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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 Jan Tigchelaar 0348-552706 

Secretaris, archief Leo Roskam 0348-551572 

Penningmeester, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, sponsorzaken, promotie Pieter Hielema 0346-240211 

Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 

Lid  Douwe Boersma 06-52618617 
 

Technische Commissie 
 

 

Voorzitter  Teus Eikelenboom 0348-552450 

Secretaris, coördinator Wedstrijdleiders Ad Knijff 06-53122608 

Wedstrijdleider, ledenraad NFB Bert Koetsier 0182-610925 

Wedstrijdl., coördinator bus/stokkenwagen Gerrit Eikelenboom 0348-453015 

Wedstrijdleider Henry Helmes 06-12235709 

Wedstrijdleider Toon Eikelenboom 0348-552808 

Wedstrijdleider Piet Nap 0348-420742 

Wedstrijdleider Tino Leliveld 06-14184801 

Wedstrijdleider Hans van Eijk 06-53400665 

Wedstrijdleider Gerard Backx 06-30143464 

Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 06-17548768 

Chauffeur Ben Groothedde 0348-552691 

Chauffeur Bastiaan de Bruijn 06-38334623 
 

Promotie Commissie 
 

 

Voorzitter Ilse de Kruyf 030-8899398 

Website, overleg bestuur Pieter Hielema 0346-240211 

Mediacontacten Eelco Tigchelaar 06-50868046 

Lid, huisstijl Cecilia Segami 0346-240211 

Lid Floris van Elzakker 0348-424471 

Demo’s   

Contactpersoon Cornelis de Bruijn 06-29431245 

Contactpersoon springers Bertjan van Vliet 030-8899398 
 

Sponsor Commissie 
 

 

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Pieter Hielema 0346-240211 
 

Bestuursleden NFB namens PBH 
 

 

Lid Jan Tigchelaar 0348-552706 

Secretaris Pieter Hielema 0346-240211 
 

Redactie Polshoogte  

Opmaak Arja Helmes 030-6887108 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

Jeugdhoek Jeannette van Schaik 0348-451949 
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Vrienden van het Polsstokverspringen 

Contactpersoon Tonny de With 030-6865667 

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 
 

Nog een week of twee, dan gaat het nieuwe seizoen van start. 

Inmiddels zijn de springers al een maand met de 
buitentrainingen begonnen. Je ziet toch met de training dat de 

meeste springers nog op safe springen, in tegenstelling tot 
vorig jaar, toen we eind april eigenlijk al de meeste mooie 

dagen van de zomer hadden gehad. Nu hebben we nog heel 
wat zonnige, warme dagen tegoed, dus het wordt vast een heel 
mooi springseizoen.  

In deze Polshoogte staan de o.a. notulen van de Algemene 
Ledenvergadering, die op 20 maart werd gehouden. Daarin 

staan allerlei zaken in die voor het komende seizoen zijn 
afgesproken. Vergeet zeker niet op pagina 6 en 7 het stuk te 

lezen over het aan -en afmelden van de wedstrijden. Op de 
website kan je nu zien wie zich allemaal hebben opgegeven, 

weer een mooie uitbreiding die Pieter op onze uitgebreide 
website heeft gemaakt. 
 

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 bus of neem even contact op met één van de 

leden van de promotiecommissie. 
 
De volgende Polshoogte komt in juli en als je daar iets voor 

hebt kun je dat mailen naar arja.helmes@pbholland.com 
Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 3 juli 2008 

De volgende editie komt uit: rond 11 juli 2008 
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Van de voorzitter 
 

„Uitdaging‟. 
 

Beste polsstokverspringers, 
  

Als kersverse voorzitter wordt er van mij verwacht om een 
stukje te schrijven in de Polshoogte . 

Laat ik mij eerst even voorstellen, mijn naam is Jan 
Tigchelaar, 62 jaar jong, getrouwd met Marijke, 2 kinderen 

en 3 kleinkinderen, allemaal een tikje verslaafd aan het 
polsstokverspringen. 

Tot op heden heb ik de laatste 20 jaar alleen maar commen-
taar gegeven bij de wedstrijden, samen met Wim Roskam, 

gelukkig zijn er de laatste jaren meer commentatoren bij 
gekomen. 

Op de vraag van het HB of ik de functie van voorzitter op mij 
zou willen nemen kon ik dus naar al die jaren commentaar 

geven geen nee meer zeggen. 
Mijn eerste daad als voorzitter is uiteraard vanaf deze plaats 

nogmaals Erik Bos (12 jaar) en Corrinne Dubbelman-
Tigchelaar (4 jaar) te bedanken voor hun inzet van de 

laatste jaren in het bestuur.  
Geweldig gedaan!!!!!! 

 
Tevens had Bastiaan de Leeuw 

aangegeven, na 22 jaar in de TC 
te hebben gezeten, even wat 

rust te nemen en terecht werd 
hij benoemd tot „Lid van 

Verdienste‟ van de Polsstokbond 
Holland.  

Na het geweldige seizoen van 
vorig jaar, zie voor de verslagen 

de vorige Polshoogte, staan we 
aan het begin van een seizoen 

vol met nieuwe uitdagingen. 
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Eén van die uitdagingen dit seizoen is natuurlijk het feit dat 

we als PBH 1e en 2e klasse wedstrijden gaan springen. 
Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan om dit zo goed 

mogelijk te organiseren, maar ik weet zeker dat er situaties 
voor zullen doen waar we nog niet op gerekend hebben. 

Als Hollanders is het dan een gewoonte om gelijk te gaan 
klagen, we kunnen natuurlijk ook een oplossing bedenken en 

doorgeven aan de organisatie, dit kost evenveel energie. 
 

Voor de verenigingen is het elke wedstrijd weer een 
uitdaging om het zo goed mogelijk te organiseren, en de 

benodigde vrijwilligers op te trommelen. 
 

Voor iedere springer is elke wedstrijd een uitdaging om een 
zo goed mogelijk resultaat neer te zetten en ik hoop dat het 

voor iedereen een geweldig seizoen mag worden met vele 
nieuwe pr´s. 

 
En zo zijn er nog wel honderden uitdagingen waar ik over 

zou kunnen schrijven, maar laat ik mij persoonlijk eerst eens 
verdiepen in de organisatie, de wedstrijden, alles waar ik nu 

nog geen weet van heb, en dat is mijn uitdaging voor de 
komende tijd. 

 
Hoe dan ook, laten wij er met 

elkaar weer een fantastisch jaar 
van maken, zodat we aan het 

eind van het seizoen kunnen 
zeggen, wat een geweldig jaar 

was het en wat is het goed om 
lid te zijn van de Polsstokbond 

Holland. 
 

Veel succes voor een ieder,  
Jan Tigchelaar  
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Aan- of afmelden voor de wedstrijden 2008 
 
Dit seizoen kan je via onze website bekijken voor welke 

wedstrijden je aangemeld of afgemeld bent. Dit doe je door 
eerst naar de wedstrijdkalender te gaan (die staat op de 

homepage onder het kopje „kalender‟) en dan op de naam 
van de wedstrijd te klikken (bijvoorbeeld voor de eerste 

wedstrijd „Van der Woude auto‟s bokaal‟, maar vaak staat er 
alleen „1ste klasse‟ of „2de klasse‟). Nu kom je op de pagina 

waar de voorlopige wedstrijdlijst van de betreffende 
wedstrijd op staat. Hier kun je dus zien wie er op de 

wedstrijd allemaal mee springen en of je aan- of afgemeld 
staat voor de betreffende wedstrijd.  

Boven de tekst „Voorlopige wedstrijdlijst‟ vind je de knop 
„Aan- en afmelden voor wedstrijden‟. Kan je deze wedstrijd 

niet, meld je dan af bij Bertjan van Vliet. Dit kan door een 
mailtje te sturen naar wedstrijdadministratie@pbholland.com 

of even te bellen naar 030-8899398. 
Als iemand zelf wil zien voor welke wedstrijden hij/zij is 

opgegeven kan hij/zij ook gewoon op de eigen persoonlijke 
pagina kijken. Daar staat een kopje “aangemeld voor 

wedstrijden”. 
 

Let op: aan het begin van het seizoen zijn alle actieve 
springers van het voorgaande seizoen automatisch 

aangemeld voor alle wedstrijden. 
 

We willen je vragen om je altijd zo vroeg mogelijk, 

uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd, aan of af te melden. 
Het is van belang dat je dit tijdig doet in verband met het 

opmaken van de wedstrijdlijsten. Dit jaar wordt er strenger 
gelet op springers die zich niet hebben afgemeld. Het is 

namelijk heel belangrijk dat de wedstrijdlijsten kloppen, 
omdat de wedstrijd dan beter te volgen is voor het publiek 

en voor de commentator. Bovendien is er bij kloppende 
wedstrijdlijsten ook minder verwarring onder de springers, 

omdat iedereen precies weet wie er voor hem/haar springt.  
 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
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Alleen springers op de grote schans moeten zich aan- 

en afmelden voor de wedstrijden. De jeugdspringers 
hoeven dit niet te doen; zij zijn automatisch aangemeld voor 

alle jeugdwedstrijden.  
 

Om aan de wedstrijden mee te doen moet je het eigen 
risico formulier ondertekend en ingeleverd hebben.  

Dit formulier moest voorheen nog elk jaar ondertekend 
worden, maar dit jaar hoeft het formulier nog maar één keer 

ondertekend te worden omdat deze nu niet meer gekoppeld 
is aan het wedstrijdopgave formulier. 

 
Het Wedstrijdsecretariaat 

 
Bertjan van Vliet 
 

 

 
 Van de ledenadministratie 

 
Alle leden hebben een „eigen‟ pagina op onze website met 

daarop al zijn gegevens over de gesprongen wedstrijden, 
foto‟s e.d. 

Als je een e-mail adres hebt doorgegeven, dan staat 
helemaal onderaan deze persoonlijke pagina: 

Stuur bericht met een  erachter. 
Heb je een e-mail adres en staat dit niet op de website, dan 

is je e-mail adres niet bij ons bekend. Geef je e-mail adres 
(of het e-mail adres van je ouders) dan door aan de 

ledenadministratie. 
Als het adres op de sticker op de Polshoogte niet juist is, 

geef dan ook het juiste postadres door. De wijzigingen kan je 
doorgeven aan Joke de With, gegevens zie blz 3.  

Alle springers/leden etc krijgen een eigen Polshoogte. Op 
één adres wonen vaak meerdere personen die een 

Polshoogte krijgen. Vind je 1 of 2 Polshoogtes per adres 
voldoende, geef dit dan ook door aan de ledenadministratie. 
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Nieuw bestuurslid PBH 
 

Mijn naam is Douwe Boersma en sinds 

kort ben ik bestuurslid van de PB 
Holland. Ik zal even wat over mezelf 

vertellen, zodat de persoon ook wat 
meer gaat leven. 

  
Ik ben 41 jaar, woon in Amersfoort en 

heb een zoontje, Hugo. Mijn werk is 
interim-manager en momenteel werk 

ik bij een woningbouwvereniging in 
Amstelveen.  

  
Sport is altijd belangrijk geweest in 

mijn leven. Alhoewel opgegroeid met een fierljepper als 
vader en maar een paar kilometer van de schansen van 

Burgum, ben ik daar niet met springen begonnen. Als 
twintiger was ik op bezoek in de Achterhoek waar een demo 

plaatsvond. Daar mocht het publiek ook een eigen 
wedstrijdje houden en met mijn vriend en broer pakten we 

de eerste drie prijzen en 300 gulden. Toen had ik de smaak 
te pakken en ben gaan trainen, al snel samen met Pieter 

Hielema.  
  

Vanaf toen heb ik gemerkt dat je hele dagen met 
polsstokverspringen bezig kunt zijn. Erover praten, trainen, 

wedstrijden en weer erover praten. Altijd jammer als het 
seizoen weer voorbij was en heerlijk om in november alweer 

met de voorbereiding bezig te gaan. Pieter en ik probeerden 
dan graag nieuwe dingen uit zoals circuittraining, 

krachttraining en sprinttraining. Van de sprinters konden we 
het nooit winnen, behalve als de trainer voorstelde om eerst 

vijf keer op te drukken en dan 50 meter te sprinten.  
  

Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan als penningmeester 
van Grijpskerk. In mijn eerste jaar hebben we toen het NK 
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georganiseerd in 2002. Sommigen hebben misschien nog wel 

wat modder van 2002 in hun sporttas. Ook heb ik geholpen 
bij de organisatie van evenementen tijdens het 50-jarig 

jubileum van de FLB. Samen met ander springers heb ik toen 
het 'traditioneel fierljeppen' georganiseerd (wij tegen 

eierzoekers) en de verkiezing van 'Beste ljepper en ljepster'. 
Gelukkig heeft Aart altijd bij de PBH gesprongen en was de 

verkiezing nog een beetje spannend. 
  

Sinds ik in 1999 in Arnhem ben komen wonen heb ik al veel 
getraind in Holland en wel eens een wedstrijdje meegedaan. 

De sfeer vond ik altijd erg goed en je maakte makkelijk een 
praatje. En zo is het contact eigenlijk gekomen voor het 

bestuurslidmaatschap. Ik doe dat graag, omdat ik altijd heel 
veel plezier heb gehad van de sport en graag wil dat anderen 

dat ook zo kunnen beleven.  
  

Groeten, 
Douwe Boersma 

 

 
PBH agenda 

 

De vergaderdata die in de vorige Polshoogte  
stonden geplaatst zijn gewijzigd. 

Ook de najaarsvergadering is op een andere datum!!  
 

Vr 20 juni - HB vergadering 
Di 9 september - HB vergadering 

Di 7 oktober - HB vergadering 
Di 25 november - HB vergadering 

 
Di 14 oktober -  najaarsvergadering 

 
Zat 3 januari 2009 – volleybaltoernooi 
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Fierljeppers naar Zuid Korea 
persbericht 

 

De Nederlandse Fierljep Bond heeft kortgeleden via de TAFISA 

een officiële uitnodiging ontvangen om met een delegatie 
fierljeppers/polsstokverspringers namens Nederland deel te 

nemen aan de 4e Busan TAFISA World Sports For all Games 
deel te nemen. Dit evenement zal plaatsvinden in Busan, Zuid 

Korea van 26 september tot 2 oktober 2008. 
 

De teamsamenstelling van deze delegatie is als volgt: 
Namens de Polsstok Bond Holland zijn aangewezen de 

klassementswinnaars van 2007 bij de dames, junioren en 
senioren te weten Wendy Helmes, Floris van Elzakker en Jaco 
de Groot en als vertegenwoordiger Eelco Tigchelaar. 

Namens het Frysk Ljeppers Boun zijn aangewezen de 
klassementswinnaars van 2007 bij de dames, junioren en 

senioren te weten Anne Jet Leyenaar, Jacob Scherjon en Bart 
Helmholt en als vertegenwoordiger Klaas Haanstra. 

Als teamcaptain is aangewezen Pieter Bult, nog steeds actief 
ljepper en tevens voorzitter van de NFB. Het team wordt 
gecompleteerd met Johan du Boeuff een sportarts uit 

Amersfoort. 
 

De Spelen wil het publiek een levendige en onderhoudende 
ervaring bezorgen en biedt de unieke gelegenheid om de 

verscheidenheid en de waarde van Sport for All te ontdekken, 
daarbij inbegrepen traditionele- en volksporten van 

verschillende culturen, in combinatie met een sportforum en 
een sportbeurs. 
 

TAFISA en het Organiserend Comité verwachten meer dan 
10.000 deelnemers van meer dan 100 verschillende landen en 

creëert met Sport for All een ontmoetingsplek voor culturele 
uitwisseling tussen verschillende culturen. 

Het Organiserend Comité zal ervoor zorgen dat de delegaties 
van de deelnemende landen gratis onderdak, maaltijden en 

lokaal vervoer voor 7 dagen krijgen. 
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Vrijkaartjes voor de Speciale Wedstrijden! 

 
Elk jaar kiezen we een paar wedstrijden uit om extra veel 

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

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

leuk de wedstrijden van het polsstokverspringen zijn.  
 

Dit zijn de speciale wedstrijden van het seizoen van 2008 die 
allemaal op zaterdag worden gehouden: 

 

 Lustrumwedstrijd in Vlist op 14 juni -15:00 uur 

 Kampioenschap van Jaarsveld op 21 juni -15:00 uur 

 Tweekamp Holland – Friesland in Polsbroekerdam op  

5 juli -14:00 uur 

 Hollands Kampioenschap in Vlist op 2 aug. - 14:00 u. 

 Kampioenschap van Linschoten op 9 aug. - 18:30 u. 

 Triangelcup in Polsbroekerdam op 16 aug. - 14:00 uur 

 

Bij enkele speciale wedstrijden wordt er een klein bedrag aan 
entree gevraagd. Met de vrijkaartjes op de volgende pagina 

kun je echter gratis komen kijken. Deze kaartjes zijn geldig 
voor alle speciale wedstrijden. Je kunt ze uitdelen aan 

vrienden en familie zodat ze gratis toegang hebben.  
 

De Promotie Commissie 
 

P.s. Ook dit jaar gaan we een Polsstokkrant uitbrengen die in 
de regio verspreid wordt met lokale kranten of los bezorgd 

wordt. Als de Polsstokkrant niet bij u thuis bezorgd is (dit zal 
in de week voor de 1e wedstrijd in mei gebeuren), kunt u een 

exemplaar ophalen bij de bus tijdens de wedstrijden.  



 12 

 

 

 
 

 



 13 

Van de Technische Commissie  

 
Onderstaande is een aanvulling op de punten, 

die op de ALV reeds door de TC zijn gemeld. 
 

1. Indeling wedstrijdleiders (zie bijlage). 
  

Wat betreft deze lijst heeft de TC besloten i.v.m. het grote 
aantal wedstrijden 1 wedstrijdleider per wedstrijd aan te 

stellen (zoals reglementair omschreven) dit houd in dat de 
verenigingen voor een ervaren kracht achter de 

stoplichten moeten zorgen b.v. een 2e klasse springer bij 1e 
klasse wedstrijden en andersom, de wedstrijdleiders worden 

ruim voor de wedstrijd op de hoogte gesteld wie de 
stoplichten gaat bedienen. 

  
2. Data licentiespringen. 

  
De volgende data zijn vastgelegd voor het licentiespringen: 

  
- Linschoten - 13 Mei 

- Polsbroekerdam - 17 Juni 
- Vlist - 8 Juli 

- Jaarsveld - … Augustus (volgt z.s.m. op de website) 
  

Het licentiespringen wordt gecoördineerd door Ben van 
Schaik, verenigingen/trainers moeten van te voren aan 

Ben opgeven welke springers er komen. Ben beslist 
uiteindelijk welke springers daadwerkelijk zo ver zijn dat ze 

voor hun licentie kunnen springen.  
  

3. 2e Klasse wedstrijden. 
  

- De lijnen komen bij 2e klasse wedstrijden op de normale 
maten van 15, 13 en 11 meter.  

- 2e Klasse wedstrijden hebben geen finales. 
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- Schansindeling volgt nadat bekend is hoeveel springers er 

zich hebben opgegeven en kan gedurende het seizoen      
aangepast worden. 

  
4. Polsstokbus en stokkenwagen. 

  
Verenigingen worden er nogmaals op gewezen dat de 

geluidsinstallatie en de scoreborden door de organiserende 
vereniging opgesteld dienen te worden, dit dient een half 

uur voor aanvang van de wedstrijd klaar te zijn. 
  

Drie kwartier na de wedstrijd moet de polsstokbus met 
stokkenwagen kunnen vertrekken en dus ingeruimd 

zijn, de verenigingen zijn verantwoordelijk voor het op tijd 
opruimen van de materialen.  

  
Gerrit Eikelenboom is coördinator voor de polsstokbus en 

kar, afspraken over brengen cq ophalen moeten met hem 
gemaakt worden hij organiseert de chauffeurs dus 

verenigingen kunnen niet rechtstreeks met chauffeurs 
afspreken. 

  
Voor de eerste wedstrijd van het seizoen zal per 

vereniging uitleg gegeven worden over het opstellen van de 
geluidsinstallatie, de verenigingen worden verzocht 1 of 

2 personen aan te wijzen die dit binnen de vereniging gaan 
coördineren dit zijn dan gelijk degene die door 

wedstrijdleiders aangesproken kunnen worden als e.e.a. niet 
op tijd geregeld is. 

  
5. Opzetstuk B-schans. 

  
Het (extra) verlengstuk voor de B-schans moet voor aanvang 

van het seizoen gekeurd zijn door Toon. 
  

Namens de TC,   
Ad Knijff  
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Overzicht wedstrijdleiders 2008 
 

Dag Datum Tijd Kl Plaats GB GE TE HvE HH BK AK TL PN *** 

               

Za 17 mei 15.00 2e  Linschoten WL X X X X WL X X X  

Za 17 mei 18.30 1e  Linschoten  X X  X WL  X X  

Za 24 mei 15.00 2e   Vlist  X X X X  WL  X  

Za 24 mei 18.30 1e   Vlist  WL X      X  

Di 27 mei 19.00 2e   Polsbr.dam WL X  X     X  

Do 29 mei 19.00 1e   Polsbr.dam    WL     X  

Za 31 mei 11.00 2e   Polsbr.dam  X  X X  WL  X  

Za 31 mei 14.00 1e   Polsbr.dam     X   WL   

Za 07 jun 15.00 2e   Linschoten  X X X WL   X   

Za 07 jun 18.30 1e   Linschoten   X WL    X   

Wo 11 jun 19.00 2e   Vlist  X  X    WL   

Do 12 jun 19.00 1e   Vlist  WL        S 

Za 14 jun 15.00 1e   Vlist         WL  

Za 14 jun 18.30 2e   Vlist  X WL X       

Za 21 jun 12.30 2e   Jaarsveld  X  X     WL  

Za 21 jun 15.00 1e   Jaarsveld    X WL     S 

Di 24 jun 19.00 2e   Linschoten  X  X  WL     

Wo 25 jun 19.00 1e   Linschoten  WL         

Za 28 jun 15.00 2e   Linschoten  X X X   WL    

Za 28 jun 18.30 1e   Linschoten   X    WL    

Di 01 jul 19.00 1e   Polsbr.dam        WL   

Wo 02 jul 19.00 2e   Polsbr.dam  X WL X       

Za 05 jul 14.00 TK Polsbr.dam   WL       TK 

Wo 09 jul 19.00 2e   Vlist  X  X X    WL  

Do 10 jul 19.00 1e   Vlist   WL  X      

Za 12 jul 12.30 2e   Jaarsveld  X  X X WL     

Za 12 jul 15.00 1e   Jaarsveld  X  WL X      

Wo 16 jul 19.00 2e   Jaarsveld  X  X X   WL   

Do 17 jul 19.00 1e   Jaarsveld  WL   X      
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Dag Datum Tijd Kl Plaats GB GE TE HvE HH BK AK TL PN *** 

               

Za 19 jul 15.00 2e   Vlist  X X X X  WL  X  

Za 19 jul 18.30 1e   Vlist   X  X  WL  X  

Wo 30 jul 19.00 2e   Vlist  X WL X   X  X  

Do 31 jul 19.00 1e   Vlist     WL  X  X  

Vr 01 aug 19.00 2e   Vlist WL X X X   X  X  

Za 02 aug 14.00 1e   Vlist  X X    X WL X HK 

Di 05 aug 19.00 2e   Linschoten  X X X WL  X  X  

Wo 06 aug 19.00 1e   Linschoten  X X WL   X  X  

Za 09 aug 15.00 2e   Linschoten WL X X X X  X X X  

Za 09 aug 18.30 1e   Linschoten  X X  X WL X X X S 

Do 14 aug 19.00 2e   Jaarsveld WL X X X X  X X X  

Vr 15 aug 19.00 1e   Jaarsveld  X X  X WL X X X  

Za 16 aug 11.00 2e   Polsbr.dam WL X X X X  X X   

Za 16 aug 14.00 1e   Polsbr.dam   X  X  X X WL S 

Di 19 aug 19.00 2e   Vlist WL X  X X  X X   

Wo 20 aug 19.00 1e   Vlist     X   X WL  

Za 23 aug 14.00 NK Bergum   X  X WL  X  NK 

 
X   = Niet beschikbaar 

WL = Wedstrijdleider 
 

GB = Gerard Backx / GE = Gerrit Eikelenboom 

TE = Toon Eikelenboom / HvE = Hans van Eijk  

HH = Henry Helmes / BK = Bert Koetsier   

AK = Ad Knijff / TL = Tino Leliveld / PN = Piet Nap 

 

***  
S   = Speciale wedstrijden 

TK = Tweekamp 
HK = Hollands Kampioenschap  

NK = Nederlands Kampioenschap 
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Jaarsveld, Linschoten, Polsbroekerdam, Vlist…… 

en Altforst!? 
  

In Friesland wordt al ruim 50 jaar op wedstrijdniveau 
gesprongen, in Holland bijna 50 jaar maar in het Land van 

Maas en Waal springen ze ook al 30 jaar! 
Weliswaar 1 wedstrijd in het jaar op een speciaal voor de 

gelegenheid gebouwde schans, dus op trainingsgebied en 
accommodatiegebied lopen ze iets achter, maar als het aan 

de Altforsters ligt komt daar verandering in! 
Maar laten we beginnen bij het begin: Einde jaren ‟70 waren 

de mensen in het plaatsje Altforst op zoek naar een activiteit 
om de kas te spekken van de plaatselijke lagere school 

(tegenwoordig basisschool). 
Naast de jaarmarkt op 1e Pinksterdag vond men dat er ook 

een publiekstrekker moest komen. Iets unieks, spectaculair, 
sportief en soms komisch.  

Waar kom je dan….. inderdaad bij het Polsstokverspringen, 
in hun geval dan toch het fierljeppen, want de organisatie 

nam contact op met onze Friese vrienden die inderdaad ook 
de volgende Pinksterdag acte de precense gaven en een nu 

30 jarige traditie in gang zetten. 
Het was meteen een succes, veel springers, nog meer 

publiek en het voornaamste… veel geld in de kas van de 
school. 

Net als bij ons hadden ze ook daar betere en mindere tijden, 
qua supporters en springers. 

Langzaam werd duidelijk dat één van de makke was dat men 
niet kon trainen, het bleef maar bij één keer in het jaar, en 

de springers raakten een beetje gefrustreerd omdat de 
gehoopte progressie niet kwam. 

Omdat Altforst een klein plaatsje is zonder al te veel (sport) 
verenigingen zag de organisatie van de pinkstermarkt een 

gat in de markt en zet men nu in op het openen van een 
vaste accommodatie in 2010, waarschijnlijk zal dit in eerste 

instantie een grote (wedstrijd) schans, een kleine 
oefenschans en een droge oefenschans bevatten, maar men 
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is van zins om dit uit te breiden naar een volledige 

wedstrijdaccommodatie waar dus ook echte wedstrijden 
gehouden kunnen worden. 

Hoe het allemaal gaat lopen is natuurlijk nog koffiedik kijken, 
maar de organisatie heeft de steun en aanmoediging van 

beide bonden en we zullen zien wat het wordt! 
Wil je meer informatie over deze markt, demo of organisatie 

kijk dan op www.pinkstermarkt.nl 

 

 
Demonstraties, 

Leuk, nuttig en promotie 
 

Demonstraties… demonstraties? Wat zijn dat? 
Er zullen ongetwijfeld nog mensen zijn die niet weten dat 

een belangrijke bron van promotie en inkomsten voor de 
Polsstokbond Holland de demonstraties zijn. 

Vorig jaar waren we in totaal 17 keer op diverse plaatsen in 
Nederland om onze mooie, gezellige en spectaculaire sport 

voor te doen en vooral te laten beoefenen door de 
plaatselijke bevolking. 

Je begrijpt als mensen dit voor het eerste keer doen, dan is 
het naast de topsport die onze springers demonstreren ook 

een lachspektakel. 
De organisaties die ons inhuren betalen hier een bedrag aan 

onkosten voor, zoals de huur van ons materiaal, het inhuren 
van onze springers als begeleiders en demonstranten en 

reiskosten. 
Omdat wij als bond alleen maar met vrijwilligers werken 

komen de personeelskosten ten goede van de bond en 
eigenlijk indirect weer terug bij de springers, want door deze 

inkomsten kunnen we de contributie laag houden en houd je 
toch nog wat geld in je zakken. 

Naast dit nuttige voor de bond is het ook gewoon heel erg 
leuk! Op deze manier kunnen we in (bijna) alle windstreken 

van Nederland laten zien hoe mooi onze sport is, en hoe leuk 
het is om te doen! 

http://www.pinkstermarkt.nl/
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Normaal gezien bestaat een demoteam uit 6-8 personen, 

vroeger kwam het nog wel eens voor dat we met ongeveer  
3 á 4 springers gingen en ook 3 á 4 niet springende 

begeleiders. 
Hier kwamen toch geregeld vragen over vanuit de 

organisaties, terecht mijns inziens, als je betaald voor 6-8 
springers en je krijgt maar 3 springers, 2 mensen die meten 

en een mikker (die zo‟n organisatie dus veel minder 
belangrijk vindt dan wij) en al die mensen willen ook nog 

gratis drinken! 
Om e.e.a. iets professioneler over te laten komen willen we 

dit jaar in het demoteam maximaal 1 niet-springer (bijv. een 
commentator of demoleider) opnemen en de rest van het 

demoteam zal bestaan uit springende springers! 
We begrijpen dat een demo ook voor ons heel gezellig moet 

zijn, daarom hebben we er geen bezwaar tegen dat 
vrienden, andere springers of familie meekomen, zij zijn 

echter geen lid van het team en moeten dus evt. de entree 
betalen, de eigen drankjes betalen en gewoon tussen het 

publiek blijven. 
Ik weet het, het klinkt heel streng, maar in de praktijk zal 

het echt minder opvallen dan als er 20 mensen van de PBH 
rondlopen, drinken en er maar 3 springen en begeleiden! 

Om compleet te zijn volgt hieronder de demoagenda voor 
zover nu bekend: 

  
30 april -  Nootdorp 

10 mei  - Altforst (Friese demonstratie met Hollandse 
deelname) (www.pinkstermarkt.nl) 

11 mei  -  Heemskerk (www.polsstokverspringen.nl) 
8 juni    - Brandevoort (Helmond) 

17 juni  - Nieuw Vennep (avonddemo) 
10 aug  - Hamont (België) met gezellig feest 

13 sept -  Lageweg (Bij Gouderak) 
  

Wil je deel uitmaken van het demoteam:  
meld je bij Bertjan van Vliet 
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Nieuws van afdeling Polsbroekerdam 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Polsbroekerdam 

is er afscheid genomen van 3 bestuursleden, die totaal 
ongeveer 70 jaar in het bestuur hebben gezeten. Bastiaan de 

Leeuw had al aangegeven het wat rustiger aan te doen. 
Miranda van Rossum-Overbeek woont al jaren niet meer „in 

de buurt‟  en wil zich voor haar gezin wat meer inzetten voor 
het verenigingswerk in haar eigen woonplaats. Ook Aart de 

With, die meer dan 30 jaar in het bestuur heeft gezeten, 
vond het tijd worden om het stokje over te dragen aan een 

nieuwe generatie. De laatste jaren zijn er al nieuwe 
enthousiaste bestuursleden gevonden, die inmiddels al 

voldoende zijn ingewerkt om de taken over te nemen. Er zijn 
ook 2 nieuwe bestuursleden gevonden, Gerdie Snoek en 

Ronald Vlasveld, om de opengevallen plaatsen weer op te 
vullen. 

 
Tijdens de 

vergadering 
werden de 

vertrekkende 
bestuursleden 

verrast met de 
benoeming 

„Lid van 
Verdienste‟ van 

de afdeling 
Polsbroekerdam. 

 
Aart, Bastiaan en Miranda, nogmaals bedankt voor het vele 

werk wat jullie al die jaren hebben gedaan voor onze 
vereniging. 

 
Afdeling Polsbroekerdam 
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Lustrumwedstrijd Vlist  

  
Hierbij nodigen we iedereen uit voor ons 

lustrum op zaterdag 14 juni 2008.  
 

Springer, oud-springer, sponsor, vrijwilliger, belangstellende, 
nieuwsgierige, omwonende, kortom iedereen die onze sport 

en onze vereniging een warm hart toedraagt. Reserveer deze 
dag in uw agenda (als u dat nog niet gedaan had) en kom 

een sportieve en feestelijke dag bijwonen. Dertig jaar 
geleden werd Polsstokclub De Vlist opgericht.  

 
 

Vijf jaar terug herrees 
de club en is alweer 

uitgegroeid tot een 
volwaardige vereniging 

met een prachtige 
accommodatie. We laten 

u graag meegenieten. 
 

  
Uiteraard zijn er wedstrijden: om 15.00 uur de 1e klasse en 

om 18.30 volgen de 2e klasse wedstrijden. Altijd spannend. 
Wie gaan er met welke prijzen vandoor en hoe ziet het 

klassement eruit. Welke jongens maken zich op voor de 
sprong naar de 1e klasse en welke jeugdspringers zijn de 

belofte voor de toekomst. 
Tussendoor is er gelegenheid om op het polsstokterrein te 

eten en te drinken. Voor de kinderen is er een springkussen 
beschikbaar. Verder kunt u een kijkje nemen bij de Wall of 

Fame. Kent u iedereen nog? Na de wedstrijden volgt 
natuurlijk de prijsuitreiking met een bijzonder tintje. En 

daarna gaan we lekker nog een poosje door.  
Tot ziens allemaal op 14 juni! 
 

Namens de lustrumcommissie,   

Corine Rietveld 
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Namenlijst besturen PBH afdelingen 
 
 

Linschoten Jaarsveld 
Voorzitter 
Jaco de Groot  
Tel 06-12079183 

jaco@boerbert.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 06-14184801 

tino.jolanda@casema.nl 

Penningmeester 
Teus Eikelenboom 
Tel 0348-552450 / 06-24426229 
 

Leden 
Margriet Kamphof  

(Coördinator tel 06-53577870) 
Maartje Spruit   Gerwin van Vliet 
Floris van Elzakker            

Leden 
Leo Roskam 

Ada van Zelderen 

 
 

Polsbroekerdam Vlist 
Vice-Voorzitter 

Kees van Schaik 
Tel 0348-309836 
info@kvstuinverzorging.nl 

Voorzitter 

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

Secretaris 
Lianne van der Wijk 
Tel 06-11406701 / 0348-342032 
liannevdwijk@live.nl  

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

Penningmeester 
Gerdie Snoek 

Tel 0348-452247 
jg.snoek@hotmail.com 

Penningmeester 
Theo van Kooten 

Tel 0348-501080 
penningmeesterdevlist@planet.nl 

Leden 

Jacob Zwijnenburg    Hans Boers 
Ronald Overbeek    Kees Rietveld     
Liesbeth de With 
Ronald Vlasveld 

Leden 

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

 

mailto:pclinschoten@gmail.com
mailto:herman.stigter@oce.com
mailto:de-maartje@lycos.nl
mailto:penningmeesterdevlist@planet.nl
mailto:adrie.marja@hetnet.nl
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

 

Ronald of moet ik zeggen Fijke, bedankt  

dat ik nu aan de beurt ben om dit stukje  
te schrijven. 

 
Voor degene die het niet doorhadden (ik kan me niet voorstellen 
dat iemand het niet zag), ik ben dus SRAAB EKEIM of te wel Mieke 

Baars. 
 
Ik ben de moeder van Martijn, Cynthia, Kathy en Brenda. Martijn 

gaat het dit jaar bij de junioren proberen in de tweede klasse, 
Cynthia zit bij de dames in de tweede klasse en Kathy en Brenda 

springen dit jaar op de jeugdschans. Als je als ouder naar de 
wedstrijden gaat wordt er wel eens gevraagd of je mee wilt 
helpen. Zodoende zie je mij regelmatig met een hark of een 

meetstok in mijn handen staan. Dit doe ik meestal bij de 
jeugdschans en daar hebben wij (de vrijwilligers) veel plezier met 
elkaar. Wij proberen daar de aankomende grote schans springers 

een beetje de regels bij te brengen, zodat ze weten hoe het bij de 
grote schans er aan toegaat. Kom je bij ons iets te laat dan 

zeggen we dat. Gaan ze juichen als er een goede springer nat gaat 
dan worden ze er op aangesproken, want we blijven sportief en je 
kunt best denken; Yes hij is nat, maar je zegt het niet.  

 
Dit zijn maar een paar voorbeelden. Jullie zullen nu wel denken; 
ze heeft het steeds over ons en wie zijn dat. Dat zijn in de eerste 

plaats onze fotograaf en verslaggever (ja, de jeugdschans heeft 
een privé-fotograaf) Jeannette van Schaik en als tweede (eigenlijk 

de allereerste) iemand waar ik veel plezier mee heb tijdens de 
jeugdwedstrijden. Zij schrijft vanaf dat er jeugdwedstrijden zijn 
(volgens mij 1999) alle afstanden op. 

 
Vandaar dat ik deze pen doorschuif aan: CORA KOETSIER  
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Van de sponsorcommissie 
 
De sponsorcommissie heeft in de wintermaanden de meeste 

taken. De huidige sponsoren, die geen meerjarig contract 
hebben, moeten allemaal worden benaderd, of ze hun 

lopende sponsoring willen voortzetten. 
Ook worden diverse bedrijven benaderd, of er interesse is in 

een vorm van sponsoring van onze mooie sport. 
Er is een aantal jaar geleden een sponsor-info gemaakt, die 

jaarlijks wordt aangepast. Als iemand een mogelijke sponsor 
weet, dan kan de sponsor-info worden opgevraagd bij de 

sponsorcommissie. 
Aan het eind van januari worden de nota‟s opgestuurd, de 

meeste sponsorbijdragen zijn dan overgemaakt voor het 
seizoen begint en de nota‟s bij de PBH binnen komen. 

Verder wordt aan het begin van het seizoen aan alle 
sponsoren van de PBH (niet te verwarren met de sponsoren 

van de diverse afdelingen) een brief gestuurd, waarin ze o.a. 
worden uitgenodigd voor de speciale wedstrijden. 

Het sponsorgeld wordt voor diverse doeleinden gebruikt, we 
hebben een mooie polsstokbus en stokkenwagen rijden, 

maar daar zitten ook de nodige kosten aan om dit rijdend te 
houden. Er moet ook materiaal worden aangeschaft, 

verzekeringen betaald en er is nog veel meer op te sommen. 
Doordat we sponsoren hebben, kunnen wij onze sport 

betaalbaar en daardoor ook laagdrempelig houden voor onze 
leden. 

Bij deze Polshoogte is er per huisadres een flyer van ReBuS 
bijgevoegd. Dit IT bedrijf zoekt medewerkers, als er een 

nieuwe medewerker wordt gevonden door deze flyer, dan 
krijgt de PBH daarvoor een mooi bedrag. Is het niets voor 

jezelf, maar weet je iemand die mogelijk interesse heeft, 
geef deze flyer dan door.  

Ook is er door sponsorcommissie nauw samengewerkt met 
de uitgever van de Polsstokkrant. Er zijn weer voldoende 

adverteerders gevonden, waardoor de Polsstokkrant weer 
gemaakt kon worden.    



 25 

Regiofotograaf.nl gaat met professionele apparatuur en een creatief 
inzicht op fotoreportage voor u. Door het feit dat onze fotografen 
het fotograferen naast hun werk doen, kunnen wij u via een uniek 
model een fotograaf aanbieden op uw evenement of activiteit.  
 

Zo is het mogelijk dat wij bij u op afnamebasis, per dagdeel komen 
fotograferen, zodat u toch kan beschikken over een mooie 
registratie van uw bedrijfsfeest, schoolfeest, gala, concert of 
voorstelling.  
 

Neem voor meer informatie contact op met info@regiofotograaf.nl 
of bel met Guus van Laere op: 06-47504673 

www.regiofotograaf.nl  
 

 

Ook komend seizoen zullen de fotografen van regiofotograaf  
weer diverse malen aanwezig zijn tijdens de diverse  

wedstrijden polsstokverspringen. 
Dé fotograaf voor reportages van uw evenementen 

en activiteiten in de regio!
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Schansindeling seizoen 2008 
 

Deze indeling is gemaakt op basis van het eindklassement van 2007. 
Na de promotie/degradatie wordt bekeken of hier wijzigingen op worden gemaakt.          

1e klasse 
 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Jaco de Groot 43 Senioren Topklasse A 

Theo van Kooten 11 Senioren Topklasse A 

Bastiaan de Bruijn 69 Senioren Topklasse A 

Floris van Elzakker 52 Senioren Topklasse A 

Bertjan van Vliet 28 Senioren Topklasse A 

Cornelis de Bruijn 68 Senioren Topklasse A 

Erik Bos 24 Senioren Topklasse A 

Pieter Verweij 15 Senioren Topklasse A 
 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Jan-Willem de Groot 63 Junioren Topklasse A 

Christiaan Spruit 54 Junioren Topklasse A 

Anthony Lekkerkerker 56 Junioren Topklasse A 

Kenneth Broos 45 Junioren Topklasse A 

Tjeerd Kiers 85 Junioren Topklasse A 

Corné Spruit 55 Junioren Topklasse A 

Niels Koetsier 16 Junioren Topklasse A 

Sebastiaan van Oort 73 Junioren Topklasse A 
 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Wendy Helmes 44 Dames Topklasse B 

Liesbeth de With 10 Dames Topklasse B 

Dymphie van Rooyen 35 Dames Topklasse B 

Carolien de Groot 62 Dames Topklasse B 

Carla Bos 14 Dames Topklasse B 

Margriet Kamphof 18 Dames Topklasse B 

Jessica Snoek 81 Dames Topklasse B 

Hilde van der Paauw 30 Dames Topklasse B 
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1e klasse 
 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Rick Barten 165 Jongens Topklasse B 

Dennis van Zelderen 72 Jongens Topklasse B 

Freek Strien 89 Jongens Topklasse B 

Reinier Langerak 17 Jongens Topklasse B 

Wilco den Boer 66 Jongens Topklasse B 

Wilco van Amerongen 97 Jongens Topklasse B 

Geert-Pieter de Bruijn 77 Jongens Topklasse B 

Felipe Roskam 80 Jongens Topklasse B 
 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Rian Baas 86 Jongens A C 

Wietse van Schaik 105 Jongens A C 

Wilco van Wageningen 93 Jongens A C 

Laurens Lekkerkerker 79 Jongens A C 

Ruben van Egmond 101 Jongens A C 

Ardy Slingerland 57 Jongens A C 

Thijs Hoogendoorn 111 Jongens A C 

Erwin Timmerarends 123 Jongens A C 
 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Johnny Haars 99 Jongens B C 

Wessel Klok 65 Jongens B C 

Martijn van Schaik 104 Jongens B C 

Teus Korevaar 114 Jongens B C 

Maik Backx 121 Jongens B C 

Matthijs van Rooijen 109 Jongens B C 

Matthijs Oosterom 96 Jongens B C 

Arie Jan van der Vlist 115 Jongens B C 
 

Volgorde van springen: 
 

Schans A:  Junioren Topklasse -  Senioren Topklasse 
Schans B:  Dames Topklasse    -  Jongens Topklasse 

Schans C:  Jongens B     -  Jongens A 
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2e klasse 
 
 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Werner Kamphof 43 Senioren A A 

Gerwin van Vliet 60 Senioren A A 

Hidde Kiers 40 Senioren A A 

Hans van Eijk 34 Senioren A A 

Pieter Hielema 36 Senioren A A 

Dennis Snoek 90 Senioren A A 

Rick Boer 67 Senioren A A 

Peter van Vliet 84 Senioren A A 

Matthijs Hilgeman 33 Senioren A A 

Wander Postma 27 Senioren A A 

Gerrit Eikelenboom 29 Senioren A A 

Aart van Eck 41 Senioren A A 

Ronald Overbeek 26 Senioren A A 

Thijs van Oostrum 74 Senioren A A 

 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Marco Barten 100 Junioren A B 

Sander van Vliet 49 Junioren A B 

Gustian Roskam 78 Junioren A B 

Florus de With 64 Junioren A B 

Corne Lekkerkerker 19 Junioren A B 

Martijn Baars 31 Junioren A B 

Gideon Spek 87 Junioren A B 

Pieter Timmer 95 Junioren A B 

Arno Baas 88 Junioren A B 

Gijsbert de With 83 Junioren A B 

Aartjan van Cappellen 91 Junioren A B 

Wilco van Dijk 38 Junioren A B 
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2e klasse 

 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Carina den Hartogh 20 Dames A C 

Gelieny van der Paauw 12 Dames A C 

Tessa van Krimpen 47 Dames A C 

Margriet vd Hoeven 39 Dames A C 

Cynthia Baars 103 Dames A C 

Marlize van der Paauw 75 Dames A C 

Kelly van Schaik 128 Dames A C 

 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

Laurens de Bruijn 106 Jongens C - 

Christiaan de With 94 Jongens C - 

Frank vd Wijngaard 108 Jongens C - 

Martijn Rietveld 120 Jongens C - 

Bram van de Berg 107 Jongens C - 

Jordin Maton 61 Jongens C - 

Jens Vlasveld 119 Jongens C - 

Thomas van Midden 122 Jongens C - 

Ruben van Rooijen 110 Jongens C - 

 

 
Volgorde van springen: 
 

Schans A:  Senioren A 

Schans B:  Junioren A 
Schans C:  Dames A -  Jongens C (voorlopig) 

 
- Schansindeling volgt nadat bekend is hoeveel springers er 

zich hebben opgegeven en kan gedurende het seizoen      
aangepast worden. 
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Van de jubileumcommissie  
 

In de vorige Polshoogte stond een oproep voor leuke ideeën 
voor ons jubileumjaar, zelf hebben we al heel wat leuke 

dingen verzonnen, maar misschien heeft u/jij ook nog een 
goed idee.  

We zullen alles bekijken en wie weet wordt het uiteindelijk 
uitgevoerd. Je idee hoeft niet spectaculair te zijn, maar 

gewoon leuk passen bij een jubileum en kan variëren van 
een speciale wedstrijd tot een kunstwedstrijd. 

 
Ook kunnen jullie nog een ontwerp indienen voor het 

jubileumlogo, er zijn wel een paar ontwerpen ingediend, 
maar we willen er nog meer zien, dan valt er ook meer te 

kiezen. 
 

De uiterste inzenddatum is daarom nog iets verruimd, 17 
mei begint het seizoen, tot en met deze dag kunnen er nog 

ontwerpen worden ingediend. 

 

Nogmaals de spelregels: 
 Het gaat om het „50 jaar polsstokverspringen in Holland‟. 

 Het logo mag je helemaal zelf verzinnen en moet nieuw 
zijn. 

 Stuur het logo in twee formaten op: Eén op groot 
formaat, voor de beoordeling en één in het uiteindelijk te 

gebruiken formaat. Je mag het logo ook op papier 
inleveren. 

 Het logo graag opsturen in jpg. formaat (Windows) 
 Met het insturen van het logo, zie je af van de rechten.  

De Polsstokbond Holland heeft dan de rechten over het 
logo.  

 Het ontwerp moet uiterlijk 17 mei 2008 worden 
ingeleverd bij Liesbeth de With of bij het adres van de 

jubileumcommissie: jubileumcommissie@pbholland.com 

mailto:jubileumcommissie@pbholland.com
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Notulen Algemene Ledenvergadering 
van Polsstokbond Holland  
op donderdag 20 maart 2008 in  
de Triangel te Polsbroekerdam 
 

aanwezig: Erik Bos (vz), Leo Roskam (not.), Bertjan van Vliet, Arja 
Helmes, Corné Lekkerkerker, Ronald Overbeek, Carla Bos, Ilse de Kruyf, 
Wim Roskam, Toon Eikelenboom, Margriet Kamphof, Mieke Baars, 
Bastiaan de Leeuw, Bert Koetsier, Niels Koetsier, Pieter Timmer, Dennis 
Snoek, Gerwin van Vliet, Bastiaan de Bruijn, Liesbeth de With, Jaco de 
Groot, Hans van Eijk, Marja van Eijk, Jan Willem de Groot, Marijke 
Tigchelaar, Corrinne Dubbelman-Tigchelaar, Gerrit Eikelenboom, Jan 
den Hartogh, Cornelis de Bruijn, Jessica Snoek, Jan Tigchelaar, Douwe 
Boersma.    
Met kennisgeving afwezig: zie punt 1 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn enkele 
mededelingen: 

 Met kennisgeving afwezig zijn Teus Eikelenboom, Ad Knijff, Pieter 
Hielema, Jan Tigchelaar (komt tijdens de vergadering binnen), Gerard 
Hack, Henry Helmes en Eelco Tigchelaar 

 Corrinne Dubbelman en Douwe Boersma komen later 

 Vrijwilligers mogen reiskosten declareren als ze voor de PBH „op stap‟ 
zijn 

 Cornelis de Bruijn is contactpersoon voor demo‟s op bestaande 
accommodaties 

 In 2008 willen we geen vragenuurtje houden 

 Vaantjes Tweekamp IJlst: op NFB niveau is besproken dat de PBH 
eraan hecht dat er vaantjes zijn na afloop van een Tweekamp. Deze 
vaantjes hebben we in IJlst gemist. Het FLB is hierover in gesprek met 
IJlst. 

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2007 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. We kijken nog even naar 
de actiepunten:  

 Punt 2 Documentatie aansprakelijkheid versturen aan verenigingen: is 
gedaan 

 Punt 10 selectiecriteria NK: we zijn hierover nog steeds in gesprek 
met het FLB. De selectiecriteria blijven in 2008 ongewijzigd. 
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 Punt 2 Geluidsinstallatie nakijken: Dit is gebeurd. Er is jaarlijks 
onderhoud nodig. 

 Punt 2 Verstrekking tenues en rugnummers: Dit doet Joke de With. 
Bestuur en TC zijn tevreden hierover. 

 Punt 7 Stickers op prijzen: bij een HK moeten PBH stickers op de 
prijzen, bij een NK of TK is het niet verplicht om PBH stickers op de 
prijzen te doen. Verenigingen kunnen de gratis PBH stickers 
aanvragen bij Arja Helmes. Arja vraagt of deze aanvraag tijdig 
gebeurt, met vermelding van het aantal benodigde stickers. 

 Punt 14 Verzekeringen: aan de verenigingen is gevraagd of ze een 
verzekering hebben. Er is onvoldoende belangstelling/respons voor 
een gecombineerde verzekering van PBH, FLB en de aangesloten 
verenigingen. Wel vragen we aan de verenigingen of er interesse is 
om een gezamenlijke verzekering van PBH en de aangesloten 
verenigingen af te sluiten. Voor verenigingen zijn een 
aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor de 
eigendommen gewenst. Per vereniging is de situatie anders. Hier 
gaan we na het seizoen 2008 aan werken. 

 Carla Bos vraagt of aan springers, die minder dan 5 afstanden in het 
klassement hebben, of ze niet meedoen willen aan het HK. Antwoord: 
dit is gevraagd. 

 
3. Jaarverslag secretaris 2007 
Met toevoeging van de opmerking van Marja van Eijk dat er in Vlist ook 
een meetcursus gehouden is, wordt het Jaarverslag 2007 goedgekeurd 
door de leden.  
 
4. Financiële zaken 
a. Jaarrekening 2007: Bertjan van Vliet legt e.e.a. uit over de 
jaarrekening. De PBH eindigt met een ruim positief saldo. Er zijn enkele 
vragen: 

 Ronald Overbeek merkt op dat het bedrag voor “nog te ontvangen 
bedragen” hoog is. Antwoord: dit bestaat uit een nog onbetaalde demo, 
een sponsor die nog niet betaald heeft en achterstallige contributie van 
verenigingen. Bert Koetsier vraagt om ervoor te zorgen dat de post “te 
ontvangen bedragen” volgend jaar lager is. Jaco de Groot vraagt naar de 
reserve voor Vlist. Antwoord: dit is een garantie voor de verhuurders van 
het stuk land van de accommodatie. 
b.  Begroting 2008: De begroting 2008 wordt goedgekeurd door de 
leden. 
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c.  Reserveringen: Erik Bos en Bertjan van Vliet geven een toelichting op 
de reserveringen. Niels Koetsier vraagt naar de voordelen van het 
lasermeetsysteem. Antwoord: dit zijn de grotere nauwkeurigheid, het 
gaat sneller en mogelijk dat er minder vrijwilligers nodig zijn. Ook is het 
mogelijk dat de standen rechtstreeks op de digitale scoreborden komen 
en dat de afstanden automatisch naar de computer gestuurd worden. 
Gerrit Eikelenboom merkt op dat er dan ook geld voor digitale 
scoreborden gereserveerd moet worden. 
Toon Eikelenboom merkt op dat er volgens de TC juist meer vrijwilligers 
nodig zijn bij het gebruik van een lasermeetsysteem. Hij stelt voor om de 
evaluatie van het FLB af te wachten. De voorzitter antwoordt dat we dit 
inderdaad doen en dat we het lasermeetsysteem in 2008 nog niet 
aanschaffen. 
d. Vaststellen contributie 2008. Het voorstel van het bestuur is om het 
tarief van 2007 te handhaven. De leden gaan hiermee unaniem akkoord. 
 
Contributie 2008    
Springers jeugdschans (zonder lic. grote schans) €     10,00 
Springers grote schans t.m. 15 jaar   €     22,50 
Springers grote schans vanaf 16 jaar       €     30,00 
Niet-springende leden (vrijwilligers)   €     10,00 
 
5. Verslag Kascommissie 2008 en benoemen Kascommissie 2009  
a. Verslag kascie: Niels Koetsier en Bastiaan de Bruijn hebben alles 
gecontroleerd en, met uitzondering van één betaling aan een 
schadebedrijf, in orde bevonden. Corrinne Dubbelman zoekt uit waarvoor 
dit was. De voorzitter bedankt de kascontrolecie voor hun werk. 
b. Benoeming nieuw lid Kascie: Niels Koetsier is aftredend. De kascie 
2009 bestaat uit Theo van Kooten (aftredend in 2009) en Bastiaan de 
Bruijn. Reservelid wordt Liesbeth de With. 
  
6. Nieuws van/ voor de verenigingen 
Het PBH-bestuur heeft geen nieuws voor de verenigingen. De voorzitter 
vraagt of de verenigingen nieuws hebben. 

 Bert Koetsier namens Jaarsveld: de aanvragen voor de renovatie 
liggen bij de desbetreffende instanties. Hopelijk krijgen we snel reactie.  

 Vereniging Vlist heeft geen nieuws. 

 Liesbeth de With namens Polsbroekerdam: we krijgen nieuwe 
trainingspakken 
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 Jaco de Groot namens Linschoten: Janny Schoenmaker en Simon 
van Kempen zijn uit het bestuur. Jaco is nu voorzitter geworden en 
Gerwin van Vliet is het nieuwe bestuurslid. Verder is ook Linschoten 
bezig met trainingspakken. 
 
7. Bestuursverkiezing  

 Aftredend en niet herkiesbaar zijn Corrinne Dubbelman en Erik Bos 

 Vacature bestuurslid: voorstel van het bestuur: Douwe Boersma. 
Douwe vertelt iets over zichzelf en zijn relatie met het 
polsstokverspringen. Hij zal zich o.a. gaan bezighouden met 
fondsenwerving. De voorzitter meldt dat er geen tegenkandidaten 
ingediend zijn. Bij acclamatie wordt Douwe gekozen als bestuurslid. 

 Vacature voorzitter: de voorzitter legt uit dat we Jan Tigchelaar 
gevraagd hebben om voorzitter van de PBH te worden. Jan gaf aan dat 
hij onze voorzitter wil worden. De uitnodigingen waren toen al verstuurd, 
vandaar dat we de leden per mail op de hoogte gesteld hebben. Als Jan 
Tigchelaar voorzitter wordt, wordt hij ook NFB-bestuurslid. Er zijn geen 
tegenkandidaten ingediend. Bij acclamatie wordt Jan gekozen als 
voorzitter. 

 Afscheid bestuursleden: Leo Roskam geeft een opsomming van Erik‟s 
werk voor de PBH en bedankt Erik voor zijn inzet gedurende 11 jaar. Erik 
ontvangt een bos bloemen en envelop met inhoud. Erik geeft aan het 
bestuurswerk met plezier te hebben gedaan en dat hij het niet alleen 
gedaan heeft. Hij bedankt allen voor het vertrouwen. Hij heeft in het 
belang van de sport gehandeld en biedt excuses aan als woorden 
verkeerd gevallen zijn. Als vrijwilliger wil hij zeker e.e.a. oppakken. 
De voorzitter bedankt Corrinne voor haar werk als penningmeester 
gedurende 4 jaar. Hij overhandigt Corrinne een bos bloemen en een 
envelop met inhoud als symbolische dank voor het bestuurswerk.  
      

8. Pauze. Na een pauze van ongeveer 15 minuten gaat de vergadering 
verder. 
 

9. Benoeming lid van verdienste: Toon Eikelenboom krijgt het woord. 
Bastiaan de Leeuw is 22 jaar actief geweest voor de TC en wordt 
daarom benoemd tot Lid van Verdienste. Bastiaan ontvangt een bos 
bloemen en een oorkonde. Bastiaan vertelt dat het onze kracht is, dat we 
zo gemoedelijk met elkaar omgaan. Verder waarschuwt hij ervoor dat we 
moeten uitkijken dat we niet te veel doen, want dan houd je het niet 22 
jaar vol. Als we Bastiaan nodig hebben, kunnen we altijd een beroep op 
hem doen. 
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10. Technische zaken  
Toon Eikelenboom krijgt het woord namens de TC: 

 Matten: de verenigingen krijgen matten of een vergoeding van de 
PBH. Wel zijn zij in het vervolg verantwoordelijk voor de matten. De 
matten moeten goedgekeurd zijn door de TC. 

 Aanschaf topjes: Toon heeft een proefmodel meegenomen en laat dit 
zien. Er komen topjes van 0,5 m; 0,75 m; 1,0 m; 1,25 m; 1,50 m en 1,75 
m. In de stokken wordt een aluminium bus gelijmd, zodat alle topjes op 
alle polsstokken passen. Ook verenigingen kunnen topjes bestellen. De 
langste polsstok wordt 11,50 m., zodat men niet met een te lange 
polsstok kan springen. Toon geeft aan dat we voorzichtig met de topjes 
moeten zijn. Gerrit Eikelenboom merkt op dat je door het gebruik van 
verschillende stickers op polsstokken en topjes, gemakkelijk kan zien 
hoe lang de polsstok en het topje is. Margriet Kamphof vraagt of de TC 
een soort opbergbak wil maken. Jaco de Groot vraagt of de TC om de 
polsstok van 12,20 m. niet in te korten en om het eerst één jaar aan te 
kijken, vanwege de lagere stabiliteit bij een langer topje en omdat er 
vaker van topje gewisseld moet worden als de polsstok 11,50 m. lang is. 
Bastiaan de Bruijn meldt dat een stok van 12.20 m. te lang is om 
vervoerd te mogen worden. 

 1e en 2e klasse wedstrijden in 2008: in de 1
e
 klasse wedstrijden 

springen de Senioren Topklasse en Junioren Topklasse op schans A; 
Jongens Topklasse en Dames Topklasse springen op schans B en de 
Jongens A en B springen op schans C. In de 1

e
 klasse zijn er 8 springers 

per groep. In de 2
e
 klasse wedstrijden springen de Senioren A, Junioren 

A, Dames A en Jongens C en eventueel de Jongens D. Bij de 2
e
 klasse 

wedstrijden is de verdeling van de categorieën over de schansen nog 
niet exact bekend. 

 Opzetstuk: verenigingen moeten een snel te verwijderen opzetstuk 
van 1 meter maken voor schans B, waardoor bij een 2

e
 klasse wedstrijd 

de Jongens C op schans B kunnen springen. Dan duurt de wedstrijd 
korter. De waterbreedte bij schans B wordt dan ongeveer 9 meter breed. 
Dit opzetstuk moet minimaal 60 cm breed zijn. 

 Training voor de wedstrijden: elke vereniging moet voor het seizoen 
aangeven wanneer springers van andere verenigingen kunnen trainen 
voor de wedstrijd. Het is, met uitzondering van het Hollands 
Kampioenschap, de Tweekamp of het NK, niet verplicht om gelegenheid 
te bieden voor training. Belangrijk is dat de trainingsavonden tijdig op de 
website staan. 
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 Promotie/degradatie: dit zal zijn na 4
e
, 8

e
, 12

e
 en 16

e
 wedstrijd. Als het 

aantal 1
e
 en 2

e
 klasse wedstrijden niet gelijk zijn, dan wordt gekeken 

naar het aantal 1
e
 klasse wedstrijden. 

 Licentiespringen: dit gebeurt voor de eerste wedstrijd en daarna 
komen er nog 3 momenten voor licentiespringen. De data volgen nog. 
De momenten worden verdeeld over het seizoen en de verenigingen. 
Het licentiespringen gebeurt onder leiding van Ben van Schaik. 

 Jeugdwedstrijden: in 2008 zijn deze tijdens de 2e klasse wedstrijd. 

 Cursus: De TC houdt in 2008 per vereniging een cursus “installeren 
van de polsstokbus”. 

 Leidertenues: tijdens de 1
e
 wedstrijd mag een springer geen 

leiderstenue dragen. De reden daarvan is dat er geen klassementsleider 
is tijdens de 1

e
 wedstrijd. De leiderstenues worden uitgereikt na afloop 

van de 1
e
 wedstrijd. 

 Nieuwe polsstokken: deze zijn besteld. 

 Minimum leeftijd meters: dit is door de TC vastgesteld op 16 jaar. Voor 
mikkers is geen minimum leeftijd vastgesteld. 

 Dieptemeting door TC: dit wordt in 2008 steekproefsgewijs gedaan en 
dit wordt genoteerd. Verenigingen moeten zelf met eigen spullen de 
diepte controleren. 

 NFB-Wedstrijdreglement: hieraan wordt nog gewerkt. In 2008 komt er 
geen nieuw overkoepelend NFB-wedstrijdreglement. 

 Na het seizoen gaan we de maatregelen gaan evalueren. 

 Er is geen inventarislijst van de spullen in de bus. Deze gaat de TC 
nog maken.  
Bastiaan de Bruijn geeft aan dat de haspels nog gemerkt en gekeurd 
moeten worden. 
 
11. Promotiezaken 
Ilse de Kruijf krijgt het woord namens de PC. Allereerst vertelt Ilse dat de 
PC heel veel ideeën heeft en dat opbouwende kritiek altijd welkom is. De 
ideeën zijn: 

 Het aankopen en verkopen van nieuwe artikelen in de promotiekraam.  

 Een tasje met inhoud samen te stellen voor nieuwe springers. De 
verenigingen moeten dit dan geven aan nieuwe springers. 

 De PC gaat het communicatieplan herschrijven. De lat voor de te 
bereiken doelen kan hoger gelegd worden. 
 De PC gaat kijken of er polsstokevenementen georganiseerd kunnen 
worden, bijv. een wedstrijd tussen de verenigingen onderling, een  
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amateurwedstrijd (incl. 2 dagen training vooraf), een recreantenklasse 
voor oud springers. Het doel hiervan is om meer mensen bij onze sport 
te betrekken. 
Liesbeth de With geeft aan dat er bij de plannen om meer springers te 
werven, overleg met de verenigingen moet zijn. Wat aantal springers 
betreft zit Polsbroekerdam vol, zegt Liesbeth.  
 
Ilse heeft verder nog enkele nieuwtjes:  

 In 2008 komt er, net als in 2007, weer een polsstokkrant uit.  

 De initiatiefnemers van de demonstraties in Altforst hebben onlangs 
besloten dat er in 2010 een vaste accommodatie gaat komen, 
vergelijkbaar met Brugge. Binnenkort verschijnt er een persbericht 
hierover. 
 
Games of the World festival Zuid Korea. De voorzitter meldt dat het 
NOC*NSF aan de NFB heeft gevraagd om mee te doen aan de Games 
of the World festival, dat van 25 sept. tot 2 okt. 2008 in Zuid Korea is. Dit 
gebeurt onder de vlag van het NOC*NSF. De NFB, de PBH en het FLB 
hebben besloten hieraan medewerking te verlenen. Hiervoor zijn 
gevraagd de klassementsleiders van 2007 bij de Senioren (Jaco de 
Groot), Junioren (Floris van Elzakker) en de Dames (Wendy Helmes) en 
nog een vertegenwoordiger van de PBH, nl. Eelco Tigchelaar. Allen 
hebben positief gereageerd op de uitnodiging. Het FLB wijst binnenkort 4 
afgevaardigden aan. Pieter Bult is de teamchef. De verblijfkosten en 
reiskosten in Korea worden vergoed door de organisatie. NOC*NSF zal 
de vervoerkosten voor materialen betalen. De kosten van het vliegticket 
worden niet vergoed door de organisatie. Hiervoor worden sponsors 
gezocht. Als dit niet lukt, vragen we een eigen bijdrage aan de 
deelnemers en/of het FLB en de PBH geven een vergoeding. 
 
12. Sponsorzaken  
Arja Helmes krijgt het woord. In 2006 waren de sponsoropbrengsten 
hoog, mede door de sponsoractie voor de nieuwe carbonstokken. In 
2007 was de sponsoropbrengst iets lager. In 2008 stopt Vitens met 
sponsoring. Alleen voor het bord op de stokkenwagen krijgen we een 
vergoeding. Hierdoor zijn de sponsorinkomsten op de begroting voor 
2008 lager ingeschat dan in 2007. 
Alle plaatsen op de stokkenwagen zijn bezet met borden. Toon zal kijken 
of er, op de plaats van de matten, nog een sponsorbord bij kan.  
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De verkoop van advertenties in Polshoogte en de banners op de website 
loopt goed. We krijgen een laptop van de Wit computers uit IJsselstein in 
ruil voor een banner. 
De TC tenues zijn gesponsord door Jeva, die ook helpt bij het 
ontwikkelen van de topjes. De belactie van de Sponsor Bingo Loterij zal 
in 2008 ongeveer € 1.000-1.500 opbrengen en er zijn hierdoor 12 nieuwe 
Vrienden van het Polsstokverspringen bijgekomen. De plaats voor 
stickers op de bus blijft gereserveerd voor een eventuele hoofdsponsor. 
Verder merkt Arja op dat een sponsor ook één enkele wedstrijd mag 
sponsoren en dat de sponsorinfo bij haar aangevraagd kan worden.  
 
13. Contact met NFB en FLB 

 NFB: Een ledenraadslid dat verhinderd is op de ledenraads-
vergadering van de NFB, zorgt zelf voor een vervanger van de eigen 
vereniging. Graag tijdig melden! 

 Trainerscursus: we hopen dat diegenen die geen examen gedaan 
hebben, dit alsnog in 2008 doen. Arja Helmes zal namens de PBH de 
contactpersoon zijn. 

 Electronisch meten: de voorzitter meldt dat de PBH erin toegestemd 
heeft om bij een Tweekamp en het NK electronisch te meten, mits dit 
goed bevalt bij het FLB. Niels Koetsier vraagt hoe het gaat als er een 
nieuw Nederlands Record gesprongen wordt? Antwoord: dat bespreken 
we nog met het FLB-bestuur of de TC van het FLB.  
 
14. Rondvraag 

 Democie: Bertjan van Vliet heeft nieuws over de democie. Cornelis de 
Bruijn gaat de demo‟s op bestaande accommodaties coördineren. 
Bertjan gaat springers vragen voor externe demo‟s. Om te kijken of een 
locatie geschikt is, gaan we op korte termijn enkele leden van de TC 
vragen. Voor 2008 zijn er momenteel 7 demo‟s afgesproken. Eelco is 
nog steeds actief voor de democie. 

 Jubileumcie: deze cie bestaat uit Liesbeth de With, Lianne van der 
Wijk, Harriët Roskam, Keesjan Steverink, Janny Schoenmaker en Klaas 
de Wit. De cie heeft 2 keer vergaderd. In de Polshoogte is een oproep 
geplaatst voor ideeën, o.a. voor een passend logo voor dit jubileum. De 
cie is aan het uitzoeken wanneer de 1

e
 wedstrijd was, in 1959 of in 1960. 

 Vrienden van het Polsstokverspringen: Tonny de With heeft 
aangegeven te willen stoppen als contactpersoon van de VvhP. Janny 
Schoenmaker gaat dit t.z.t. overnemen 
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 Carla Bos vraagt of we lid worden van NOC*NSF? En zoja, in welke 
vorm? Antwoord: dit is in behandeling bij de NFB. 

 Hars: Cora Koetsier stopt met de verkoop van harsbusjes. Mieke 
Baars (bij 2

e
 klasse) en Jessica Snoek (bij 1

e
 klasse) nemen de verkoop 

van harsbusjes over. Als ideeën komen naar voren: verkoop per 
vereniging en verkoop in het promotiekraampje.  

 Wim Roskam vraagt naar de stand van zaken bij de nieuwe 
accommodatie in Woudenberg. Antwoord: de tekeningen en het bestek 
zijn verstuurd. Er is nog geen definitief besluit. 

 Carla Bos vraagt naar het Huishoudelijk Reglement, waarvan gezegd 
is dat dit in 2008 zou komen. Antwoord: dit is er nog niet, mogelijk in 
2009. 

 Jaco de Groot vraagt of alle accommodaties dezelfde constructie 
gebruiken bij het verlengen van de B schans. Antwoord: dit kan niet, 
want de schansen zijn te verschillend. Toon Eikelenboom merkt op dat, 
als verenigingen er niet uit komen, ze kunnen overleggen met de TC. 
Jaco vraagt of de vergadering voortaan om 20,00 uur begint. Antwoord: 
19,30 uur is vroeg, maar als je om 20,00 uur begint, is de vergadering 
later afgelopen. 

 Corné Lekkerkerker vraagt of er per adres 1 exemplaar van 
Polshoogte verstuurd kan worden. Antwoord: als je dit wilt, dan graag 
doorgeven aan de ledenadministratie. 

 Dennis Snoek: op welke schans springen de Senioren in de 2
e
 

klasse? Antwoord: hierover is nog geen definitief besluit. Ook vindt hij dat 
zaken vanuit de democie en de jubileumcie een agendapunt moeten zijn. 
Antwoord: akkoord, dit doen we de volgende keer. 

 Niels Koetsier merkt op dat er ‟s avonds meer 1
e
 klasse 

avondwedstrijden zijn dan 2
e
 klasse avondwedstrijden. Hij stelt voor om 

hier volgend jaar naar te kijken. 

 Bastiaan de Leeuw vindt het lastig om in Polsbroekerdam een 
voorzetstuk van 1 meter te maken voor de B schans vanwege de 
grindbak. Toon Eikelenboom adviseert eerst de schans 0,5 m. in te 
korten en dan het voorzetstuk te maken.  

 Jan-Willem de Groot vraagt wat er gebeurt als je te laat komt op een 
wedstrijd. Toon Eikelenboom antwoordt dat je dit vooraf moet melden 
aan de wedstrijdleider. Als je tijdens de 1

e
 ronde aankomt en vooraf 

gemeld hebt dat je later komt, mag je de 1
e
 ronde meespringen, ook als 

je beurt al geweest is. Dit geldt alleen als jouw categorie nog bezig is. 
Noot notulist: de formele regel is dat een springer die te laat is voor zijn  
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sprong deze „verliest‟. Bij gewone competitiewedstrijden, dus niet bij een 
Tweekamp of NK, heeft Toon nu aangegeven dat er een uitzondering op 
gemaakt wordt als de wedstrijdleider vooraf geïnformeerd is.  

 Jan Tigchelaar, gekozen als voorzitter en zonet binnengekomen, komt 
naar voren en geeft aan dat de leden over 3 jaar mogen applaudisseren, 
maar dat we er nu tegenaan gaan. 

 Arja Helmes meldt dat de verenigingen een lijst met verenigings-
sponsoren kunnen doorgeven, zodat ze op de verenigingspagina van de 
website geplaatst kunnen worden. De vereniging is wel zelf 
verantwoordelijk voor het bijhouden van deze lijst. De vereniging kan ook 
grotere sponsoren doorgeven aan de ledenadministratie, dan kunnen we 
ze ook een Polshoogte toesturen. 

 Arja Helmes merkt op dat sponsoren het waarderen als ze een 
uitnodiging krijgen voor een wedstrijd en na afloop van het jaar een 
bedankbrief met de vermelding wat er gedaan is met het sponsorgeld. 

 Arja Helmes geeft aan dat in de polshoogte van mei de samenstelling 
van de verenigingsbesturen komt te staan, dus verzoekt ze om 
wijzigingen tijdig door te geven. 

 Arja Helmes: er zijn nog jubileumboekjes over van het 40 jarig 
jubileum van 2001. Leden mogen één exemplaar meenemen. 

 Douwe Boersma bedankt de leden voor de unanieme keuze als 
bestuurslid. 

 Bertjan van Vliet geeft aan dat er een nieuw eigen risicoformulier is. 
Volwassen leden moeten dit éénmalig invullen, en niet jaarlijks, zoals in 
het verleden. Jeugdleden tot 18 jaar moeten dit éénmalig laten 
ondertekenen door ouder of voogd. Als een springer 18 jaar wordt, moet 
hij/zij zelf een formulier invullen en ondertekenen. De formulieren worden 
nog naar de verenigingen gestuurd. 

 De voorzitter meldt dat springers zich in 2008 kunnen opgeven of 
afmelden op de website. Op de website kun je ook zien, wie zich 
opgegeven heeft voor een bepaalde wedstrijd. 
 
15. Sluiting: Om 23.00 uur bedankt de voorzitter allen voor de komst en 
inbreng en sluit hij de vergadering.  
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Heey Iedereen...  

Ik ben Willeke Schalij, 12 jaar oud, woon in Benschop, en ik 

zit op de Eben-Haezer school in Benschop, in groep 8 en ga 

dit jaar naar de Willem de Zwijger in Schoonhoven.  

Ik zit op Polsstokverspringen 
omdat ik het een super 

gezellige sport vind!  

Ik zit er al 3 jaar op en wil het 
dit jaar weer helemaal gaan 

maken, en ik wil dit jaar ook 
mijn licentie halen. 

Ook heb ik al aan heel veel 
wedstrijden mee gedaan en 

heb ook al veel bekers 
gewonnen. 

Mijn zus Arina heeft ook 2,5 
jaar op polsstokverspringen 

gezeten, maar die moest 
stoppen in verband met een 

knieblessure. 
Ik train bij Polsstokvereniging 

Polsbroekerdam, en train elke 
maandag avond van 18.30 tot 

19.30 uur  
Dat is altijd heel gezellig, want ik train altijd met vriendinnen 

en met hun is dat DIKKE PRET..!!  
Mijn PR is 6.91 en ik wil dat jaar zeker weten droog over 

komen op de grote schans. 
Voor alle springers een goede start in het komende seizoen 

toegewenst!  

   
Groetjes Willeke Schalij  
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Beste polsstokfans, 

 
Er is aan ons gevraagd een stukje te schrijven over het 

zwemmen. Op zaterdag 5 april zijn we door Christiaan  
Spruit opgehaald en naar Nieuwegein gereden. 

We hebben in de hal van het 
zwembad op elkaar gewacht.  

Toen iedereen er was gingen we 
omkleden. We hebben onze 

tassen allemaal onder de trap 
gelegd. Daarna zijn we het 

zwembad ingedoken. 
Er was een golfslagbad, twee 

duikplanken een glijbaan enz. 
Om kwart over drie gingen we 

patat eten.  
Daarna mochten we nog een half uur zwemmen. 

Toen het vier uur was gingen we weer aankleden. 
In de hal kregen we allemaal nog een snoepje. 

 
Toen gingen we weer met 

Christiaan naar huis.  
Onderweg gaf hij zelfs de 

oude vrouwtjes nog de 
aandacht door te toeteren.  

Wij vonden het zwemmen 
heel erg leuk!!! 

Het was een geslaagd uitje. 
 

Iedereen veel succes in het nieuwe seizoen!! 
En we hopen op veel nieuwe pr‟s en lekker zonnig weer. 

 
Robert en Remco Benschop. 

 
 

oplossing puzzel editie maart: Kiekendief 
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We hebben 5 april weer es wezen 

zwemmen met de jeugd en dat vond 
iedereen wel fijn. 
De kinderen hebben heerlijk 

gezwommen. Ze wilden niet naar huis. 
We hadden afgesproken om half 2, 

iedereen was keurig op tijd aanwezig. 
Maar Vlist kwam een beetje later dan 

de andere. 
Maar de jeugd had het ontzettend 
naar zijn zin. En dat was het dan. 
 

Brenda Baars 

 
 

Wedstrijdreglement jeugdschans 
voor de ouders van onze (nieuwe) jeugdspringers 

 

Ook dit seizoen worden er door de afdelingen van de  

Polsstokbond Holland meer dan 20 jeugdwedstrijden 
georganiseerd. Wij zijn blij met al deze jeugdleden,  

waarvan al vele talenten overgegaan zijn naar de grote schans. 
Ook voor alle springers van de jeugdschans zijn er regels 

gemaakt, waar iedereen zich aan moet houden. 

Dit wedstrijdreglement kunt u vinden op onze website 
www.pbholland.nl - kijk onder de knop info en dan staat aan de 

rechterkant onderaan bij de reglementen • jeugdschans 
 

 
We wensen onze springers van de jeugdschans: 

Pim, Nees, Geert, Matthijs v B, Dennis, Robin, Judith v D, Julia, 

Arjan, Judith M, Reinier, Dorine, Brenda v Z, Mirjam, Niels, Koos, 

Willeke, Sophie, Thijs, Glenn, Tirzanne, Stefan, Gerben, Kathy, 

Brenda B, Paola, Stefan, Marleen, Sofie, Femke, Sebastiaan,  

Arie, Doriene, Matthieu, William, Sander, Janet, Rodi, Jan,  

Rob, Auke, Elza, Remco, Sharon, Britt, Jos, Ben, Koen,  

Mariëlle, Robert, Anne, Tes, John, Leon, Annelie, Daan  

….en alle nieuwe springers veel succes met de  
wedstrijden en met het licentiespringen. 

http://www.pbholland.nl/
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Hoera het is weer voorjaar. 
 
Na een „winter stilzitten‟ staan we te popelen om weer te gaan 
beginnen. De grote schans springers zijn alweer volop in beweging 

geweest in de sporthal van het Wellant College, maar wij gaan 
gewoon direct buiten beginnen. Gelukkig zijn de weergoden het dit 

keer met ons eens, om het precies nu lekker weer te laten 
worden.  
 

We hebben allereerst de spits afgebeten met een heerlijk 
middagje zwemmen in Merwestein.  

We waren met z‟n veertigen, zo ongeveer. En aangezien de regen 
die middag met bakken uit de hemel kwam zetten, was het toch 

geen weer om te gaan springen.  
We hebben ons er prima vermaakt. Het blijft ieder jaar toch weer 
een heerlijk uitje en een prima start van het seizoen. Zo kunnen 

we weer eens heerlijk bijkletsen over hoe we ons in de winter 
hebben vermaakt en alvast onze gedachten laten gaan over hoe 
het volgend seizoen zal gaan verlopen. Zal het weer zo‟n mooi 

seizoen worden als vorig jaar? We hopen het wel.  
 

In Polsbroekerdam hebben ze alvast een hele goede start 
gemaakt. Daar is de gehele afdeling in het nieuw gestoken. 

Iedereen heeft een nieuw trainingspak. Wouw, ze zijn heel mooi. 
Nu nog kijken of het helpt om er ook goed mee te gaan springen.  
 

Ik heb vernomen dat er inmiddels alweer volop getraind word op 

alle accommodaties. Dat er, ondanks dat het „s avonds nog best 
wel af kan koelen, toch al over het water gesprongen wordt.  
Brrrr, petje af hoor kanjers.  
 

Ook heeft de vereniging Polsbroekerdam er een nieuw programma 
bij. Tja nu weet ik wel dat er een paar meiden zijn die helaas met 
blessures kampen en dus niet kunnen springen, maar euh dit is 

toch een andere sport? Al met al natuurlijk heel leuk allemaal, 
maar ik hoop toch dat ik jullie weer snel zie springen.  
 

Ik heb in ieder geval alweer heel veel zin in een nieuw seizoen 

polsstokverspringen. Train ze allemaal. Ik zie jullie allemaal weer 
op zaterdag 17 mei. De start van het nieuwe springseizoen.   
 

Jeannette van Schaik
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