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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, contactpersoon TC  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 

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 

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

Chauffeur Ben Groothedde      Via Gerrit 

Chauffeur Bastiaan de Bruijn      Via Gerrit 
 

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 Janny Schoenmaker 0348-402086 

Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 
030-8899398 
06-13044805 

Opgeven en afmelden van wedstrijden 
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

  

Ledenadministratie, uitgifte tenues Joke de With  0348-451264 

Doorgeven van wijzigingen  
ledenadministratie@pbholland.com   

  

 
 

 

Van de redactie 
 

Het is mooi dat je als redactie het laatste woord kan hebben in 
de Polshoogte, want daarom kan door ons nog worden vermeld 

dat we een prachtige middag in Polsbroekerdam hebben gehad, 
waarin „we‟ de Tweekamp hebben gewonnen van de Friezen. 

Een kort verslag staat op pagina 5, maar de meesten van ons 
hebben natuurlijk alles al in de media en op de website kunnen 

nalezen.   
Het was weer gezellig aan „de dam‟, complimenten aan de 

organisatie, alles was weer prima geregeld en zelfs de 
voorspelde regenbui bleef uit tot na de wedstrijd. De springers 
waren toen toch allemaal al nat na hun gezamenlijke 

vreugdeduik in het water. 
 

We zijn inmiddels al halverwege het seizoen, waarin inmiddels 
al veel records zijn verbroken en er komen nog zoveel mooie 

wedstrijden. Eind juli beleven we vast weer een volksverhuizing 
richting It Heidenskip, daarna met zijn allen terug, want op 5 
augustus is in Vlist het Hollands Kampioenschap. Op 23 

augustus is de laatste en belangrijkste wedstrijd, het NK in 
Burgum. We wensen iedereen nog heel veel succes. 

 
De volgende Polshoogte komt in december en als je daar iets 

voor hebt kun je dat mailen naar arja.helmes@pbholland.com 
Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 30 november 2008 

De volgende editie komt uit: rond 10 december 2008 
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Van de voorzitter 

 
Grenzen verleggen. 

 

Wat gaat de tijd toch snel, eind juni alweer, de eerste 10 

wedstrijden zijn gesprongen, en met succes.  
Vele nieuwe persoonlijke records gerealiseerd, en dat over de 

volle breedte van de vereniging. Van de kleinste jeugd tot de 
senioren, iedereen deed mee in de feestvreugde. 
30 mensen meer dan 2x hun record verbeterd en 22 mensen 1 

x een verbetering. Totaal 117 nieuwe persoonlijke records!!!!!  
De laatste 14 dagen kon het gewoon niet op, eerst ging in Vlist, 

tijdens de lustrumwedstrijd, het Hollandse dames record eraan 
en dat werd door Dymphie van Rooyen naar 15.28m gebracht. 

Daarna bracht Jaco de Groot, tijdens het kampioenschap van 
Jaarsveld, het Hollands senioren record naar 20.55m. Was 

daarmee de koek op, nee want Theo van Kooten, bracht in 
Linschoten zijn persoonlijk record naar 20.29m., tijdens het 
springen om de zwarte bokaal, en was daarmee de derde 

persoon in Nederland die over de 20 meter ging. Pim 
Hoogendoorn ging dit jaar al van 8.33m naar 13.09m. En dat 

ging maar liefst in 7 persoonlijke records. Voor het eerst 
hadden wij 6 jongens die in één wedstrijd boven de 15 meter 

zaten. Bij de dames spring je een nieuw pr van 14.41m en daar 
wordt je dan derde mee in de wedstrijd en zo zou ik nog wel 
even door kunnen gaan. Wij zitten nog niet eens op de helft 

van het seizoen en dan al die bovengenoemde resultaten, 
geweldig. 

Aankomende zaterdag de tweekamp Holland-Friesland en dat 
gaat een groot feest worden. Wie er wint is, is op het moment 

van dit schrijven nog niet bekend, maar dat het spannend 
wordt is een ding wat zeker is. Tenslotte is Polsbroekerdam nu 

aan de beurt om spraakmakende sprongen te laten zien. Aan 
de organisatie zal het vast niet liggen. 
Van af deze plaats wil ik iedereen veel succes toe wensen in de 

komende 15 wedstrijden en blijf genieten van onze mooie 
sport, het Polsstokverspringen. 
 

Jan Tigchelaar  
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Tweekamp Holland-Friesland 

Laatste nieuws: 

De Tweekamp Polsstokverspringen tussen Holland en 
Friesland is na een geweldig spannende wedstrijd, waarin de 

ploegen om beurten aan kop gingen, uiteindelijk gewonnen 
door de springers van de Polsstokbond Holland. Het 

eindtotaal van het Hollandse team was 389.71 meter. Dit 
was 2.27 meter meer dan het Friese team (387.44 meter). 

De totaalafstand was een record, en maar liefst 13.21 meter 
meer dan het oude record uit 2007 (376.50 meter). Ook het 

Friese team sprong dus ruim verder dan het oude record. 

Alle topspringers uit de verschillende categorieën deden mee 
en probeerden met een verre afstand het totaalafstand van 
hun ploeg te verbeteren. In bijna alle categorieën won 

Holland van Friesland, alleen de junioren verloren. 
Individueel wonnen de Hollandse Springers Dymphie van 

Rooijen bij de dames en Freek Strien bij de jongens de 
wedstrijd. De Friezen Bart Helmholt en Jacob Scherjon 

wonnen bij de Senioren en junioren.  

Teamscores:  

Totaal van de wedstrijd: 
Holland 389,71m, Friesland 387,44m, Verschil 2,27m  

Senioren: 
Holland 143,42m, Friesland 140,32m, Verschil 3,10m  

Dames: 
Holland 55,11m, Friesland 52,46m, Verschil 2,65m  

Junioren: 
Holland 129,53m, Friesland 133,98m, Verschil -4,45m 

Jongens : 
Holland 61,65m, Friesland 60,68m, Verschil 0,97m  

 
Verslagen, foto‟s etc zijn terug te vinden op onze website 

www.pbholland.com 
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Van het wedstrijdsecretariaat 

 
Hoi springers en springsters van de grote schans. 

Ga je straks op vakantie vergeet je dan niet af te melden 
voor de wedstrijden. Je kunt je aan of afmelden het liefst via  

email: wedstrijdadministratie@pbholland.com  
Is dit niet mogelijk dan kan je dit ook telefonisch proberen 

op telefoonnummer 030-8899398 (Bertjan van Vliet).  
 

Graag dit z.s.m. doorgeven, dan kunnen wij inschatten 
hoeveel springers er met de wedstrijden meedoen. 

 
 

 

Met de bus naar het NK? 

Gezamenlijk afreizen naar het NK op 23 augustus?  

Wie mee wil met de bus moet zich z.s.m. opgeven bij Annie 
via 06-40441009 of annievandegeer@hotmail.com  

Er is een bus voor 82 personen gereserveerd. 

Opstapplaatsen: 

10.00 uur - IJsselstein - Busstation Podiumweg 
10.15 uur - Benschop - Dorpsplein                                 
10.30 uur - Linschoten - Carpool ten zuiden van de A12  

13.00 uur - Aankomst Bergum  
De bus gaat om 21.00 uur weer terug  

Een sponsor neemt een gedeelte van de kosten van de bus 
voor zijn rekening, om zo ook gezinnen of jongere springers 
de mogelijkheid te geven om voor een gering bedrag mee te 

gaan naar Friesland om de springers aan te moedigen. 

De kosten zijn 8 euro per persoon, betalen in de bus. 

Geef je snel op – vol = vol 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1995H010
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Mededelingen van de TC  

 

1. Licentiespringen. 
Het licentiespringen in Jaarsveld is op 4 aug ‟08 

  
2. Materiaal.  

Er is een vraag gekomen vanuit de springers de 12.20 stok 
te voorzien van aluminium bus zodat hierin de topjes van de 

bond gebruikt kunnen worden, de TC is hiermee akkoord 
gegaan. Er is inmiddels een 1.05 meter topje gemaakt om zo 

met deze stok de maximale lengte van 13.25 meter te 
kunnen benutten. 

Indien een springer een te lang topje op de 12.20 stok zet 
en dus boven de max. toegestane lengte van 13.25 meter 

uitkomt, dan zullen alle gesprongen afstanden van 
betreffende springer van die dag worden geannuleerd en 

wordt deze springer uit de wedstrijd genomen. 
  

Om de topjes goed te kunnen onderscheiden zullen deze 
verschillende kleuren gaan krijgen. De topjes die niet op de 

12.20 stok gebruikt mogen worden krijgen nog een extra 
markering. 

  
3. Opruimen na de wedstrijd. 

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.  

  
4. Vragen aan TC. 

De verenigingen dienen alle vragen voor de TC aan de 
secretaris van de TC te stellen, de secretaris zal zorgen dat 

de vraag bij het juiste TC lid terecht komt. 
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Nieuws van afdeling Jaarsveld 

 
Beste lezers van dit mooie clubblad, 

 
Mij is gevraagd, om een stukje te 

schrijven, hoe het nou zit me de 
vooruitgang van de renovatie van de 

schansen van de afdeling Jaarsveld. 
 

Wel ik kan jullie melden dat die, na het geweldige nieuwe 
Hollands record wat Jaco daar op 21 juni gesprongen 

heeft,…….. niet doorgaat! 
 

Dit is natuurlijk een geintje want iedereen die bij die 
wedstrijd aanwezig was of later de video op “onze” prachtige 

website heeft gezien, heeft kunnen constateren dat wij met 
die schitterende 20.55m, zo‟n beetje aan ons plafond zitten. 

Dat wisten wij als afdeling Jaarsveld natuurlijk ook wel 
langer en daarom hebben wij besloten om te gaan kijken of 

het mogelijk is om onze accommodatie te gaan renoveren. 
Dit natuurlijk ook in verband met het organiseren van het 

N.K. in 2009. 
 

Nu ligt dat in ons geval niet zo heel éénvoudig omdat wij te 
maken hebben met diverse instanties die daaraan hun 

goedkeuring moeten verlenen. Als je wat vraagt aan 
instantie A moet die goedkeuring hebben van instantie B, C 

en D en andersom natuurlijk ook. 
 

Dit vergt dus enorm veel tijd. 
  

Zoals het echter nu naar uitziet zijn de neuzen van alle 
instanties maar naar één kant gericht, en dat is naar de 

positieve kant!  
Dit mede namens het vele werk van vooral Toon en Teus 

Eikelenboom. 
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Komt nog bij de financiële situatie. 

 
Natuurlijk hebben ook wij een beroep gedaan op de 

gemeente, leaderplus en de provincie. 
Op onze eerste aanvraag bij leaderplus en de gemeente is 

positief gereageerd. Nu de provincie nog! Ik (maar dan 
spreek ik op persoonlijke titel) verwacht daar geen 

problemen! 
 

Dus……… springen wij volgend jaar op een gloednieuwe 
schans. 

 
Groeten,  

Van een enthousiaste reporter van radio9, en bestuurslid van 
Jaarsveld (of andersom!) 

 
 
 

 
Nieuws van de Jubileumcommissie 

 
We kunnen definitief melden dat in 2010 het jubileumjaar 

gevierd wordt. In dat jaar willen we het hele jaar een aantal 
momenten pakken om dit groots te vieren. Zo denken we 

natuurlijk aan een speciale wedstrijd, maar er zal ook tijd 
zijn om het met zijn allen te vieren. 

De commissie is nog druk met de voorbereidingen en hopen 
binnenkort de eerste activiteit te melden.  

We hebben nog geen logo uitgezocht voor de activiteiten, 
dus als je nog mee wilt doen met de wedstrijd. Stuur dan 

nog snel een logo in en wie weet gebruiken we jouw logo 
tijdens dit jubileumjaar. 

  
Meer informatie bij: jubileumcommissie@pbholland.nl 

mailto:jubileumcommissie@pbholland.nl
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Overlijdensbericht 

 
Afgelopen week ontvingen wij het bericht van het overlijden 

van een oud springer en actief vrijwilliger. 
Hij sprong van 1978 tot 1984 wedstrijden en werd in 1980 

Hollands kampioen bij de Jongens. 
 

Veel te vroeg is op 3 juli 2008, tijdens zijn vakantie in 
Frankrijk in zijn slaap overleden: 

 

Alfons van Midden 
 
Wij wensen Krista, Thomas, Wouter en verdere familie veel 

sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. 

 
Polsstokclub “De Vlist” 

 

 
 

Lustrumwedstrijd in Vlist 

 

Op zaterdag 14 juni 2008 was het zover, 
het lustrum van onze polsstokclub.  

‟s Morgens bij het voorbereiden zag de 
lucht er bedenkelijk uit, maar gelukkig 

werd het later op de dag prima weer. De wedstrijden 
leverden een prachtig schouwspel op, met een flink aantal 

persoonlijke records.  
 

Bij de senioren topklasse imponeerde Theo van Kooten met 
een afstand van 19.92 m. Bastiaan de Bruijn liet 18.51 m op 

de borden zetten. Bij de jongens topklasse sprong Dennis 
van Zelderen 16.63 m, Rian Baas sprong een prachtige 

14.81 m en ging daar vervolgens ruim overheen tot 15.76 m 
Freek Strien bracht het tot 15.73 m en Wilco van Amerongen 

liet 15.10 m noteren. Bij de jongens A bracht Erwin 
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Timmerarends het tot 14 m, en bij de jongens B sprong 

Jordin Maton 12.88 m en Laurens de Bruijn 12.18 m. 
 

En dan de dames topklasse. Hèt moment van de dag was wel 
de sprong van Dymphie van Rooijen. Maar liefst 15.30 m 

kwam op het bord te staan en deze afstand vereiste dat de 
wedstrijd werd stilgelegd om het record na te meten. 

Kippenvel! Dit nieuw Hollands Dames Record werd 
gecorrigeerd naar 15.28 m. 

 
Bij de jongens C liet Geert Brokking 11.71 m noteren en 

Ruben van Rooijen sprong 11.05 m. In de dames A sprong 
Dorine van der Stok 12.20 m en Cynthia Baars bracht het tot 

12 m.  
 

Bij de jeugd werd erg goed gesprongen; het regende 
gewoonweg PR‟s en een aantal van deze jeugdspringers is 

ongetwijfeld hierna terug te zien op de grote schansen. Om 
de eerste plaats te bereiken in de categorie jeugd vanaf 10 

jaar is een sprong van een meter of 8 niet genoeg: winnaar 
Coen Huisman bracht het tot 9.18 m, net één centimeter 

meer dan Glenn Nobel die met 9.17 m beslag legde op de 
tweede plaats. In de categorie jeugd tot en met 9 jaar werd 

Auke de Wit de winnaar met 7.40 m.  
 

De kampioenen 
van de dag 

kregen een klok 
met een 

luchtfoto van de 
schansen van 

Polsstokclub De 
Vlist. Behalve de 

reguliere 
winnaars werd 

ook een aantal 
andere springers 
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verblijd met een lustrum prijs. De vijfde springers en 

springers die iets van vijf of vijf en dertig hadden 
gesprongen, ontvingen een chocolade reep met logo. De drie 

springers die vandaag helaas geblesseerd raakten, Jens 
Vlasveld, Tjeerd Kiers en Hilde van der Paauw kregen 

eveneens een lustrum „pech‟prijs. Niet iedereen was nog 
aanwezig op het moment dat deze prijzen werden uitgereikt; 

hopelijk hebben de heerlijke repen wel de juiste personen 
bereikt… 

 
Ook de Wall of 

Fame met vele 
foto‟s en artikelen 

over de 
geschiedenis van 

onze vereniging 
werd druk bezocht 

en de film van het 
NK goed bekeken. 

De kinderen 
leefden zich uit op 

het springkussen.  
De prijsvragen van de Wall of Fame zijn gewonnen door 

Liesbeth & Jaco en Arja Helmes. Zij wonnen eveneens een 
klok met luchtfoto.  

De antwoorden: In 1980 waren de winnaars bij de 
Vlisterbokaal Aart de With met de beroemde afstand van 

18.37 m, Addy Booy met 15.36 m, Alfons van Midden met 
12.86 en Marjan Duurkoop-de Groot met 12.42 m.  

Het Vlisterclubkampioenschap van 2004 kende de volgende 
winnaars: Erik Bos met 11.54 m, Maartje de Jong met 9.05 

m en Thomas van Midden met 7.28 m. 
 

Namens de lustrumcommissie 
Corine Rietveld  

De foto‟s zijn gemaakt door Lianne van der Wijk 
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Huldiging in Jaarsveld 

 
Herman Stigter werd bij het 

polsstokverspringen op zaterdag 21 
juni gehuldigd door de afdeling 

Jaarsveld. Hij is vijfentwintig jaar lid 
van deze vereniging. Voorzitter Bert 

Koetsier bedankte hem voor zijn inzet 
als bestuurslid, secretaris, 

verslaggever voor de regionale 
kranten en verslaggever voor Radio 9. 

Stigter was erg verrast en waardeerde 
het gebaar van harte. “Normaal denk 

ik aan dit soort feiten, maar nu heb ik 
er nooit aan gedacht.” Herman Stigter 

is begonnen als springer bij de club.  
In 1983 werd hij Hollands Kampioen 

bij de jongens en in 1987 werd hij Nederlands Kampioen bij 
de junioren en werd hij uitgeroepen als springer van het jaar 

bij de Polsstokbond Holland. Hij is nu secretaris van de 
afdeling en druk met de organisatie van het NK 2009 en de 

nieuwe accommodatie van Jaarsveld. 
 

Bovenstaand artikel is geschreven door Keesjan Steverink en 
verschenen in Onze IJsselstreek 

 
Vrienden van het Polsstokverspringen 

 

Bij deze willen we even vermelden dat Tonny de With niet 
meer de contactpersoon is van de vrienden van het 

polsstokverspringen. 
Janny Schoenmaker is bereid gevonden om de 

werkzaamheden van Tonny over te nemen.  
Wij willen bij deze Tonny bedanken voor haar bijdrage aan 

het tot stand komen en onderhouden van deze vriendenclub. 
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

 

 

De doorgeschoven pen was naar Cora in 

Waddinxveen doorgeschoven, maar Cora had 
even geen inspiratie om iets te schrijven. 

 
Daarom willen wij bij deze Cora bedanken voor haar bijdrage 

aan de groei van het polsstokverspringen. 
Vanaf het begin van de jeugdwedstrijden, die zijn begonnen 

in 1999 heeft ze bij vrijwel alle wedstrijden de namen en 
uitslagen genoteerd. Vanaf 1999 tot 2007 zijn dit ongeveer 

150 wedstrijden!!!  
De springers die nu bij de junioren uitkomen zijn allemaal 

begonnen tijdens de jeugdwedstrijden. 
 

In de statistieken op de website is heel goed na te gaan wat 
het effect is van deze jeugdwedstrijden. 

 
In 1999 waren er 12 wedstrijden, waar de jeugdspringers 

aan mee konden doen. Er deden toen heel veel springers 
mee aan dit nieuwtje, want er waren in dat seizoen maar 

liefst 70 springers op de jeugdschans. 14 springers kwamen 
echter maar 1x springen en 10 springers sprongen de 1e 

keer nat en hielden het meteen voor gezien. In totaal 
springen in dit eerste jaar slechts 12 springers het 

klassement vol, maar daarvan waren er wel 10 springers die 
bleven springen. De springers die toen het klassement vol 

sprongen zijn: Rick Boer, Sebastiaan van Oort, Christiaan 
Spruit, Jan-Willem de Groot, Thijs van Oostrum, Floris van 

Elzakker, Niels Koetsier, Tjeerd Kiers, Corné Spruit en 
Marlize van der Paauw. Ook komen we in deze lijst de namen 

tegen van Bastiaan, Cornelis en Johanne de Bruijn, maar die 
waren niet alle wedstrijden aanwezig. 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H030&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H025&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H029&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H029&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H029&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H022&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H015&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H010&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H006&toonklas=Ja&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H011&toonklas=Ja&context=PBH
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Er sprongen in 1999 op de grote schans slechts 12 jongens, 

5 dames en 2 junioren een volledig klassement (totaal nog 
geen 20 springers). 

 
De laatste jaren (vanaf 2005) zijn er ieder jaar ongeveer 20 

jeugdwedstrijden, met rond de 60 deelnemers. Van deze 60 
jeugdspringers zijn er ieder jaar ongeveer 30 springers die 

het klassement vol maken.  
 

Op de grote schans zijn er nu in 2008 al 41 jongens, 21 
dames en 18 junioren (totaal 80 springers) die aan een 

wedstrijd hebben deelgenomen. 
 

Dit betekent dat in nog geen 10 jaar tijd het aantal springers 
in deze categorieën is verviervoudigd!!! 

 
Deze groei was nooit gekomen als er niet besloten was om 

de jeugd bij het polsstokverspringen te betrekken.  
Het bestuur van toen heeft hiermee een goede zet gedaan 

en de juiste vrijwilligers bereid gevonden om de 
jeugdcompetitie op te zetten. Vrijwilligers van het eerste uur 

zijn o.a. Willeke van Dijk, Piet Nap en Teus Eikelenboom. De 
schansbegeleiding werd later gedaan door Arja Helmes en de 

laatste jaren is dit overgenomen door Ben van Schaik, die 
tijdens het seizoen bij alle wedstrijden aanwezig is.  

De taak van Cora wordt nu grotendeels gedaan door Mieke 
en daarbij wordt ze geholpen door een heel aantal 

bereidwillige vaders en moeders die tijdens de wedstrijden 
helpen met het meten en mikken, en die nu ook weten dat 

hun vrijwillige taak mede bijdraagt aan de groei van onze 
mooie sport.  

 
De pen wordt doorgeschoven aan iemand die ook vaak met 

een meetlat, hark of stok in de weer is én de moeder is van 
2 topspringers en een topspringster nl Marieke de Groot. 
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NFM 26 JULI 2008 

 

Hallo fierljepvriend/vriendin, 

Zaterdag 26 juli is het de twintigste keer dat de 
fierljepvereniging it Heidenskip hun accommodatie 

beschikbaar stelt voor de Nationale Fierljep Manifestatie. Dit 
jaar zal is het thema: Carnaval. Natuurlijk hoort bij een 

carnavalsdorp een bijpassende naam en zo zal It Heidenskip 
deze dag It Ljeppersgat heten. 

Er zal gesprongen worden in vier categorieën voor goud, zilver 

en brons. Aan het einde van de dag huldigen we de prinses en 
3 prinsen onder begeleiding van het dweilorkest “Menaemer 

Feintsjes”  

De categorieën zijn: 
Jongens tot en met 16 jaar, Junioren tot en met 20 jaar, 
Dames alle leeftijden, senioren alle leeftijden, voor senioren 

vanaf 40 jaar is er een aparte veteranen groep. De veteranen 
kunnen wel aangeven of ze in de veteranengroep willen 

springen. Voor deze groep is er een aparte prijs.  

Er zijn twee voorronden en „s avonds de finale. Tijdens elke 
voorronde moet een limiet afstand worden gesprongen voor de 
volgende ronde of de finale. Alle springers die op de 

voorgaande NFM wedstrijden de bepalende eerste limiet hebben 
gehaald worden direct in de tweede voorronde geplaatst. 

Iedere deelnemer moet zich in die tweede ronde plaatsen om 
mee te kunnen doen in de finale. Mocht het finale aantal niet 
worden gehaald, dan wordt dit aangevuld met de springers die 

het dichtst bij de limiet afstand hebben gesprongen. Zijn er 
meer springers die de limiet halen dan zijn die automatisch 

allemaal finalist. Een persoonlijk record wordt beloond met een 
p.r. standaard. 

LIMIETSCHEMA: 
CATEGORIE 1E VOORRONDE (aanvang 10.00 uur) 

Jongens 12 meter  Dames 11 meter 
Junioren 13 meter     Senioren (veteranen) 14 meter 
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2E VOORRONDE (aanvang 13.00 uur)  

Jongens 15 meter  Dames 13 meter 
Junioren 16 meter      Senioren (veteranen) 17 meter 
 

AANTAL FINALISTEN (aanvang 19.00 uur) 
Jongens 8 (na 2 sprongen 4) 

Dames 8 (na 2 sprongen 4) 
Junioren 10 (na 2 sprongen 5) 

Senioren (veteranen) 16 (na 2 sprongen 8) 
 
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN: 

Geef je zo snel mogelijk op. Plaatsing is op basis van het 
moment van aanmelding. Betaling € 5,- bij de inschrijftafel op 

de N.F.M. dag. Stuur geen geld op! 
Bij te late opgave bestaat mogelijkheid dat je niet mee kunt 

doen want VOL=VOL en … je betaalt € 7,50. 
Men dient zich ‟s morgens uiterlijk 9.30 u en ‟s middags uiterlijk 

12.30 u. te melden bij de inschrijftafel. 

Op de website van de PHB staat een digitaal 
inschrijfformulier. Dit is te vinden onder de link Nieuws, 
plaatsingsdatum 28 juni. 

Trainingsmogelijkheden: donderdag: 19.00-21.00 uur 
Vrijdag: 15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur. 

Je kunt alleen gebruik van de aanwezige oefenmaterialen en 
NFM polsen. 
Camping gasten zijn welkom. Voor gebruik van de sanitaire 

voorzieningen wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
 

Nevenactiviteiten  
In het teken van de het thema “carnaval” zijn er talloze 

activiteiten in “It Leppersgat”georganiseerd: 
Kuipjesteken, Maskers maken, Draaimolen, Verkleedhoek, 
Workshop polonaiselopen, Grimeren, Zweefmolen, Grabbelton, 

Poppen theater “Punch”, DJ Teake, Dweilorkest:”Menaemer 
Feintsjes” en er is een prijs voor de best verklede persoon of 

groep. In de finale kan men raden wat de totale afstand van de 
kampioenssprongen gaat worden. 

http://www.fierljeppe.nl/NFM/2008/formulier.htm
http://www.fierljeppe.nl/NFM/2008/formulier.htm
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Hallo allemaal, 

 

 

Ik ben Stefan van Jaarsveld 
 en ik ben 8 jaar. 

Ik zit op polsstokspringen  

en ook op volleybal. 
We hebben thuis  

een kat (Bengel)  
en ook een hond (Murdock) 

Mijn broer Rick zit ook op 

polsstokspringen. 
En mijn trainster is  

Liesbeth de With. 

 
Mijn favoriete muziek is Nick en Simon. 

En 2 juli was mijn eerste wedstrijd. 
Er waren 47 kinderen om te springen. 

Helaas kwam niet iedereen droog over. 

Ik zit op de Sint.Victorschool  

en ga na de vakantie naar groep 5. 

Later wil ik Brandweerman worden. 

 
Groetjes en tot op de jeugdschans. 

 
Stefan van Jaarsveld  
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Hallo, 
 

Ik ben Matthieu van Vuuren en ik ben 9 jaar. 

Ik zit op polsstokverspringen. 

Ik vind het een leuke sport. 
Mij PR is 6.96 meter, dat is best goed. 

Ik heb ook al een paar prijzen gewonnen. 
 

Ik ben op 

polsstokverspringen 

gegaan omdat ik een keer 

gekeken had en toen leek 

het me wel leuk. 
De schans van Jaarsveld 

vind ik het lekkerste 
springen. 

Zelf spring ik in 

Polsbroekerdam en  
mijn trainer is 

 Ben van Schaik. 

Ik heb mijn 
verjaardagsfeestje  

ook bij de polsstok 
gehouden.  

We zijn begonnen met 

picknicken,  
daarna kwam de opa van Wendy met zijn legerauto. 

Daar gingen we een stukje mee rijden. Toen gingen we 

polsstokverspringen. En dat was heel leuk.  
Mijn zus zit ook op polsstokverspringen. 

Nou dat was het zo‟n beetje wel. 
 

Doei! 
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                          Nieuws van de jeugd van     

     Polsbroekerdam 
 

        Dat de afdeling Polsbroekerdam een hele  
grote groep jeugdspringers heeft zal niemand zijn ontgaan. 

De groep is zo groot, dat deze al aan het begin van  
het seizoen is gesplitst. Eerst trainen op maandagavond  

om 17.30 uur onder leiding van Liesbeth degenen die  
nog niet mee doen met de jeugdwedstrijden,  

vanaf 18.30 uur neemt Ben de anderen onder zijn hoede,  
die wel met de wedstrijden meedoen.   

 

Sinds dit seizoen zijn alle jeugdspringers van 
Polsbroekerdam ook allemaal goed herkenbaar, omdat ook 

deze springers allemaal hetzelfde trainingspak dragen. 
 De trainingspakken zijn gesponsord door Aannemingsbedrijf 

Gebr. Schep B.V. en Terberg Benschop B.V. en van JEVA 
Metaalbewerking hebben de springers tassen gekregen. 

 

Het is een prachtig 
gezicht als je deze 

springers op 
maandagavond door 

„de buurt‟ naar de 
training ziet fietsen. 

Ze worden al herkend,  
men weet dat er dan 

weer fanatiek en/of 
gezellig wordt 

getraind aan de dam. 
 

Deze foto van een aantal jeugdleden –inmiddels zijn er 

ongeveer 30 jongens en meisjes die op maandagavond 
trainen- is genomen nadat de trainingspakken net voor het 

seizoen waren uitgedeeld. De officiële uitreiking van de 
trainingspakken was op zaterdag 31 mei net voor de 

wedstrijd van het Kampioenschap van de Lopikerwaard. 
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