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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 

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  

Opmaak Arja Helmes 030-6887108 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

Jeugdhoek Jeannette van Schaik 0348-451949 

Vrienden van het Polsstokverspringen 

Contactpersoon Tonny de With 030-6865667 
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Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 
030-8899398 
06-13044805 

Ledenadministratie, uitgifte tenues Joke de With  0348-451264 

doorgeven van wijzigingen  
ledenadministratie@pbholland.com   

  

 
 

 
Van de redactie 

 

In de voorbereiding op dit seizoen hadden we prachtig weer, 
maar toen de wedstrijden begonnen sloeg het weer om en 

hadden we af en toe een flinke bui. 
Maar de Polsstokkers laten zich hierdoor niet uit het veld 

slaan, tot nu toe is er slechts één wedstrijd verregend, die 
we met zijn allen wel heel dapper begonnen. De wolkbreuk 

die toen losbarstte zette het zandbed in Polsbroekerdam 
blank, maar gelukkig konden we de volgende wedstrijd 

uitwijken naar gastvereniging Linschoten. 
 

Jaco heeft zoals verwacht inmiddels het seniorenrecord van 
Aart de With verbeterd en ook het Nederland Seniorenrecord 

weer terug naar Holland gebracht. Wat zal het eerstvolgende 
record zijn dat sneuvelt? Dat gaan we in de loop van het 

seizoen misschien nog meemaken. 
 

I.v.m. de invoering van 2e klasse wedstrijden is op de  
middenpagina de aangepaste wedstrijdkalender geplaatst. 

 
De redactie is weer uitgebreid. We verwelkomen Jeannette 

van Schaik, die al heel betrokken is met onze 
jeugdspringers, met haar verslagen en foto‟s, en nu ook de 

jeugdhoek in de Polshoogte voor haar rekening gaat nemen. 
 

U kunt uw stukjes voor de volgende editie mailen naar:  
hahelmes@kabelfoon.nl  

Uiterste inlever datum volgende Polshoogte: 30 nov 2007 
De volgende editie komt uit: rond 10 december 2007 
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Van het PBH bestuur 
 

Het seizoen 2007 is halverwege. Onlangs zijn we begonnen 
met 2e klasse wedstrijden. We zijn blij dat we op deze 

manier korte en aantrekkelijke wedstrijden kunnen bieden 
voor springers en publiek. Bij de aantrekkelijke 2e klasse 

wedstrijden sneuvelen vele PR's en kunnen de clubtrainers 
hun pupillen, de toppers van 2010, beter begeleiden. Ook wil 

ik de verenigingen en de vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet om de 2e klasse wedstrijden te realiseren. 

De Tweekamp is IJlst was spannend. Hoewel we met 1,97 m. 
verloren, is onze sport is de grote winnaar geworden. 

Concurrentie en een goede samenwerking gaan gelukkig nog 
steeds samen, zo bleek ook weer bij de Tweekamp.  

De regenval en de toestand van onze zandbedden geven 
reden tot nadenken. Gelukkig werden de wedstrijden 

verplaatst naar Linschoten, waarvoor hartelijk dank. 
Velen zijn al (sportieve) plannen aan het maken voor de 

vakantie of voor de NFM. Voor anderen is de NFM pure 
vakantie. Het HK is op 11 aug. in Jaarsveld. Jaarsveld is druk 

bezig om ook van deze wedstrijd een topwedstrijd te maken, 
maar uiteindelijk moeten de springers het doen.  

Het NK op 25 aug. te Vlist belooft een spektakel worden. In 
de komende competitiewedstrijden zal duidelijk worden, 

wie zich voor het NK kwalificeren zal. Het NK is voor mij 
persoonlijk altijd het hoogtepunt van het seizoen. Het 

zandbed van Vlist is prima in orde en Vlist is druk bezig 
met de voorbereiding.  

Ik wens allen succesvolle en gezellige wedstrijden toe in de 
2e helft van dit seizoen. En voor diegenen die op vakantie 

gaan, uiteraard wens ik jullie een goede vakantie toe.  
  

Namens de PBH, 
Leo Roskam 
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Familiebericht 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Dit nieuwe leven in onze armen  
Twee stralende oogjes, ja echt geluk 
Uit liefde ben jij geboren 
Wij zijn blij dat je bij ons mag horen  

 
Wij zijn dolblij en gelukkig met de geboorte van onze zoon 

 

Milan 
Cornelis Laurentius 

 
Hij is geboren op 19 juni 2007 om 13.48 uur 

Met een lengte van 48 cm en een gewicht van 3032 gram 
 

Hans en Lieke van Eijk 
Meeuwenlaan 39, 2661 BM Bergschenhoek 

Tel: 010-5226444 
 

Wil je vingertjes en teentjes komen tellen, 
dan graag eerst even bellen 

Peter:   Oom Gert-Jan                     Wij rusten van 12.00 – 15.00 uur 
Meter: Tante Marleen                                  en na 22.00 uur 
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Tweekamp 
 
Daar gingen we dan, de eerste wedstrijd dit seizoen tegen de 

Friezen. 
Het begon met enorm slecht weer, het “tentenkamp” moest 

opgezet worden in de regen en de harde wind. Gerwin had 
weer een grote legertent geregeld waar we met zijn allen 

droog konden zitten, we hadden zelfs een hele grote vriezer, 
om onze drankjes koud te houden! 

 
Echt getraind kon er niet worden omdat het weer zo slecht 

was. Toch waren er een paar fanatiekelingen die tussen de 
buien door een paar sprongen maakten.`s Avonds was het in 

het tentenkamp super gezellig, iedereen maakte zich op voor 
de strijd tegen de Friezen. 

 
De volgende ochtend werden we al weer vroeg gewekt door 

de Friese kerkklokken. Het werd tijd voor een heerlijk ontbijt 
met gebakken eieren, en dit jaar zelfs tosti`s.  

 
Voordat de wedstrijd begon 

kregen we een heerlijke 
lunch die verzorgd werd 

door Wouter en Maartje 
(namens de springers, super 

bedankt!) Ook gaf Henry 
Helmes de nodige speech, 

zodat iedereen weer even 
opgepept werd. De springer 

die qua afstand het minste 
zou winnen, moest voor straf de hele avond met een Friese 

pet op lopen. Dit was voor veel springers een goede reden 
om heel ver te springen!  

Iedereen was er klaar voor, de wedstrijd kon beginnen. De 
springers namen deel op de schansen, de T.C. ging ook aan 

het werk, en de supporters namen plaats in het publiek.  
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Gelukkig liet het weer ons niet in de steek, de wedstrijd 

moest heel even stil gelegd worden, maar al met al was het 
een lekker temperatuurtje.  

 
Het werd een super spannende strijd tussen de Friezen en de 

Hollanders. Ikzelf vermaakte me prima in het publiek. We 
hebben ook aardig wat liedjes verzonnen om onze springers 

naar de top van de pols te krijgen. 
In het publiek waren we erg optimistisch, maar helaas, de 

Friese deelnemers wisten de wedstrijd uiteindelijk te winnen 
met een recordafstand van 376,50 meter. De Hollanders 

bleven slechts 1.97 meter achter en sprongen daarmee ook 
meer meters bijeen dan het vorig jaar gesprongen 

Tweekamp record van 372.18 meter. 
 

Leonie van der Stok, anoniem (M) en ik hadden aardig wat 
versjes bedacht tijdens de wedstrijd om onze springers op te 

peppen. Hier een kleine impressie: 
 

Autopech, autopech, de Hollanders gaan met de beker weg 
Gele lijn, gele lijn, spring er over heen dat vinden wij fijn! 

Niels Koetsier, Niels Koetsier, jij verdient het, jij mag aan het bier 
Friese pet, Friese pet, daarmee wordt je voor gek gezet 

Maak me gek, maak me gek, Hollanders op de eerste plek 
Klap voor Lies, klap voor Lies,  

zodat ze verder springt dan elke Fries 

Cornelis de Bruijn, Cornelis de Bruijn,  
spring maar ver en ga niet schuin 

Beetje scheef, beetje scheef, Theo van Kooten is bijna op dreef 

Coach Margriet, Coach Margriet,  
voor het eerst dat je haar nie springen ziet 

Het regent nu, het regent nu, het is weer tijd voor de paraplu 
Erik Bos, Erik Bos, door je mooie sokken zijn de Friezen de klos 

Christiaan Spruit, Christiaan Spruit,  

spring heel mooi alle Friezen eruit 
Zere voet, zere voet, ondanks dat springt Jaco goed 

Spanning stijgt, spanning stijgt,  

nu maar afwachten wie de beker krijgt 

 



 8 

Ondanks het feit dat we van de Friezen verloren hebben, was 

dit geen reden om teleurgesteld te zijn. We hadden drie 
kampioenen! Bij de senioren was dat Jaco de Groot met een 

afstand van 18.70m, bij de dames was het Liesbeth de With 
met een afstand van 13.87m en bij de junioren Cornelis de 

Bruijn met een afstand van 17.45m. Verder hadden we ook 
nog andere prijzen op de 3e plek. Wij hebben ons feestje 

gevierd! En reken maar dat wij volgend jaar wel af gaan 
rekenen met de Friezen,  
 

Holland zet hem op, volgend jaar heeft de beker onze naam 
erop!! 
 

Liefs, Jessica Snoek 
 

 

Jeugdfoto 
 

De redactie ontving bijgaande 

jeugdfoto van deze 2 personen, 
die nog steeds regelmatig op en 

rond de polsstokschansen zijn te 
vinden. 
 

Wie weet wie de personen op 
deze foto zijn? 
 

Jullie antwoord kan worden 
ingezonden naar de redactie van 

de Polshoogte: 
hahelmes@kabelfoon.nl 
 

Onder de inzenders met het 
juiste antwoord wordt een leuk 

presentje verloot. 
 

Het antwoord vinden jullie in de 
volgende Polshoogte. 

mailto:hahelmes@kabelfoon.nl
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Nederlands Kampioenschap 

Polsstokverspringen 

25 augustus 2007 

Vlist 
 

Aanvang:   13.30 uur 

Wedstrijd:  14.00 uur  

Na afloop feest! 

Tot ± 22.00 uur 
 
 

               NNNKKK   VVVllliiisssttt   

                  NNNKKK   VVVllliiisssttt   
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PBH 2e klas wedstrijden 

Vanwege het grote aantal 

deelnemers op de grote schans 
wedstrijden van de PBH, worden 

deze vanaf nu gesplitst in 1e klas 
en 2e klas wedstrijden.  

Het PBH bestuur en de TC hebben samen besluiten genomen 
naar aanleiding van de uitdagingen die zijn ontstaan door de 

forse groei in het aantal deelnemers aan de grote schans 
wedstrijden. De afdelingen zijn hiermee akkoord en de 

nieuwe data voor de wedstrijden zijn bekend. 

In het seizoen 2007 hebben wij tot nog toe gemiddeld zo‟n 
68 springers per wedstrijd zien springen. Dit is een groei van 

24% ten opzicht van het gemiddelde van 2006 en een groei 
van 89% t.o.v. het gemiddelde van de jaren 2000 t/m 2002. 

Afgelopen zaterdag kwamen we zelfs uit op 77 springers. 
Deze sterke groei ligt behoorlijk boven de verwachtingen. Dit 

brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, want:  

1. De wedstrijden duren te lang voor springers, publiek en 
vrijwilligers  

2. Er zit voor springers te lang tussen de sprongen, dus je 
bent weer koud voor je weer een sprong mag maken  

3. Avondwedstrijden zijn te laat afgelopen voor b.v. de jonge 
springers die de volgende dag weer naar school moeten  

4. Avondwedstrijden zijn in delen van het seizoen nog niet 
afgelopen wanneer het donker wordt  

Wij hebben in de afgelopen jaren met zijn allen al diverse 
oplossingen bedacht en uitgevoerd. Uit die oplossingen is de 

rek inmiddels weg. Daardoor zijn wij zijn tot de conclusie 
gekomen dat de enige overgebleven optie nog is, om een 

aantal klassen van de hoofdwedstrijd af te splitsen en die op 
een andere wedstrijd te laten springen. 
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Nieuwe opzet:         

   
- 1e klas  Schans A:  Junioren Top (kleiner maken), 

                           Senioren A    
    Senioren Top 

- 1e klas  Schans B:  Dames Top (kleiner maken)   
              Jongens Top (kleiner maken) 

                   Junioren A (groter maken) 
- 1e klas  Schans C:  Dames A (groter maken),  

    Jongens A    
  

- 2e klas  Schans C:  Jongens C    
    Jongens B 

 
- Doordeweekse wedstrijden: Op 2 verschillende 

avonden 
- Zaterdagse wedstrijden: Aan de afdeling de keuze, 

vrijdagavond en zaterdag of beide wedstrijden op 
zaterdag 

- Trainingen: Per week blijft alleen de eerste officiële 
trainingsavond over, de andere komt te vervallen. De 

trainingsavond start 19.00 en om 21.30 dient alles 
opgeruimd te zijn 

- Springers: Met deze maatregelen blijft de kans groot 
dat ze 3 keer kunnen springen en er een finale is, het 

kost echter een trainingsavond en er wordt van hen 
ook vrijwilligerswerk verwacht 

- Vrijwilligerswerk: De 2e klas wedstrijd kan grotendeels 
worden bemand door eersteklas springers. De 1e klas 

wedstrijd duurt minder lang. Er moet in totaal meer 
vrijwilligerswerk plaatsvinden 

- Prijzen: Geen consequenties. 
- Verregende wedstrijd: Als één van de twee wedstrijden 

verregend, dan heeft dát deel van de springers pech 
t.o.v. de andere springers i.v.m. het klassement. Het 

wordt minder makkelijk om te verschuiven 
- Materiaal: Geen consequenties 
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- Voorzetstukken: Geen consequenties 

- Aantal sprongen: Geen consequenties. Het principe 
blijft 3 in de voorronde en 2 in de finale, mits de 

rondes snel genoeg gaan 
- Finale: Deelnemers aan de 2e klasse wedstrijden 

komen niet in aanmerking om finale te springen 
- Data 1e klas wedstrijden en Jeugdwedstrijden: Blijven 

zoals op de flyers etc. staan aangekondigd         
(m.u.v. 4-8) 

- De week vóór het NK in Vlist blijft ongewijzigd, d.w.z. 
dat de NK ploeg + reserves op de NK schans zónder 

voorzetstuk springen op dinsdag en de overige 
springers op woensdag (met / zonder voorzetstuk) 

 

Met deze opzet verwachten wij dat we de rest van dit 

seizoen kunnen overbruggen. In de winter zullen we de 
situatie opnieuw moeten bekijken en komen we mogelijk uit 

op 2e klasse wedstrijden op meerdere schansen.  
Aangezien we met de nu gekozen oplossing voor de 2e klas 

wedstrijden op één schans kunnen springen, is de impact op 
het benodigde aantal vrijwilligers zoveel mogelijk beperkt 

gebleven. Wij verwachten dat tijdens de 2e klas wedstrijden 
de vrijwilligersposten voor een behoorlijk deel bemand 

kunnen worden door springers uit de 1e klas wedstrijden. 
Dat zal waarschijnlijk niet voor alle vrijwilligerstaken lukken. 
 

Omdat het aantal springers van een aantal klassen moeten 
worden aangepast, vindt er een tussentijdse 

promotie/degradatie plaats. De namen worden zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt. 
 

Vanzelfsprekend begrijpen wij dat dit voor de afdelingen en 
springers een behoorlijke impact heeft doordat dit 

halverwege het seizoen plaatsvindt. We begrijpen dat dit 
alles voor een aantal mensen voelt als een probleem, maar 

dit is in feite juist een succes wat we met zijn allen bereikt 
hebben!
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Agenda – wijzigingen t/m 18-08-07 
 

Ma 9-7  19.00  Jaarsveld 2e klas 
Di 10-7  19.00 Jaarsveld 1e klas 
Do 12-7  19.00  Jaarsveld Trainen 
Vr 13-7  19.00  Jaarsveld 2e klas 
Za 14-7  14.00  Jaarsveld 1e klas 
 

Ma 16-7  19.00  Vlist Trainen 
Di 17-7  19.00  Vlist 2e klas 
Wo 18-7  19.00  Vlist 1e klas 
Vr 20-7  19.00  Vlist 2e klas 
Za 21-7  18.30  Vlist 1e klas 
 

Ma 30-7  19.00  Polsbroekerdam Trainen 
Di  31-7  19.00  Polsbroekerdam 2e klas 

Do 2-8  19.00  Polsbroekerdam 1e klas 
Za 4-8  10.00  Polsbroekerdam 2e klas 
Za 4-8  13.00  Polsbroekerdam 1e klas 
 

Ma 6-8  19.00  Jaarsveld Trainen 
Di  7-8  19.00  Jaarsveld 2e klas 
Za 11-8  14.00  Jaarsveld 1e klas 
 

Ma 13-8  19.00  Linschoten Trainen 
Di  14-8  19.00  Linschoten 2e klas 
Wo 15-8  19.00  Linschoten 1e klas 
Za  18-8  15.00  Linschoten 2e klas 
Za  18-8  18.00  Linschoten 1e klas 
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Polsstokdag - 4 augustus 2007 
 

Deze dag zal in het thema staan van ‘Actie’ 
Actie van de polsstokspringers, maar ook actie van jou/U. 

Daarom nodigen wij jongen oud uit voor een dagje aan de 
Dam! 
 

10:00u Aanvang 2e klas Polsstokwedstrijd 
De talenten van de PBH springen dan hun 

wedstrijd. 
 

11:00u Boerengolf achterop het terrein  

In teams van 3 personen, €1,50 per team. 
 

11:00u Traditionele oliebollenkraam 

  De hele dag te koop heerlijke oliebollen. 
 

13:00u Spectaculaire opening Triangelcup 

Door de springers van de afdeling 
Polsbroekerdam. 

 

13:10u Begin voorronde 1e klas Polsstokwedstrijd 
De topspringers zullen strijden voor een plekje in 

de finale. 
 

±16:00u  Aanvang finale om de Triangelcup 

Wie mag er met de beker naar huis? 
 

±16:30u Slingerapen vanaf de polsstokschans 

Opgeven bij de polsstokbus, €1,00 per persoon. 
 

±16:00u   De bakdames staan weer voor u klaar 

Bij de Triangel staat de grote koekenpan klaar 
voor de BBQ. 

 

Diverse spelen, springkussen 
Maar u mag ook gewoon genieten van een mooie dag!! 

 
Entree is gratis, Parkeergelegenheid beperkt, dus kom in ‘actie’, 

kom met de fiets! Achter de Triangel in Polsbroekerdam 
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Wist je dat…. 
 

- er tijdens het vragenuurtje voor de wedstrijd op 30 juni in 
Linschoten geen enkele springer aanwezig was 

- er kennelijk niets te vragen (of op te merken) was 
- Henry Helmes nog aluminium oefenstokken (lengte max 6 

meter) te koop heeft  

- de kosten 30 euro per oefenstok zijn, en naar believen in te 
korten 

- Eelco heel goed werk doet met alle demo‟s 
- er nu ook in Brugge gesprongen kan worden 

- we ook nog één Belgisch woord hebben geleerd – „tottema‟ 
- de Tom Tom van Cornelis in Brugge niet werkt 

- het in België ook kan regenen, en dat je beter Hollandse 
bagger kan hebben dan Belgische klei 

- Jarno Knijff keurig de entree ging betalen bij de Tweekamp, 

en daarbij ook nog een extra fooi gaf voor de overnachting 
- de rest van de overnachters in IJlst ook nog een duit in de 

pan deden voor de vereniging 
- je uit een kapotte vriezer ook ijskoude drankjes kan halen, 

en je aan Gerwin moet vragen hoe dat kan 
- mastklimmen best gezellig is als wij er ook zijn 
- Maartje weddenschappen aangaat met de advocaten Anker 

en Anker 
- ze daarmee 5 jonkies heeft verloren 

- Corné jonge spruiten wel kan vergeten als hij vaak in de 
mast klimt 

- de overnachters in IJlst alles weer keurig opgeruimd hebben 
achtergelaten 

- Liesbeth eindelijk een keer op Friese bodem heeft laten zien 
dat ze daar niet alleen met de training ver kan springen 

- na de Tweekamp de kerkgang in IJlst bijna verdubbelde 

- het tentenkamp zich weer verplaatst naar It Heidenskip  
- je van tevoren via e-mail moet aanmelden voor het NFM, 

dan ben je verzekerd van deelname  
- de TC nog worstelt met de topjes 

- op vrijdag 7 september in Vreeswijk de spijkerbroeken in de 

kast blijven liggen   
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EHBO Cursus 
 
Hallo polsstokvrienden en vriendinnen, 

 
We gaan een cursus EHBO organiseren zoals in de vorige 

Polshoogte vermeld. 
 

De cursus wordt geven door Joyce van Roest in het 
Dorpshuis te Polsbroek. 

 
Het begint op zaterdag 7 oktober, daarna zaterdag 20 

en 27 oktober. Zaterdag 3 november examen. 
Tijd van 9.00 tot 16.00 uur. Voor de lunch wordt 

gezorgd. 
Kosten:  ongeveer  € 200,00 (all in). 

 
Je moet even nagaan of je ziektekostenverzekering of 

werkgever een vergoeding geeft. Er zijn ziektekosten-
verzekeringen die ongeveer € 100,00 vergoeden. 

 
Er kunnen max. 16 personen tegelijk op cursus. Trainers en 

leden gaan voor. Ook ouders/verzorgers kunnen zich 
aanmelden. Ik verwacht veeeeel aanmeldingen. 

 
Als je deze EHBO cursus voor/namens je vereniging wilt 

volgen, vraag dan aan het bestuur toestemming voor een 
vergoeding van de nog te betalen kosten voor deze cursus. 

  
Aanmelden voor 1 augustus bij: 

 
Annie van de Geer via 06-40441009 of 

annievandegeer@hotmail.com 
 

Laat wat van je horen. Annie. 
 

 

mailto:annievandegeer@hotmail.com
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De doorgeschoven pen 

 
  

Ik ben Florus de With, 17 jaar en in het 
dagelijks leven (opleidend) kraanmachinist. 
 
Ik zit hiervoor op een school in Harderwijk, 
(SOMA) college. 
 
Verder heb ik als hobby brommers sleutelen, uitgaan en 
natuurlijk kranen. 
 
Ik ben via mijn “Regelnicht” (Liesbeth de With) bij het 
polsstokspringen terecht gekomen ik doe dit nu al 
ongeveer 3 jaar met veel plezier mijn beste sprong tot 
nu toe is 15.40 m. (inmiddels verbetert tot 15.78 m. red.) 
 
Dit heb ik met de Triangelcup gesprongen, vorig jaar. 
Als doel heb ik dit jaar over de 16 meter te springen. 
Verder wens ik iedereen een leuk en sportief seizoen 
toe. 
 
Groeten Florus de With. 
 
De pen blijft in Polsbroekerdam, en die schuif ik voor de 
verandering naar onze voorzitter en TC’er namelijk; 
Bastiaan de Leeuw.
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Het Friese Kampioenschap 

Mastklimmen te Akkrum. 
 
Het mastklimmen in Akkrum werd op 
dezelfde dag als de Tweekamp georganiseerd 

en er was door de organisatie ook een 
uitnodiging geplaatst in de vorige Polshoogte. 
Na de prijsuitreiking in IJlst zijn we met een 

groep springers naar Akkrum gereden om te 
kijken wat het is en ook om te kijken of het 
ons zou lukken in zo'n dikke mast omhoog te 

klimmen. 
 

Gelukkig zijn er programmaboekjes waarin de regels van zo'n 
Kampioenschap staan vermeld, overigens werden deze ook nog 
allemaal goed doorgegeven door de –humoristische- 

commentatoren van deze avond, de advocaten Hans en Wim 
Anker. 
 

Overgenomen uit het programmaboekje: 
Aan het eigenlijke Kampioenschap gaan voorronden vooraf, die 

een folkloristisch karakter hebben. Boven in de mast hangt dan 
een fietswiel met daaraan vele kleine prijzen. De deelnemers die 
nog niet zo goed kunnen klimmen worden geholpen, door het wiel 

te laten zakken. Vooral voor de kinderen is dit plezierig, want 
aldus kunnen zij ook een prijsje bemachtigen. Teneinde te mogen 

deelnemen aan de eigenlijke wedstrijd zal men binnen de daarvoor 
vastgesteld tijdlimieten moeten finishen. Hierbij kwalificeren zich 
de vijf snelste klimmers uit elke categorie.  

Limieten: meisjes t/m 16 jaar en dames 18 seconden, jongens t/m 
16 jaar 15 seconden en de heren moeten in maximaal 10 

seconden boven in de mast zijn. 
 
De wedstrijd om het kampioenschap bestaat uit twee ronden: de 

tijdklim en finaleronde. Fries kampioen is degene die het snelst is 
geweest in de klimronde en de finaleronde tezamen. De tijd wordt 
tot op de honderdste seconde elektronisch gemeten. Het is traditie 

dat de burgemeester van de gemeente Boarnsterhim de winnaars 
de prijzen uitreikt. 
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Wij hadden in iedere groep deelnemers: bij de meisjes Wendy 

Helmes, bij de jongens Freek Strien, bij de dames Margriet 
Kamphof, Jessica Snoek, Dymphie van Rooijen en Liesbeth de 

With. Bij de senioren deden ongeveer 10 van onze springers mee. 
De deelnemers werden flink aangemoedigd door de anderen, die 
even pauze hadden of die alleen kwamen om te kijken naar de 

verrichtingen van onze springers. 
 

Totaal deden er zo'n 120 deelnemers mee, de meesten in de 
meisjes en jongensgroep, waarvan er ook al een heel aantal in de 

voorronden afvielen. Het viel een aantal van onze springers 
absoluut niet mee om de eerste slagen te pakken te krijgen, de 
stok is heel wat dikker als een gewone polsstok, maar de meesten 

waren toch binnen de tijdslimiet boven in de mast van 7,15 meter. 
 

In de 2e ronde ging het al om de geklommen tijd. Degenen die in 
de eerste run nog wat moeite hadden met de dikke mast, deden 

het meestal in de 2e ronde wat beter. De beste 5 per ronde gingen 
verder, waar totaal maar liefst 7 van onze springers bij zaten. 
 

Bij de meisjes was Wendy door, bij de jongens Freek, bij de 
dames Margriet, Liesbeth en Dymphie. Bij de senioren was er een 

spannende strijd tussen de regionale toppers en onze springers. 
Uiteindelijk bleek dat je onder de 5.20 seconden boven in de mast 

moest zijn om je te kunnen plaatsen voor de finale. Ongeveer 5 
van onze springers zaten onder de 6 seconden, maar Bastiaan en 
Jaco lukte het om bij de beste 5 te eindigen. 
 

De laatste ronde was heel spannend. Als eerste waren de meisjes 

aan de beurt. De twee koplopers ontliepen in de eerste ronde 
elkaar maar heel weinig en zelfs een nieuwe recordtijd was niet 

onmogelijk. Wendy‟s tegenstandster, die vorig jaar 2e was 
geworden, klom in de 2e run heel snel, maar had een kleine 
misslag. Daarna moest Wendy, het ging iets moeizamer dan in de 

eerste run, maar met een klein verschil pakte ze de winst en werd 
ze Fries Kampioen Mastklimmen bij de meisjes. 
 

Daarna kwamen de jongens aan de beurt, Freek ging verrassend 

als 2e de finale in, achter Wander Lettinga, die vorig jaar 2e was 
geworden. Freek maakte geen misslag en bleef ook na deze 
laatste klim nog op de 2e plaats staan. 
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De dames moesten het opnemen tegen Helen Lettinga, de 
winnares van eerdere jaren. Na de eerste finaleronde was Margriet 

2e, Liesbeth 3e en Dymphie 4e. De laatste klim had Margriet het 
moeilijk en uiteindelijk werd zij 3e. Liesbeth deed het wat beter en 

werd 2e, Dymphie had een misslag aan het begin, herstelde zich 
goed, maar bleef op de 4e plaats staan. 
 

De senioren waren aan elkaar gewaagd. Niek Roorda was al vele 

keren kampioen, maar moest nu alles geven om deze plaats te 
behouden. De andere deelnemers doen ook al vele jaren mee en 
zijn ook vaker in de prijzen gevallen. De laatste klim van Bastiaan 

was heel goed, maar helaas was het te weinig om bij de eerste 3 
te eindigen. Bastiaan werd uiteindelijk 4e en Jaco 5e. 
 

De winnaars kregen allemaal een mooie prijs overhandigd van de 
burgemeester, de kampioenen werden gehuldigd en het Friese 
volkslied werd gespeeld. Omdat Wendy toch geen echte Friezin is 

werd voor haar door de 'Hollandse' supporters nog even het 
Wilhelmus ingezet, wat de organisatie wel kon waarderen 
 

Uitslagen (Open) Fries Kampioenschap Mastklimmen: 
  
Meisjes t/m 16 jaar 
1e  Wendy Helmes, IJsselstein 14.77 sec. (Fries Kampioen) 
2e Ilene Sieswerda, Suamar  16.81 sec. 
3e Mette Alkema, Akkrum  20.59 sec. 
  

Jongens t/m 16 jaar 
1e Wander Lettinga, Nes  14.74 sec. (Fries Kampioen). 
2e Freek Strien, Benschop  16.96 sec. 
3e Jacob Dorhout, Ee   17.30 sec. 
  

Dames 
1e Helen Lettinga, Winsum  14.00 sec (Fries Kampioen). 
2e Liesbeth de With, Benschop 17.74 sec. 
3e Margriet Kamphof, Linschoten 20.18 sec. 
  

Heren 
1e Niek Roorda, Akkrum   8.38 sec (Fries Kampioen). 
2e Bart Holtrop, Winsum   8.62 sec 
3e Albert v/d Veen, Sumar   9.74 sec 
 

N.B.: totaaltijd over 2 klimrondes 
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Op 24 november 2007 vindt in het Fulcotheater 
IJsselstein de vierde editie plaats van het groots  

opgezette Sportgala Lopik en IJsselstein. Net als bij 
de Jaap Eden Trofee en een Oscaruitreiking zullen 
prominenten in een uitverkocht Fulcotheater de 

winnaars in de diverse categorieën bekendmaken. 
  
Een avond, waarvoor een enthousiaste groep mensen al maanden 

bezig is. Maar ook een avond waarvoor uw medewerking 
onmisbaar is. U, als verenigingbestuurder, kunt er voor zorgen dat 

dit initiatief ook binnen uw vereniging gaat leven. Bijvoorbeeld via 
een aankondiging in uw clubblad en/of op de verenigingsite. 
Daarnaast kunt u voor de verschillende categorieën individuele 

sporters, sportteam of sportvrijwilliger aanmelden. 
Ook kunt u gehandicapte sporter(s) nomineren. 
  

Voor informatie/inlichtingen en aanmelding van kandidaten kunt U 
zich melden bij:  

Hans Zwezerijnen e-mail adres :  jpmzwezerijnen@versatel.nl 
Tel: 030-6889883 of 06-20082112.   
  

Via de website www.sportgala.net kunt u het aanmeldings-
formulier downloaden.  
  

Sluitingsdatum: 
Tot aan 30 september 2007 kunnen kandidaten worden 

voorgedragen. De jury van het sportgala Lopik en IJsselstein zal 
op donderdag 25 oktober per categorie laten weten wie de 
genomineerden zijn.  

 
Op zaterdag 24 november worden tijdens het gala de uiteindelijke 
winnaars bekend gemaakt 

 
Met sportieve groet, 

Organisatiecomité Sportgala Lopik en IJsselstein 

mailto:jpmzwezerijnen@versatel.nl
http://www.sportgala.net/
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 Mijn naam is Erwin Timmerarends. 
 

'k Zit pas net op polsstokspringen en ben 12 jaar. 
Ik train in Linschoten en vind het een leuke sport. 

Ik zal vertellen hoe ik aan polsstokverspringen  
ben gekomen. 

Zelf had ik geen familie die op polsstokspringen zat (nu 
inmiddels wel). Maar ik had er wel eens van gehoord en ben 

er toen eens wezen kijken. Ik vond het heel leuk en wilde er 
zelf ook op. Ik ben toen een keer bij de training wezen kijken 

en vroeg aan Margriet Kamphof hoe het allemaal zat om er 
op te gaan. Ze zei toen dat ik mee mocht trainen en naar 

een paar keer kon  beslissen of ik door wilde gaan of niet. Ik 
ben toen met mijn neefje wezen trainen, alleen was het toen 

aan het  einde van het jaar en het polsstokverspringen kon 
toen niet meer door gaan, omdat het te koud werd. 

Ik heb toen de ragebol van mijn moeder gesloopt om thuis 
nog een beetje te kunnen springen. 

Bij mij in de buurt zijn er niet echt slootjes waar ik kan 
springen, maar ik ben wel eens bij mijn oom, waar ze wel 

slootjes hebben daar heb ik wel eens gesprongen. 
Maar toen ik het bericht kreeg  dat polsstokspringen weer 

zou beginnen ben ik weer geweest en lid geworden. 
Bij de tweede trainingsavond ben ik over het water 

gesprongen en mocht zaterdag 19 mei j.l. mijn eerste 
wedstrijd springen. Dat heb ik gedaan. Mijn eerste p.r. staat 

op 6.99m. Mijn 2e wedstrijd was in Polsbroekerdam. 
Toen werd ik 2e met een sprong van 7.17m, nieuw p.r. dus. 

Ik hoop deze, door veel te oefenen, te verbeteren. 
 

Erwin Timmerarends. 
 

red. Erwin heeft kennelijk veel geoefend, hij springt inmiddels op de 

grote schans bij de jongens C en heeft een pr van 11.72m. 
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Hoi jeugdspringers, 
 

Het gaat heel erg goed met het polsstokverspringen. 
 

En het is natuurlijk heel erg leuk dat jullie favoriete sport zo 

populair aan het worden is. 
 

Zoals jullie wellicht al gehoord hebben, of op de site hebben 

gelezen, zijn er op de grote schans heel veel springers. 
Daarom zijn er nu 2e klas wedstrijden.  

Dat betekent dat een deel van de springers op een andere 
dag of een andere tijd springt. Meestal de dag vóór de 

wedstrijd die op de kalender staat. 
 

Nu is het zo dat jullie wedstrijden gewoon op de dag en de 

tijd blijven staan zoals op de kalender staat aangegeven. 

Behalve op zaterdag 4 augustus, de polsstokdag in 

Polsbroekerdam, dan begint de wedstrijd voor jullie 
om 13.00 uur. Een uur eerder dan aangegeven staat.  
 

Er zijn voor jullie dus weinig veranderingen. Het is niet zo 
dat als je niet kan op een geplande dag, dat je bij een 2e 

klas wedstrijd kan komen springen.  
Jullie mogen natuurlijk altijd komen kijken. Dat is voor 

iedereen leuk. Ook voor de springers. Het schema wanneer 
er gesprongen wordt staat ook achterop dit boekje en is te 

lezen op de site.  
 

Voor volgend jaar weten we verder nog niets. Dat wordt in 

de winter allemaal opnieuw besproken. Dan verschijnt er 
weer een nieuwe kalender waar het allemaal op te lezen is.  
 

Maar nu eerst lekker verder springen. We zijn net over de 
helft van het springseizoen, dus nog heel wat sprongen voor 

de boeg.  
Ik hoop jullie nog vaak te zien (springen).  

 
Tot de volgende wedstrijd, Jeannette van Schaik. 
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Ik ben Lieke van Schaik en ik ben 10 jaar, ik hou van saxofoon 

spelen maar niet alleen van sax spelen, 
 maar ook van gymmen en polsstokverspringen . 
Ik heb 6 huisdieren, 2 konijnen 2 parelhoenders,  

1 pauw en 1 hond. 
Ik spring in Polsbroekerdam en mijn trainer is papa  

en hij heet Ben van Schaik. 
Ik heb 2 broers, 1 broertje en 1 zusje. 1 broer heet Wietse en 

de andere heet Martijn, mijn broertje heet Gerben en mijn 
zusje Femke. Wietse en Martijn springen bij de grote schans. 

Gerben en ik springen bij de jeugd, 

Mijn pr. is 6.52 en dat heb ik in Vlist gesprongen. 

Mijn zusje is nog druk aan het trainen om met een wedstrijd 
mee te doen. Ik spring bij 10 jaar en ouder en het is super 

moeilijk om een prijs te winnen, want je moet er minimaal 7 

meter springen om een prijs te winnen. 

Groetjes, Lieke van Schaik 

   

Beste springers, 
 

Wij zijn Stefan en Mariëlle Baas en wij werden gevraagd 
om wat te schrijven. 

We zitten allebei nog op de minischans en ons zusje Elza zit 
daar ook, alleen nog geen wedstrijden, ze is ook nog maar 9. 

Alle drie springen we nog niet zo heel erg lang. 

Stefan één jaar en Mariëlle en Elza zijn dit seizoen begonnen.  
Stefan is 12 en Mariëlle is 14. 

We trainen op de Dam (Polsbroekerdam), en we zitten in een 
hele leuke groep, misschien hebben jullie ons al wel met 

wedstrijden gezien. 
 

We wonen in Oudewater en we zitten op de Driestar (waar veel 
springers op zitten) alhoewel Mariëlle zit er al op en Stefan gaat 

er dit jaar op. En het is een erg gezellige school! 
Maar gelukkig is het ook bijna vakantie! 

Naja iedereen fijne vakantie en springse ;p 
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