editie F.K. Mastklimmen te Akkrum 

 

Beste mastklimvrienden,  
 

Het Fries Kampioenschap Mastklimmen 2006 
was weer een bijzonder sfeervol en sportief 
gebeuren. Zo mochten wij maar liefst 120 
deelnemers en rond de 1000 toeschouwers 
verwelkomen. De muzikale inbreng van “De 
Harmonie” en het humoristische commentaar van de advocaten 
tweeling Wim en Hans Anker droeg hieraan bij. Tijdens de finale 
kon je de kikkers horen kwaken, op dat momenten dat het publiek 
de adem vanwege de spanning inhield. De wedstrijd een 
hoogniveau, mede door de inbreng van een aantal Friese 
fierljeptoppers. Zie voor de uitslag: www.mastklimmen-akkrum.nl 
 

Op zaterdag 7 juli 2007 zal voor de 39ste keer 
in Akkrum worden gestreden om het 

“(Open) Fries Kampioenschap Mastklimmen” 
 

Het evenement zal weer plaatsvinden op de ‘smuke’ Tsjerke Bleek 
nabij de dorpskerk in het centrum van Akkrum, bij slecht weer 
wordt naar de sporthal ‘Utingeradeelhal’ uitgeweken. De wedstrijd 
begint om 18.30 uur. Inschrijving op het terrein vanaf 17.30 tot 
de aanvang van de wedstrijd. 
Er zijn o.m. waardevolle door de Rabobank beschikbaar gestelde 
kampioensprijzen te winnen.  
Ook dit jaar belooft het weer een prachtig spektakel te worden, 
waarvoor we jullie bij deze van harte uitnodigen! Combineer dit 
jaar de Tweekamp te IJlst met het mastklimmen in Akkrum en 
maak er een mooie fierljep- en mastklimdag van!  
Wij rekenen op 7 juli op jullie komst en sportieve bijdrage! 
 

Met vriendelijke groet en tot ziens, 
 

Namens Pl. Belang en de Mastklimcommissie 
Jelle Roorda,vz. tel: 0566-652045  
e-mail: www.jroorda@hetnet.nl  
 

Comité van aanbeveling :  
de advocaten Hans en Wim Anker, cabaretier Rients Gratema, Foppe de Haan 
(coach Jong Oranje voorheen SC Heerenveen en Ella Schadd burgemeester van 
de gemeente Boarnsterhim. 
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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 
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ondertekenen, anders mag niet worden deelgenomen. (Artikel 8 lid 3, 
5)* 
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) 
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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 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) 
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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) 
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 
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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, 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. 
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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. 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. 
 
 



 41

\ 

 

 
Het zwemmen met het Polsstokspringen. 

 
Het zwemmen met polsstokspringen was hartstikke leuk. 

We gingen naar het zwembad Merwestein. 
We zijn daar met 40 kinderen wezen zwemmen  

en toen het zwembad dicht ging, 
zijn we naar boven gegaan en hebben daar met zijn  

allen patat gegeten het was hartstikke  lekker. 
Ik vond het zelf heel leuk  

en ik denk de andere kinderen ook wel. 
We gingen er heen met auto’s en we reden 

 dus ook terug met auto’s. 
 

Groetjes van Dorine vd Stok. 
 
 

 
 



 42

Tegelijkertijd met bijna alle wedstrijden die georganiseerd worden 
door de Polsstokbond Holland wordt 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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