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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 a.i. Pieter Hielema 0346-240211 

Secretaris, archief Leo Roskam 0348-551572 

Penningmeester, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 

Lid, technische zaken  Douwe Boersma 06-52618617 

Lid, jeugdzaken Koos van Amerongen 0348-451928 
 

Technische Commissie 
 

 

Voorzitter , ledenraad NFB, contact TC FLB Henry Helmes 06-12235709 

Secretaris, coördinator Wedstrijdleiders Ad Knijff 06-53122608 

Wedstrijdleider, ledenraad NFB Bert Koetsier 0182-610925 

Wedstrijdleider Teus Eikelenboom 0348-552450 

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 

Wedstrijdleider Annie van de Geer 06-40441009 

Wedstrijdleider Brenda Knijff 06-12192325 

Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 0348-451949 

Coördinator bus/ Chauffeur Bastiaan de Bruijn       06-38334623 

Chauffeur Ben Groothedde via coördinator 

   
 

Promotie Commissie 
 

 

Voorzitter Ilse de Kruyf 030-8899398 

Website, overleg bestuur Pieter Hielema 0346-240211 

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 
 

 

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 
 

Als jullie deze Polshoogte in handen krijgen, dan gaat het 
seizoen al bijna van start. Zaterdag 9 mei is al de eerste 

wedstrijd van het seizoen in Linschoten. Een weekje eerder 
dan vorig jaar, maar de zaterdag daarna is er geen 

wedstrijd, want dan zijn heel veel polsstokverspringers ook 
in Linschoten in touw om mee te helpen aan een 

polsstokdemo op de landdag die daar wordt gehouden.  
We hebben inmiddels al heel veel prachtige zonnige dagen 

achter de rug en er zijn al heel veel sprongen over het water 
gemaakt. De springers hebben er in ieder geval zin in. 

Traditiegetrouw staat in deze Polshoogte aan het begin van 
het seizoen heel veel tekst en mededelingen.  

Er gaat komend seizoen het nodige veranderen tijdens de 
wedstrijden, zelfs de opzet van de jeugdwedstrijden is 

gewijzigd.  
Als deze Polshoogte is doorgelezen, dan is iedereen weer op 

de hoogte en kan het seizoen gaan beginnen. 
 

De redactie wenst alle springers, vrijwilligers en 
bestuursleden een mooi, zonnig en sportief seizoen toe. 

 
Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 1 juli 2009 

De volgende editie komt uit: rond 11 juli 2009 
Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 
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Van het PBH bestuur 
 

 

Hoezee, het is zo ver. Na een eindeloze 
(vergader)winter mogen we weer los! 

 
Plezier maken, zelf ver springen of genieten van de verre 

sprongen van onze springers. 
 

Bij de afgelopen ALV was het al duidelijk. Een grote opkomst 
en alles borrelt en bruist.  

Iedereen is helemaal scherp om er een prachtig seizoen van 
te maken. 

 

En met iedereen bedoel ik echt iedereen.  
De commissies (technisch, promotie en sponsor commissie) 

hebben de laatste hand gelegd aan de huishoudelijke regels, 
de flyers en kalenders liggen bij de drukker, een nieuwe 

“polsstokkrant” komt snel uit, de verenigingen zijn druk 
bezig met de allerlaatste voorbereidingen en de springers 

trainen het wintervet weg.  
 

Ook alle andere vrijwilligers, vrienden en supporters zijn er 
helemaal klaar voor. Ze zijn onmisbaar en onvervangbaar, 

laten we allemaal ons best doen om elkaar enthousiast te 
houden en nieuwe mensen enthousiast te maken voor onze 

bijzondere cultuursport. 
 

Alle springers heel veel succes gewenst dit seizoen, ik hoop 

en verwacht veel nieuwe records. Maak er iets moois van. 
 

Pieter Hielema 
Voorzitter a.i. 
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Namenlijst besturen PBH afdelingen 
 
 
 

Linschoten Jaarsveld 
Voorzitter 
Jaco de Groot  

Tel 06-12079183 / 0348-421344 
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  
Floris van Elzakker 
0348-424471 / 06-20926705 

floris_drac@hotmail.com 
  

Penningmeester 
Teus Eikelenboom 
Tel 0348-552450 / 06-24426229 

 

Leden 
Margriet Kamphof  
Maartje Spruit   

Gerwin van Vliet   
Cees van Ee 

Leden 
Leo Roskam 
Johanne de Bruijn 

 

 

Polsbroekerdam Vlist 
Voorzitter 
Kees van Schaik 

Tel 0182-309836 / 06-17119920 
info@kvstuinverzorging.nl 

Voorzitter 
Hans van Eijk 

Tel 06-53400665 
hansvaneijk69@zonnet.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 / 06-48851046 

jg.snoek@hotmail.com 

Penningmeester 
Theo van Kooten 
Tel 0348-501080 

penningmeesterdevlist@planet.nl 

Leden 
Jacob Zwijnenburg  

Ronald Overbeek       
Liesbeth de With 
Ronald Vlasveld 

Leden 
Marja Tigchelaar  

Maartje de Jong 
André Faaij 

  

mailto:pclinschoten@gmail.com
mailto:herman.stigter@oce.com
mailto:hansvaneijk69@zonnet.nl
mailto:penningmeesterdevlist@planet.nl
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Mededelingen HB en/of TC 
 

Hieronder volgen besluiten rondom 

het komende seizoen 
 

1.  Promotie-degradatiemomenten 
Op de volgende data wordt er (na de wedstrijden) besloten 

over promotie-degradatie. 
-  23 mei  -  20 juni  -  11 juli  -  1 augustus 

 
2.  Data licentiespringen 

Op de volgende data is het mogelijk om de licentie voor de 
1ste en 2de klas wedstrijden te behalen. 

- do 7 mei in Linschoten - tussen 18.30 en 19.30 
- do 28 mei in Vlist 

- do 25 juni in Polsbroekerdam 
- do 9 juli in Jaarsveld 

- do 6 augustus alleen op aanvraag bij Ben v. Schaik  
 

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.  Indeling wedstrijdleiders (zie bijlage). 
Evenals vorig jaar moeten de verenigingen zelf voor een 

ervaren kracht achter de stoplichten zorgen. 
 

4.  Wijziging in instructie tijdwaarneming 
Stoplichten: De lampen zijn afgesteld, 2 minuten op groen 

gevolgd door een ½ minuut op oranje daarna op rood. 
De tijd voor de eerste springer gaat in bij het startsignaal en 

eindigt bij het verlaten van de schans, de tijd voor de 
volgende springer gaat in direct nadat de stok door een 

springer of begeleider is aangepakt aan de schanskant en 
eindigt bij het verlaten van de schans 
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5.  Schansindeling en Mixklasse 

Dit seizoen wordt er, zowel in de eerste als in de tweede 
klasse, voor het eerst gesprongen met een zogenaamde 

mixklasse. In de mixklasse zitten zowel Junioren als 
Senioren en deze klasse is van toepassing op alle Junioren 

en Senioren die niet in de Topklasse zitten.  
 

Schansindeling 1e klasse: 
schans A Senioren Topklasse en Mixklasse A 

schans B Junioren Topklasse en Dames Topklasse 
schans C Jongens Topklasse en Jongens A 

 
Voor de finale kwalificeren zich 5 Senioren, 5 Jongens, 3 

Junioren en 3 Dames 
 

Schansindeling 2de klasse:  
schans B Mixklasse B en Jongens B 

schans C Jongens C en Dames A  
 

Na een aantal wedstrijden wordt deze schansindeling 
geëvalueerd.  

 
6.  Aanpassing lijnen 

Met de vernieuwde schansindeling is er een aanpassing van 
de lijnen:  

 A schans 15 mtr. / B schans 13 mtr. / C schans 12 mtr   
 

7.  Jeugdschans 
De springers worden voor de wedstrijd gesplitst in een Jeugd 

A en Jeugd B klasse. De indeling is op basis van het 
klassement en de gemiddelde afstand per springer.  

 
8.  Loten van de springvolgorde 

Komend seizoen zal er één wedstrijd zijn waarin een proef 
gedaan wordt met het "loten" van de wedstrijdvolgorde. 

Hiervoor wordt de compensatiewedstrijd aangewezen 
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9.  Grensverleggende materialen 

Tijdens het TC overleg tussen de TC's van FLB en PBH is 
afgesproken dat nieuwe grensverleggende materialen 

uiterlijk 1 week (dus uiterlijk 2 mei) voor aanvang van het 
seizoen gemeld moeten zijn bij de secretaris of de voorzitter 

van de TC (Ad Knijff of Henry Helmes). Die grensverleggende 
materialen moeten goedgekeurd zijn voordat men ermee 

mag springen.  
Grensverleggende materialen zijn voorlopig gedefinieerd als 

die materialen die collectief gebruikt worden, m.a.w. 
waarvoor de eigenaar anderen ook gelegenheid moet geven 

om mee te springen. (voorbeelden van collectief gebruikte 
materialen zijn nieuw type mat, polsstok of topjes 
 

10. Ontwikkelingen polsstokken 
De ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden rond 

polsstokken hebben te maken met het verstevigen van de 
bestaande polsstokken (voor zover deze niet stevig genoeg 

zijn). Er worden door de bond dit seizoen geen 52 mm 
polsstokken aangeschaft.  
 

11. Uniformiteit markeringen polsstokken 
Er worden gekleurde markeringen aangebracht op de 

carbonstokken om zo het zetten te vergemakkelijken. Er zal 
om de 50 cm een gekleurde band aangebracht worden met 

op elke stok voor dezelfde afstand dezelfde kleur. De kleuren 
worden z.s.m. door de TC aan de afdelingen doorgegeven. 
 

12. Digitaal meten 
Er is een test geweest met digitaal meetapparatuur.  

Als proef wordt dit voorlopig 1 of 2 keer bij een 2e klasse 
wedstrijd uitgeprobeerd. 
 

13. EHBO en contactpersoon vereniging 
Een wedstrijd zal niet beginnen als er geen E.H.B.O. 

aanwezig is. De verenigingen moeten van te voren opgeven 
wie de E.H.B.O. verzorgd,  tevens zal voor de duidelijkheid 
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de naam van de betreffende persoon op het 

wedstrijdformulier worden vermeld. 
Ook de naam van de contactpersoon voor de betreffende 

wedstrijd wordt op het wedstrijdformulier vermeld. 
 

14. Compensatiewedstrijden 14 en 15 juli 
De compensatiewedstrijd is een wedstrijd die in eerste 

instantie gepland is om een eerder afgelaste wedstrijd in te 
halen. Indien er geen wedstrijd ingehaald hoeft te worden, 

dan zal er een gewone competitiewedstrijd zijn in Linschoten 
(conform kalender). Stel dat er 2 x een wedstrijd van 

dezelfde klasse is afgelast, dan kunnen op deze dagen 2 
wedstrijden van dezelfde klasse worden gepland.  
 

15. 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.  
  

16. Coördinator polsstokbus en stokkenwagen 

Bastiaan de Bruijn is coördinator voor de polsstokbus en 
stokkenwagen, afspraken over brengen cq ophalen moeten 

met hem gemaakt worden. Hij organiseert de chauffeurs, 
dus verenigingen kunnen niet rechtstreeks met chauffeurs 

afspreken. 
 

17. Tweekamp selectie 
Voor de selectie van de Tweekamp wordt dezelfde regel 

gehanteerd als voorgaande jaren. 
 

18. Op tijd komen 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de wedstrijden. Bij 

speciale wedstrijden betekent dit ruim voor aanvang van 
deze wedstrijd!! 
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Overzicht wedstrijdleiders 2009 

Dag Datum Tijd Kl Plaats GB TeE ToE AvdG BK AK BrK TL PN 

Za 9 mei 15.00 2e   Linschoten     WL WL     X     

Za 9 mei 18.30 1e   Linschoten     WL WL     X     

Di 12 mei 19.00 2e   Linschoten   WL               

Wo 13 mei 19.00 1e   Linschoten         WL   X     

Di 19 mei 19.00 2e    P’broekerd           WL WL     

Wo 20 mei 19.00 1e    P’broekerd     WL       X     

Za 23 mei 11.00 2e    P’broekerd     X       X   WL 

Za 23 mei 14.00 1e    P’broekerd     X       X   WL 

Di 26 mei 19.00 2e   Vlist           WL WL     

Wo 27 mei 19.00 1e   Vlist             X WL   

Za 30 mei 15.00 2e   Vlist   X         X   WL 

Za 30 mei 18.30 1e   Vlist   X         X   WL 

Di 2 jun 19.00 2e   Linschoten     WL WL           

Wo 3 jun 19.00 1e   Linschoten   WL         X     

Za 6 jun 15.00 2e   Linschoten WL   X       X     

Za 6 jun 18.30 1e   Linschoten WL   X             

Di 9 jun 19.00 2e   Vlist         WL         

Wo 10 jun 19.00 1e   Vlist           WL WL     

Za 13 jun 15.00 2e   Vlist   WL   X           

Za 13 jun 18.30 1e   Vlist   WL   X           

Za 20 jun 12.30 2e   Jaarsveld     X WL     X WL X 

Za 20 jun 15.00 1e   Jaarsveld     X WL     X WL X 

Di 23 jun 19.00 2e    P’broekerd                 WL 

Wo 24 jun 19.00 1e    P’broekerd                 WL 

Za 27 jun 11.00 2e    P’broekerd   WL               

Za 27 jun 14.00 1e    P’broekerd   WL               

Di 30 jun 19.00 2e   Vlist     WL             

Wo 1 jul 19.00 1e   Vlist   WL               

Za 4 jul 14.00 TK Winsum     X         WL   

Di 7 jul 19.00 2e   Jaarsveld WL                 

Wo 8 jul 19.00 1e   Jaarsveld WL                 

Za 11 jul 12.30 2e   Jaarsveld       X   WL WL X   

Za 11 jul 15.00 1e   Jaarsveld       X   WL WL X   

Di 14 jul 19.00 2e   Linschoten       WL WL     X   

Wo 15 jul 19.00 1e   Linschoten       WL WL     X   

Za 18 jul 15.00 2e   Linschoten   X WL         X X 

Za 18 jul 18.30 1e   Linschoten   X WL         X X 
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WL = Wedstrijdleider 
X   = Niet beschikbaar 

 
GB = Gerard Backx / TeE = Teus Eikelenboom 

ToE = Toon Eikelenboom / AvdG = Annie van de Geer  
BK = Bert Koetsier  / AK = Ad Knijff  

BrK = Brenda Knijff / TL = Tino Leliveld  
PN = Piet Nap 

 
 

Hans van Eijk = algemeen reserve – niet ingedeeld 
 

Mutaties dienen te lopen via de secretaris van de TC 
 

Dag Datum Tijd Kl Plaats GB TeE ToE AvdG BK AK BrK TL PN 

Za 25 jul 10.00 NFM It Heidenskip   X X X   X X X X 

Di 28 jul 19.00 2e Linschoten WL X X X   X X   X 

Wo 29 jul 19.00 1e Linschoten WL X X     X X   X 

Vr 31 jul 19.00 2e Linschoten   X X   WL X X   X 

Za 1 aug 14.00 1e Linschoten   X X   WL X X   X 

Di 4 aug 19.00 2e  P’broekerd   X X     X X WL X 

Wo 5 aug 19.00 1e  P’broekerd   X X     X X WL X 

Za 8 aug 11.00 2e  P’broekerd WL X       X X   X 

Za 8 aug 14.00 1e  P’broekerd WL X       X X   X 

Di 11 aug 19.00 2e Vlist         WL X     X 

Wo 12 aug 19.00 1e Vlist         WL X X   X 

Za 15 aug 15.00 2e Vlist     X     X   WL X 

Za 15 aug 18.30 1e Vlist     X     X   WL X 

Ma 17 aug 19.00 2e Jaarsveld           WL X     

Di 18 aug 19.00 1e Jaarsveld           WL WL     

Za 22 aug 14.00 NK Jaarsveld     X     WL X     
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Nieuw bestuurslid PBH 

 
Beste sporters en sportvrienden,  

 
Mijn naam is Koos van Amerongen, 

ben 54 jaar en getrouwd met Wilma.  
± 4 jaar geleden weer in aanraking 

gekomen met het polsstokspringen, 
door mijn jongste zoon. 

 
Door de prestaties van Wilco heb ik steeds meer interesse 

gekregen. Ik ben geen techneut, maar ik heb wel veel 
waardering gekregen voor de springers, voor durf en 

souplesse. Wat ik ook een warm hart toedraag is de 
gemoedelijkheid c.q. de familiesfeer tijdens de wedstrijden 

(ons kent ons). 
 

Wat ik heel belangrijk vind is dat het een schone sport is.  
Ik bedoel daarmee geen verbaal geweld door de sporters en 

het publiek.  
 

Erg belangrijk is dat het een betaalbare sport is. Gezien deze 
dingen ben ik blij ook een stukje sponsoring te doen en 

vooral nu voor een bestuurstaak te kiezen. We zijn al wat 
aan het bomen geweest welke taak c.q. taken. Ik denk het 

belangrijkste voor mij de jeugd is. Dit is zo genoeg over mij 
en hoop dat ik herkenbaar ben voor allen.  

 
Ik wens iedereen een sportief jaar toe en jullie vele malen te 

ontmoeten. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Koos van Amerongen 
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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: 

 

 Kampioenschap van de Lopikerwaard – 

Polsbroekerdam  - 23 mei - 14:00 uur 

 

 Hollands Kampioenschap  

     Linschoten   -  1 aug. - 14:00 uur 

 

 Triangelcup (Polsstokdag)  

     Polsbroekerdam  -  8 aug.  - 14:00 uur 
 

 Vlisterbokaal  

     Vlist    - 15 aug. - 18.30 uur 
 

 Nederlands Kampioenschap 

     Jaarsveld   - 22 aug.  - 14:00 uur 
 

Bij enkele wedstrijden (alleen op 1 en 8 augustus) 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 beide wedstrijden. Je kunt ze 

uitdelen aan vrienden en familie zodat ze gratis toegang 
hebben.  

 
De Promotie Commissie 
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Mededeling Polsstokclub De Vlist 

 
 De entree van de wedstrijden is gratis, 

het parkeren kost 1,00 euro  

 Dit is vergoeding voor de boer  
en schadeloosstelling als zijn land 

kapot wordt gereden. 
 

 

Aanvullingen op jaarkalender 
 

Aart de With Bokaal 
 

Vorig jaar is na het seizoen voor de eerste keer gesprongen 
om de aluminiumcup, de naam van deze cup is inmiddels 

gewijzigd in de Aart de With Bokaal. 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd op 

 

Zaterdag 12 september – 14.00 uur – in Linschoten  
 

Tijdens deze wedstrijd wordt alleen gesprongen met 

aluminiumstokken. Alle deelnemers mogen proberen of ze de 
diverse records uit het aluminiumtijdperk kunnen verbreken. 

De ultieme vraag blijft dit jaar weer of Aart de With  
de enige springer blijft die ooit 19 meter heeft gesprongen 

met een aluminium polsstok. 
 

 
Volleybaltoernooi 

 

Aan het eind van het seizoen wordt traditiegetrouw het 

jaarlijkse volleybaltoernooi georganiseerd. 
Omdat in januari 2010 de festiviteiten van het jubileumjaar 

beginnen, wordt het volleybaltoernooi en de uitreiking van 
de jaarprijzen een paar weken eerder gehouden,  

dit zal zijn op zaterdag 12 december 2009 in  
sporthal de Noort Syde in Oudewater. 
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  DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
  

Hallo allemaal, daar ben ik dan in de pen geklommen die ik 

kreeg doorgeschoven van Willy v Vliet. O ja, ik ben Maartje 
Spruit de moeder van Christiaan en Corné. Wij zijn lid vd 
polsstokvereniging Linschoten en ik zit in het bestuur.  

Mijn taken zijn: vrijwilligers regelen vd 1ste klas wedstrijden, 
drinken rondbrengen tijdens die wedstrijden, koek en zoopie 

inkopen, prijzen bestellen en op het goede moment leveren, af 
en toe schoonmaken, enz. Wij wonen op een boerderij en mijn 

man is veehandelaar en veehouder, alweer ruim 30 jaar. 
Christiaan doet ook sinds 2 jaar erg zijn best om als 

veehandelaar zijn brood te verdienen. Daarnaast helpt hij mee 
op de boerderij en is hij druk met zijn vriendin Rianneke. 
Onze oudste zoon Arjan is timmerman en heeft een eigen zaak 

en website www.timmerbedrijf-spruit.nl. Onder de middelste 
schans in Linschoten hangt zijn bord en zo sponsort hij dus ook 

de vereniging. Corné is ook timmerman (gaat nog wel 1 dag in 
de week naar school ) maar hoopt dit snel af te ronden. In zijn 

vrije tijd helpt hij ons met allerlei dingen op de boerderij, 
trekker rijden, wilgen knotten of als een speer op de quad en 
verkampt zo de schapen of vangt er één. Het is altijd gezellig 

bij de kantine van de polsstok en ik wil dan ook een dikke pluim 
geven aan iedereen die mee werkt om alles goed of nog beter 

te laten draaien .De groep vrijwilligers is vrij constant en goed 
op elkaar ingespeeld. Bij deze doe ik nog een oproep aan de 

ouders vd kinderen die bij Linschoten lid zijn, als u het 
formulier nog niet ingevuld hebt wat in de polshoogte van 

maart stond,ik heb ze zo nodig nog wel, vult u deze a.u.b. in er 
staat vast wel iets bij dat u leuk vind of waar u erg goed in 
bent, want vrijwilligers heb je nooit genoeg en je ontlast elkaar, 

maar door mee te helpen ben je ook meer betrokken  enz. 
 

Ik wil de pen doorgeven aan onze trouwe EHBO ster  Bep 
Hagoort.  
 

Vriendelijke groet van Maartje Spruit 0348-471350   

maartjespruit@hotmail.com 

http://www.timmerbedrijf-spruit.nl/
mailto:maartjespruit@hotmail.com
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Nieuws van de jubileumcommissie 

 
Geachte Polsstokliefhebbers, 

 
Er komen weer blaadjes aan de bomen, het mooie weer 

heeft zijn intrede gedaan, er wordt her en der druk geklust 
om de accommodaties op en top in orde te maken en de 

eerste trainingen zijn alweer geweest. Terwijl dit alles verder 
gaat, gaat ook het plannen van het jubileumjaar verder.. 

 
De weken verstrijken snel, de jubileumcommissie staat op 

het punt te beginnen met het organiseren van de 
activiteiten. 

Het jubileumlogo is 
gepresenteerd op de 

Algemene ledenvergadering 
van 17 april en er is dus een 

winnaar uit de bus gekomen 
van de logowedstrijd.  

Dit was Arja Helmes.  
Het definitieve logo is gemaakt 

aan de hand van haar ontwerp, 
maar Cecilia is er nog druk 

mee bezig geweest om het 
extra speciaal te maken.  

Beide dames ontvingen een 
mok met het logo erop. 

 
Verder staat de jubileumagenda al zo‟n beetje vast. De 

verenigingen hebben hun voorkeuren kunnen geven en de 
activiteiten zijn nu definitief verdeeld. Zo langzamerhand 

komt er vorm in het jubileumseizoen. 
 

We zijn ook druk bezig met het maken van een 
tentoonstelling. Dit wordt een rondreizende tentoonstelling 

over de 50 jaar polsstokverspringen in Holland. Deze reist 
van plaats naar plaats, zodat veel verschillende mensen er 
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naar kunnen kijken. Verder liften we mee met een vaste 

tentoonstelling in IJsselstein, en hopen we hiermee extra 
toeschouwers en belangstellenden te trekken in HET seizoen. 

 
Verder is het leuk om te melden dat de jubileumwedstrijd 

vast staat. We hebben positief bericht van onze collega 
polsstokverspringers uit Friesland gehad, dus zij zijn in ieder 

geval ook van de partij! 
 

Wij laten natuurlijk niet alles los over het jubileum seizoen. 
Stukje bij beetje verklappen we de activiteiten, zodat het 

nog een beetje spannend blijft;)  
 

Een Jubileumgroetje, 
 

Lianne van der Wijk namens de jubileumcommissie 
 

 

 

Demo agenda 2009 
 
30 april Nootdorp  

13 mei  Linschoten (PJGU landdag) 
31 mei  Altvorst 1e pinksterdag   

1 juni  Heemskerk 2e pinksterdag   
25 juni  Nieuw Vennep (donderdagavond 18.30 uur) 

14 juni  Brandevoort, Helmond (5 jarig jubileum) 
16 aug. Hamont (België)  

 
 

Heb je zin om mee te helpen bij een demonstratie 
polsstokverspringen, je kan je opgeven bij Bertjan van Vliet, 

Tel 030- 8899398, demonstraties@pbholland.com of  

mailto:demonstraties@pbholland.com
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“Ter land, ter sloot en bij de boer” 
 
PJGU Zuid West Utrecht organiseert een landdag 

met een schuurfeest op zaterdag 16 mei te Linschoten.  
De landdag met het thema “ter land, ter sloot en bij de boer” 

wordt gehouden bij familie Verweij op de Cattenbroekerdijk 
28 te Linschoten.   
 

Tijdens de landdag is er volop vermaak voor het hele gezin, 

voor de kinderen is er bijvoorbeeld een knutselhoek met 
springkussens, schminken en een mega zandbak met 

speelgoed. Wat we nog meer hebben is kalfjes voorbrengen, 
zeskamp, trekkerbehendigheid en een prutrace. 
 

Er wordt ook een demonstratie 

polsstokverspringen gegeven door 
ervaren springers, met als slot 

een wedstrijd.  
Het Polsstokverspringen is van 

10:00 tot 13:00 uur. 
Het onderdeel verspringen op de 

landdag is normaal gesproken 
alleen op het land, maar voor ons 

thema gaan we het over de sloot 
doen. Wie durft? 
 

De entree overdag is gratis. Wil je je opgeven voor het 

kalfjes voorbrengen kun je mailen naar 
lindavanschaik@hotmail.com. Voor de zeskamp kun je, je 

opgeven tot 10 mei bij liesbethdewith@hotmail.com. (team 
van 6 personen met minimaal 2 dames) 
 

Op het schuurfeest komen de spetterende optredens van  

“De Zware Jongens”, Zeven op de schaal van richter en DJ 
May Way. De entree is 8 euro en het begint om 21:00 uur 
 

Voor eventueel meer informatie verwijs ik u door naar onze 

website www.pjguzuidwest.nl 
Of neem contact op met: Anthony Lekkerkerker  

anthony_lekkerkerker@hotmail.com of 06-10409428. 

mailto:lindavanschaik@hotmail.com
mailto:liesbethdewith@hotmail.com
http://www.pjguzuidwest.nl/
mailto:anthony_lekkerkerker@hotmail.com
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Nieuws van afdeling Polsbroekerdam 
 
Op 31 maart jl. hebben wij weer onze 

jaarlijkse algemene ledenvergadering 
gehouden. Met een opkomst van ca. 40 leden 

was de Triangel gezellig gevuld.  
Tijdens de bestuursverkiezing hebben we 
afscheid genomen van twee bestuursleden, die langdurig 

hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van onze vereniging. 
  

Kees Rietveld heeft na bijna 35 jaar actief te zijn geweest in 
het bestuur (vanaf de oprichting) aangegeven dat het nu tijd 

was voor de volgende generatie om te zorgen voor een goede 
organisatie en verder te bouwen aan de bloei van afdeling 

Polsbroekerdam. Kees is bij zijn afzwaaien benoemd tot lid van 
verdienste. 
Ook Hans Boers is na 18 jaar gestopt met besturen. Ook hij 

heeft zijn bijdrage vanuit het bestuur aan de vereniging 
gegeven. Door de drukte in zijn eigen bedrijf heeft hij 

onvoldoende tijd meer voor het bestuurswerk.  
Wij willen vanuit het bestuur Kees en Hans hartelijk danken 

voor hun inzet en inbreng. Wij hopen dat we tijdens 
wedstrijden weer een beroep op ze mogen doen voor de 
vrijwilligerstaken. 
 

Aan het eind van de ledenvergadering hebben we zoals 

gewoonlijk ook weer de Polsstokker van de Dam gekozen. Er 
waren vijf genomineerden: Jessica Snoek, Dymphie van 

Rooijen, Wilco van Amerongen, Freek Strien en Wendy Helmes. 
Allen hadden afgelopen seizoen wel iets bijzonders gepresteerd, 

maar deze keer gaf een record aantal meters en het springen 
van een Hollands Damesrecord de doorslag. Dymphie werd 
gekozen tot Polsstokker van de Dam 2008. Zij kon de 

bijbehorende trofee en de bloemen in ontvangst nemen. 
Wij zijn benieuwd wie er komend wedstrijdseizoen weer de 

beste prestatie(s) gaat neerzetten. 
Vanaf deze plek wensen wij alle springers weer veel succes in 

het komend seizoen. 
 

Ronald Vlasveld 
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Aan- of afmelden voor de wedstrijden 2009 
 
Net als vorig seizoen kan iedere springer met licentie zich 

weer opgeven en afmelden via de website. En kan je zien 
voor welke wedstrijden je op de wedstrijdlijst staat. 

Sta je voor een wedstrijd niet aangemeld of spring je een 
wedstrijd niet mee meld dit aan 

wedstrijdadministratie@pbholland.com  
 

We willen je vragen om je altijd zo vroeg mogelijk, 
uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd, aan of af te melden  

 
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. (Alleen een jeugdspringer die zijn of haar 
1e wedstrijd gaat springen moet zich nog wel aanmelden, 

hiervoor moet je wel toestemming hebben van je trainer) 
Om te zien of je aangemeld bent voor de wedstrijden kijk je 

bij de wedstrijdkalender en dan klik je op de naam van de 
wedstrijd (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 zien wie er op de wedstrijd allemaal mee springen, en of 

je aan- of afgemeld staat voor de betreffende wedstrijd. 
 

Het wedstrijdsecretariaat 
 

Op de volgende bladzijden volgt de schansindeling op 
basis van het eindklassement van 2008. 

 
Let op! I.v.m. licentiespringen kunnen er nog 

wijzigingen komen, met name in de jongensgroepen. 
Kijk de dag voor de 1e wedstrijd nog op de website  

of er nog iets is gewijzigd!!!!! 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
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Schansindeling seizoen 2009 
 

Deze indeling is gemaakt op basis van het eindklassement van 2008 
Na de promotie/degradatie wordt bekeken of hier wijzigingen op worden gemaakt. 

 

1e klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

52 Floris van Elzakker Senioren Topklasse A 

28 Bertjan van Vliet Senioren Topklasse A 

60 Gerwin van Vliet Senioren Topklasse A 

24 Erik Bos Senioren Topklasse A 

54 Christiaan Spruit Senioren Topklasse A 

69 Bastiaan de Bruijn Senioren Topklasse A 

11 Theo van Kooten Senioren Topklasse A 

42 Jaco de Groot Senioren Topklasse A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

90 Dennis Snoek Mixklasse A A 

40 Hidde Kiers Mixklasse A A 

26 Ronald Overbeek Mixklasse A A 

73 Sebastiaan van Oort Mixklasse A A 

34 Hans van Eijk Mixklasse A A 

43 Werner Kamphof Mixklasse A A 

16 Niels Koetsier Mixklasse A A 

15 Pieter Verweij Mixklasse A A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

78 Gustian Roskam Junioren Topklasse B 

19 Corné Lekkerkerker Junioren Topklasse B 

56 Anthony Lekkerkerker Junioren Topklasse B 

165 Rick Barten Junioren Topklasse B 

89 Freek Strien Junioren Topklasse B 

45 Kenneth Broos Junioren Topklasse B 

55 Corné Spruit Junioren Topklasse B 

63 Jan-Willem de Groot Junioren Topklasse B 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1995H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1988H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H031
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H037
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H035
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1980H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1982H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1993H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H052
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005
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Nr Naam Klasse Schans 

127 Dorine van der Stok Dames Topklasse B 

20 Carina den Hartogh Dames Topklasse B 

81 Jessica Snoek Dames Topklasse B 

133 Marja Tigchelaar Dames Topklasse B 

10 Liesbeth de With Dames Topklasse B 

44 Wendy Helmes Dames Topklasse B 

18 Margriet Kamphof Dames Topklasse B 

35 Dymphie van Rooijen Dames Topklasse B 
 

Nr Naam Klasse Schans 

121 Maik Backx Jongens Topklasse C 

123 Erwin Timmerarends Jongens Topklasse C 

105 Wietse van Schaik Jongens Topklasse C 

99 Johnny Haars Jongens Topklasse C 

80 Felipe Roskam Jongens Topklasse C 

86 Rian Baas Jongens Topklasse C 

97 Wilco van Amerongen Jongens Topklasse C 

72 Dennis van Zelderen Jongens Topklasse C 
 

Nr Naam Klasse Schans 

109 Matthijs van Rooijen Jongens A C 

61 Jordin Maton Jongens A C 

107 Bram van de Berg Jongens A C 

106 Laurens de Bruijn Jongens A C 

122 Thomas van Midden Jongens A C 

115 Arie Jan van der Vlist Jongens A C 

93 Wilco van Wageningen Jongens A C 

79 Laurens Lekkerkerker Jongens A C 
 

 

Volgorde van springen: 
 

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

Schans C:  Jongens A    -  Jongens Topklasse 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H033
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1987H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H007
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H036
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H024
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H005
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2e klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

36 Pieter Hielema Mixklasse B B 

33 Matthijs Hilgeman Mixklasse B B 

21 Remco van de Berg Mixklasse B B 

27 Wander Postma Mixklasse B B 

67 Rick Boer Mixklasse B B 

83 Gijsbert de With Mixklasse B B 

91 Aartjan van Cappellen Mixklasse B B 

101 Ruben van Egmond Mixklasse B B 

37 Martijn van Ieperen Mixklasse B B 

95 Pieter Timmer Mixklasse B B 

77 Geert Pieter de Bruijn Mixklasse B B 

29 Gerrit Eikelenboom Mixklasse B B 

88 Arno Baas Mixklasse B B 

64 Florus de With Mixklasse B B 

49 Sander van Vliet Mixklasse B B 

66 Wilco den Boer Mixklasse B B 

100 Marco Barten Mixklasse B B 

 

Nr Naam Klasse Schans 

116 Geert Brokking Jongens B B 

96 Matthijs Oosterom Jongens B B 

119 Jens Vlasveld Jongens B B 

114 Teus Korevaar Jongens B B 

113 Dennis van Duin Jongens B B 

94 Christiaan de With Jongens B B 

104 Martijn van Schaik Jongens B B 

65 Wessel Klok Jongens B B 

 

 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H024
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1992H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H030
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H004
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1985H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H037
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H013
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H021
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H009
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Naam Rugnummer Klasse Schans 

50 Johanne de Bruijn Dames A C 

130 Doriene de Wit Dames A C 

131 Femke Reichgeld Dames A C 

128 Kelly van Schaik Dames A C 

136 Willeke Schalij Dames A C 

125 Mirjam Oosterom Dames A C 

139 Sofie Strien Dames A C 

47 Thessa van Krimpen Dames A C 

39 Margriet van der Hoeven Dames A C 

30 Hilde van der Paauw Dames A C 

103 Cynthia Baars Dames A C 

 

Naam Rugnummer Klasse Schans 

138 Glenn Nobel Jongens C C 

141 Arieko Zwijnenburg Jongens C C 

137 Robin van Duin Jongens C C 

126 Coen Huisman Jongens C C 

117 Remco Benschop Jongens C C 

120 Martijn Rietveld Jongens C C 

112 Arie de Wit Jongens C C 

98 Stefan Baas Jongens C C 

110 Ruben van Rooijen Jongens C C 

 

Volgorde van springen: 
 

 

Schans B:  Jongens B -  Mixklasse B  

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. 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H038
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H004
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H038
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H030
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H004
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H031
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H013
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H022
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H024
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H021
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H014
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Uitnodiging! 
41ste editie F.K. Mastklimmen te Akkrum 

 

Beste polsstok vrienden,  
 

De jubileumactiviteiten en het Fries Kampioenschap 
Mastklimmen 2008 zijn succesvol verlopen.  
Zo mochten wij maar liefst 135 deelnemers en 

honderden toeschouwers verwelkomen. Jammer was dat in 
verband met de regen moest worden afgebroken en later in de 

sporthal moest worden voortgezet. Ook hier was het een 
sfeervol gebeuren, mede door de muzikale inbreng van 

muziekvereniging “De Harmonie”. Ook dit jaar belooft het weer 
een prachtig spektakel te worden. Dus kom aansluitend aan de 

Tweekamp in Winsum naar Akkrum om mee te doen! 
 

Op zaterdag 4 juli 2009 zal voor de 41ste keer in Akkrum 
worden gestreden om het 

“(Open) Fries Kampioenschap Mastklimmen” 
Het evenement zal weer plaatsvinden op de „smuke‟ Tsjerke 

Bleek nabij de dorpskerk in het centrum van Akkrum, bij slecht 
weer wordt naar de sporthal „Utingeradeelhal‟ uitgeweken. De 

wedstrijd begint om 18.30 uur. Inschrijving op het terrein vanaf 
17.30 tot de aanvang van de wedstrijd. 
Er zijn o.m. waardevolle door de Rabobank beschikbaar 

gestelde kampioensprijzen te winnen. Commentatoren: de 
advocaten Hans en Wim Anker.  
 

Wij rekenen op 4 juli op jullie komst en sportieve bijdrage! 
 

Met vriendelijke groet en tot ziens, 
 

Namens Pl. Belang en de Mastklimcommissie. 
Jelle Roorda,vz. tel: 0566-652045.  

e-mail: www.jroorda@hetnet.nl  
site www.mastklimmen-akkrum.nl 
 

Comité van aanbeveling :  

de advocaten Hans en Wim Anker, cabaretier Rients Gratema, Foppe de 

Haan (coach Jong Oranje voorheen SC Heerenveen en Ella Schadd 

(burgemeester van de gemeente Boarnsterhim) 

http://www.jroorda@hetnet.nl/
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Polsstokbond Holland di. 17 maart 
2009 in de Triangel te 

Polsbroekerdam 
 
Aanwezig: Pieter Hielema (vz), Niels Koetsier, Wilco van Amerongen, 

Cees van Ee, Bastiaan de Bruijn, Bert Koetsier, Koos van Amerongen, 

Mieke Baars, Annie van de Geer, Liesbeth de With, Lianne van der Wijk, 

Jessica Snoek, Carolien de Groot, Gerrit Eikelenboom, Kees van Schaik, 

Jan Snoek, Jan den Hartogh, Teus Eikelenboom, Gerdie Snoek, Jeanette 

van Schaik, Aartjan van Cappellen, Erik Bos, Joke de With, Wim Roskam, 

Carla Bos, Hans van Eijk, Cock van Vuuren, Keesjan Steverink, Gerwin 

van Vliet, Margriet Kamphof, Ronald Overbeek, Marja van Eijk, Jaco de 

Groot, Henry Helmes (vanaf punt 13), Douwe Boersma, Bertjan van 

Vliet, Arja Helmes, Leo Roskam (not) 

 
1. Opening en mededelingen 

Pieter Hielema opent de vergadering. Afwezig met 
kennisgeving zijn Gerard Hack, Herman Stigter en Floris van 
Elzakker. Verder zijn er geen mededelingen  

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2008 

Er is één correctie. (punt 2 laatste actiepunt). Dit moet zijn: 

“Carla Bos vraagt of er aan springers, die minder dan 5 
afstanden in het klassement hebben, gevraagd  is of ze niet 

meedoen willen aan het HK. Antwoord: dit is gevraagd” 
Verder zijn er geen opmerkingen. 
Dan kijken we naar de actiepunten, voor zover deze niet 

terugkomen in de agenda. 
 Vaantjes Tweekamp IJlst 2007: het HB heeft gevraagd aan 

het FLB of er nog vaantjes van deze wedstrijd zijn. 
Waarschijnlijk zijn er geen vaantjes meer. We vragen dit 
nogmaals aan vereniging IJlst. Vanuit de NFB zijn er later 

richtlijnen hierover opgesteld. Een van die richtlijnen is dat er 
bij een Tweekamp of NK vaantjes uitgereikt worden aan de 
deelnemers en officials. Liesbeth de With merkt op dat het 

beter zou zijn als de organiserende vereniging de vaantjes (of 
de vaantjes die over zijn) geeft aan één persoon van de PBH. 

Deze kan de personen die geen vaantje gekregen hebben 
alsnog een vaantje geven. 
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 Gezamenlijke verzekering van PBH en de aangesloten 
verenigingen: hier is het HB nog mee bezig. De verzekeringen 

zijn geïnventariseerd. Enkele wijzigingen zijn doorgevoerd. Eén 
verzekering missen we nog, daar is een offerte voor 

aangevraagd. Opgemerkt wordt dat sommige gemeenten de 
verzekering van vrijwilligers van sportverenigingen betalen 
 N.a.v. kascontrole 2008: tijdens de ALV 2008 meldde de 

kascontrolecie dat er één betaling aan een schadebedrijf 
nagekeken moet worden, omdat de herkomst niet duidelijk is. 
Dit is gebeurd. Het onterecht betaalde bedrag is teruggestort. 

 Huishoudelijk Reglement opstellen: hier is het HB nog mee 
bezig. 

 
3. Jaarverslag secretaris 2008 (zie Polshoogte maart 2009) 

Er zijn enkele opmerkingen: 

 Het Willem Brouwerplateau, wisselprijs voor het grootste 
aantal PR verbeteringen in 1 seizoen, is niet gewonnen door 
Dennis van Duin, maar door Robin van Duin. 

 Jaco de Groot heeft het overzicht van het aantal springers 
gemist. Dit zal alsnog toegevoegd worden. 

 Carolien de Groot mist het licentiespringen in het 
Jaarverslag. Leo Roskam geeft aan dat het verslag een 
samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen is en dat het 

licentiespringen wat hem betreft niet hierin past. 
 
4. Financiële zaken 

 a. Jaarrekening 2008 Bertjan van Vliet geeft een toelichting op 
de jaarrekening 2008 en beantwoordt de vragen hierover. 

Enkele posten zijn samengevoegd op de jaarrekening. Er is een 
positief resultaat van 1.553 euro. De leden gaan akkoord met 
de jaarrekening. 

Wel zijn er diverse vragen en opmerkingen:  
- De inkomsten van het promotiekraampje zijn laag. De reden 

is dat het kraampje niet vaak bij de Speciale Wedstrijden 

heeft gestaan. De doelstelling is om e.e.a. in te kopen en om 
vaker het kraampje te gebruiken en spullen te verkopen. 

- De rekeningen van het volleybaltoernooi van jan. 2008 en 
jan. 2009 zijn niet verstuurd. Bertjan zal dit in 2009 alsnog 
doen. 
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- Jaco de Groot vraagt of er een meerjarenvisie is voor de 
opstelling van de begroting met vooraf vastgestelde 

aandachtspunten. Antwoord: dit hebben we niet, maar we 
nemen dit mee. Wel is er een reservering voor digitale 

meetapparatuur. 
- Naar aanleiding van de specificatie van de balanspost “nog te 

ontvangen bedragen” vraagt Bert Koetsier naar de demo van 

IDTV. We zijn nog in gesprek met IDTV. In het vervolg 
vragen we, boven een bepaald, nog door het HB te bepalen 
bedrag, een aanbetaling. Bastiaan de Bruijn vertelt dat er 

vooraf concrete onkosten zijn gemaakt om houten 
polsstokken te kopen voor deze demo. Als de aanbetaling niet 

in goed overleg lukt, overwegen we om een incassobureau in 
te schakelen. Jaco de Groot raadt aan om eerst uit te zoeken 
bijv. bij een jurist hoe de regels volgens de wet zijn. 

 
 b. Begroting 2009: Bertjan van Vliet geeft een korte 

toelichting. De begroting 2009 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 
c. Contributievoorstel 2009 en 2010  

Voorstel van het bestuur: in 2009 dezelfde tarieven als in 
2008,  
 in 2010 een contributieverhoging van 2,50 euro voor de 

springende leden. 
                Voorstel 2009 In 2010: 

Springers jeugdschans (zonder lic. grote schans) €    10,00 €  12,50 

Springers grote schans t.m. 15 jaar   €    22,50 €  25,00 

Springers grote schans vanaf 16 jaar       €    30,00 €  32,50 

Niet-springende leden (vrijwilligers)  €    10,00 €  10,00 

 

Na een korte uitwisseling van meningen wordt zowel het 
contributievoorstel voor 2009 als voor 2010 goedgekeurd door 
de leden. 

     
5. Kascontrole  

a. Verslag kascontrolecie  Liesbeth de With (reserve) en 
Bastiaan de Bruijn (lid kascontrolecie) hebben de kas 
gecontroleerd. Theo van Kooten (lid kascontrole) was 

verhinderd. Bastiaan meldt dat de kas in orde bevonden is. 
Verder heeft hij een declaratieformulier in de financiële stukken 
gezien en vraagt hij aan de PBH om dit voortaan te gebruiken. 
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Antwoord: we gaan hiermee akkoord en zullen dit formulier 
verspreiden. 

b. Benoeming nieuwe kascontrolecie. Theo van Kooten is 
aftredend. Bastiaan de Bruijn blijft in de kascontrolecie, 

Liesbeth schuift door naar de kascontrolecie. Aartjan van 
Cappellen wordt benoemd als reserve kascontrolecie. 
  

6. Nieuws van/ voor de Verenigingen en VvhP 
 Nieuws van de verenigingen en Vrienden van het 

polsstokverspringen: 

Jaco de Groot namens Linschoten: sinds kort hebben we 
 een eigen website. 

Janny Schoenmaker en Piet Nap zijn ereleden geworden van 
vereniging Linschoten. Tino Leliveld is uit het bestuur. Kees 
van Ee lid van het bestuur geworden. We zijn bezig met 

enkele aanpassingen aan de accommodatie: er komt een 
verspringbak en een extra jeugdschansje zonder harde 
rand, waarbij het water minder breed is, zodat de 

jeugdspringers eerder over het water kunnen springen. 
Verder gaan we de training professioneler aanpakken. 

De verenigingen Vlist en Polsbroekerdam hebben geen 
bijzonderheden te melden 
Bert Koetsier namens Jaarsveld: we wachten op de 

definitieve toestemming en subsidie van Leader plus om te 
gaan renoveren. We realiseren ons dat een hoge 
rivierwaterstand deze zomer veel schade kan geven. 

Vrienden van het polsstokverspringen: Janny Schoenmaker 
is helemaal ingewerkt. Ze heeft veel ideeën, maar houdt 

deze nog eventjes voor zichzelf.  
 De voorzitter meldt aan de verenigingen dat Jan Tigchelaar 

dit seizoen geen commentator is bij de wedstrijden. 

 
7. Bestuursverkiezing 

 Herkiesbaar zijn: Pieter Hielema en Leo Roskam. Er zijn 

geen tegenkandidaten ingediend. Pieter en Leo worden bij 
acclamatie herkozen. 

 Voordracht voor nieuw bestuurslid: Koos van Amerongen. In 
de periode tussen het versturen van de agenda en de 
jaarvergadering hebben we Koos van Amerongen bereid 
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gevonden om in het bestuur te gaan. Er zijn geen 
tegenkandidaten. Koos wordt bij acclamatie gekozen.  

 
8. Jubileumcie 

Liesbeth de With vertelt de stand van zaken van het 
jubileumjaar 2010. De jubileumcie heeft eerst alle ideeën 
geïnventariseerd en daarna geselecteerd en een 

activiteitenkalender gemaakt. De verenigingen hebben de 
afgelopen week een brief ontvangen met het voorstel van de 
jubileumcie. De verenigingen kunnen aangeven welke activiteit 

ze, in samenwerking met de jubileumcie, willen organiseren. 
De prijsvraag voor het winnende jubileumlogo is gewonnen 

door Arja Helmes. Arja en Cecilia Segami ontvangen een 
presentje voor het maken resp. digitaal aanpassen van het 
winnende logo. 

 
Pauze: er is een pauze van ongeveer 10 minuten 
 

9. Contact met NFB en FLB 
 Terugblik Korea/ TREX games. De voorzitter geeft aan dat 

onze sport goed gepromoot is door de deelname aan de 
TREX games. Er zijn enkele opmerkingen: 
- Jaco de Groot geeft aan dat een presentatie wel op zijn 

plaats was geweest. Nu circuleren er allerlei verhalen, wat 
onze sport niet ten goede komt. 
- Niels Koetsier geeft aan dat het goed is dat we wereldwijd 

onze sport hebben laten zien. Jammer was wel dat tijdens 
de tv-uitzending door de NFB voorzitter alleen maar in het 

Fries werd gepraat, wat niet de afspraak was. Verder vindt 
Niels dat het voor de PBH weinig promotie opgeleverd heeft. 
Verder is de leden van de PBH niet duidelijk dat er na de 1e 

uitzending tijdens de NFB ledenraadsvergadering gesproken 
is met de voorzitter van de NFB over zijn rol. 
- Liesbeth de With vult aan dat er ook een deel betaald is 

door de PBH. 
- Bert Koetsier geeft aan dat er nog een evaluatie komt, 

waarin ook aanbevelingen voor een volgende keer 
opgenomen worden. Het resultaat van deze evaluatie mag 
best bekend zijn bij de leden, vinden velen. 
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- Teus Eikelenboom vraagt te voorkomen dat de vaste 
demogroep afhaakt, omdat er anderen buiten het 

demoteam gevraagd worden voor dergelijke snoepreisjes.  
- De voorzitter meldt dat er een reünie is geweest en dat 

alles wordt geëvalueerd. 
- Arja Helmes vindt het vreemd dat er allerlei verhalen 
rondgaan, waar het bestuur niet van weet en waar het 

bestuur dus ook niet op kan reageren. 
 

 NK kwalificatie-eisen: de voorzitter meldt dat er nog geen 

nieuw besluit is, dus de kwalificatie-eisen in 2009 blijven 
hetzelfde. We zijn hierover nog in gesprek met het FLB. 

 De voorzitter meldt dat Henry Helmes heeft aangegeven in 
de NFB-ledenraad te blijven, dus Vlist en P‟dam hoeven niet 
meer te zoeken naar een nieuwe kandidaat. 

 Terugblik NFB materialendag 7 maart j.l. De voorzitter stelt 
vast dat het een leerzame dag was. Naar aanleiding hiervan 
zijn er diverse opmerkingen: 

- Bert Koetsier merkt op dat de het aantal springers hem 
tegengevallen is. Wel waren er diverse personen die zowel 

springer als bestuurslid van een vereniging zijn. Bert vraagt 
verder wat er gedaan wordt met de conclusies van deze 
dag. Antwoord: de aanbevelingen gaan naar de districten, 

dus PBH en FLB. Als hierover overeenstemming is tussen 
FLB en PBH, wordt het een NFB besluit.  
- Teus Eikelenboom geeft aan dat er in het overleg met de 

TC‟s van PBH en FLB voorgesteld is dat (citaat overleg 
tussen TC‟s van PBH en FLB: “materiaal dat als 

grensverleggend gezien kan worden, voorafgaand aan het 
nieuwe komende seizoen aangemeld moet worden, zodat er 
overleg tussen de TC‟s en de bondsbesturen kan zijn 

voordat er tot ingebruikname overgegaan kan worden”). Hij 
vraagt aan het HB om zo spoedig mogelijk hiermee in te 
stemmen. 

- Jaco de Groot geeft aan dat tijdens de materialendag de 
aanwezigen unaniem van mening waren dat de NFB meer 

macht moet hebben. Volgens hem kan dit dus ook snel 
ingevoerd worden. De voorzitter antwoordt dat we de 
gewone besluitvormingsroute volgen. 
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- Niels Koetsier geeft aan dat er voor de aanvang van het 
seizoen richtlijnen moeten zijn wanneer materiaal als 

grensverleggend gezien wordt. Antwoord: dit nemen we 
mee en het besluit komt in de Polshoogte van mei 2009. 

- Erik Bos vraagt, naar aanleiding van de nieuwe 
polsstokken van 52 mm doorsnede, of we verder gaan met 
de ontwikkelingen van de polsstok? Antwoord : dat weten 

we op dit moment niet.  
 
10. Promotiezaken  

Ilse de Kruyf is afwezig, dus doet de voorzitter het woord:  
- Er is een aparte website voor demo‟s en clinics.  

- Het promotiewinkeltje willen we aanvullen en vernieuwen. 
- In de polsstokkrant is veel energie en sponsorgeld gestoken 

en de krant heeft niet opgeleverd wat we ervan verwachtten. 

Om deze reden willen we hieraan een andere invulling aan 
geven.  

- Er zijn nieuwe kalenders, dus neem enkele exemplaren mee. 

- Willen verenigingen die een poldertocht kunnen organiseren, 
dit doorgeven aan Cornelis de Bruijn. Bij deze: Linschoten 

kan en wil dit wel, Polsbroekerdam geeft aan dat dit niet 
mogelijk is. (noot notulist: De andere verenigingen hadden al 
aangegeven dit niet te willen of kunnen organiseren. Het kan 

wel in de Meije.) 
 
11. Sponsorzaken:  

Arja Helmes krijgt het woord. Allereerst heeft er informatie 
hierover in Polshoogte gestaan. Vitens sponsort niet meer. Het 

Groene Hart is sponsor geworden en plaatst een bord. De 
meeste sponsoren hebben het sponsorcontract met 3 jaar 
verlengd. Jeva sponsort sommige materialen. Een bedrijf uit 

Jaarsveld helpt ons met maken van een nieuw promotieplan 
om onze sport beter op de kaart te zetten. Teus Eikelenboom 
geeft aan dat ver. Jaarsveld hierover wil praten met het HB. 

 
12. Technische zaken  

Douwe Boersma, die de technische zaken namens het HB doet,   
doet het woord: 
 Henry Helmes is sinds kort voorzitter van de TC 
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 Teus Eikelenboom is dus geen voorzitter meer en wordt 
weer wedstrijdleider. Douwe bedankt Teus bij deze voor alle 

jaren voorzitterschap. 
 Er zijn 2 nieuwe TC-ers. Voor de verandering zijn er deze 

keer 2 dames bijgekomen nl. Brenda Knijff en Annie van de 
Geer 

 Er is een vacature voor secretaris van de TC. De TC zoekt 

iemand die de vergaderingen wil notuleren en overige 
secretariaatswerkzaamheden, de secretaris hoeft geen 
wedstrijdleider te worden. Het mag natuurlijk wel. 

 Jeugdwedstrijden: hierover zijn een aantal besluiten 
genomen: 

1. de jeugdwedstrijd is een volwaardige wedstrijd, dus 
meters, mikkers e.d. blijf a.u.b. bij de schans.  

2. Het lijntje komt bij alle jeugdwedstrijden op dezelfde 

afstand. Welke afstand dit wordt, is voor het seizoen 
bekend.  

3. Er komt een indeling in jeugd A en jeugd B. Het wordt 

dus een indeling op kwaliteit en niet op leeftijd. Iedere 
wedstrijd wordt het aantal springers verdeeld over de 

klassen op basis van de gemiddelde afstand in het 
klassement.  

4. Er komen ook klassementsprijzen aan het eind van het 

jaar, de precieze verdeling hiervan is nog niet bekend. 
5. De volgorde van inschrijven bepaalt de springvolgorde.  
6. Er komen minder jeugdwedstrijden aan het begin van 

het seizoen, de doordeweekse wedstrijden vervallen in 
deze periode.  

7. We willen stimuleren dat er op de jeugdschans met een 
jeppieshirt gesprongen wordt.  

   Margriet Kamphof heeft als idee om 3 klassen te maken. 

 
 Er komt een Mixklasse B, waarin zowel Senioren als 

Junioren uit kunnen komen. In de 1e klasse springen de 

Senioren Topklasse, Junioren Topklasse, Mixklasse B A 
(Senioren en Junioren), Jongens Topklasse en Jongens A en 

Dames Topklasse. Zodra de klasse-indeling en 
schansindeling bekend is, communiceert de TC dit met de 
verenigingen. 
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Margriet Kamphof vraagt hoe het dan gaat met het 
plaatsen/verwijderen van het voorzetstuk tijdens de 

wedstrijd en tijdens het trainen. Bert Koetsier geeft aan dat 
een Senior resp. Junior die ver genoeg springt, zich plaatst 

voor de Seniorenfinale resp. Juniorenfinale. Wim Roskam 
vraagt om het aantal finalisten op schans B en C te 
heroverwegen. Dit maakt het spannender en er is genoeg 

tijd voor meer finalisten op schans B en C, want op schans 
A zijn er 6 finalisten, nl. 3 Junioren en 3 Senioren. 

 De tijdslimiet voor een sprong begint zodra de springer of 

een helper aan de schanszijde de polsstok vastpakt. 
 Over het digitaal meten is de TC in gesprek met enkele 

bedrijven. We zijn in een verkennend stadium. We denken 
hieraan aan de eisen waaraan de meetapparatuur moet 
voldoen en het opvragen van offertes. Jaco de Groot geeft 

als idee om 1 groot scherm aan te schaffen, waarop de 
uitslagen na het meten komen te staan. 

 Polsstokken: de polsstokken die in 2008 gekocht zijn, 

worden verstevigd. Hierdoor worden ze stugger en breken 
minder snel. Verenigingen kunnen polsstokken aanmelden 

voor versteviging. In de toekomst worden stokken mogelijk 
getest met een buigproef. Teus Eikelenboom legt uit dat de 
2e lichting stokken dunner is en dus slapper. Belangrijk is 

dat er vooraf een prijsafspraak gemaakt wordt. Het zal 
moeilijk worden om de kosten voor het verstevigen te 
verhalen bij de fabrikant. 

 Er komen 4 momenten voor promotie/degradatie. 
 Er zal 4 keer gelegenheid zijn voor licentiespringen, nl. 1 

keer voor de 1e wedstrijd en 3 keer in het seizoen 
 
Over het punt Technische Zaken zijn er de volgende opmerkingen: 

 Er is een korte discussie over de volgorde van springen. De 
volgorde kan bepaald worden door het klassement en door 
loting. Wie hierover een mening heeft, meldt deze mening 

bij de secretaris. 
 Bastiaan de Bruijn is coördinator van de bus. Voor 

aanvragen, wijzigingen en calamiteiten moet men dus bij 
Bastiaan zijn. 

 Bert Koetsier meldt dat de TC de mening heeft dat de 

compensatiewedstrijden gepland zijn voor afgelaste 
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wedstrijden. Een vereniging mag een wedstrijd houden, 
maar deze telt dan niet mee voor het klassement. Het HB 

gaat ervan uit dat, indien er geen wedstrijden afgelast zijn 
of een gelijk aantal 1e en 2e klasse wedstrijden afgelast zijn, 

de compensatiewedstrijden gewone competitiewedstrijden 
zijn. Het HB en de TC gaan nog hierover praten. Margriet 
Kamphof geeft aan dat het belangrijk is om voor de NFM 

wedstrijdritme te houden, dus om in elk geval een wedstrijd 
te houden. 
Erik Bos wijst op de mogelijkheid dat er bijv. 3 keer een 2e 

klasse wedstrijd niet doorgegaan is, dan worden de 2 
compensatiewedstrijden 2e klasse wedstrijden. 

 Mieke Baars vindt dat het beter is om de 1e klasse 
wedstrijden zowel op dinsdagavond als op woensdagavond 
te houden om de mensen die iets anders hebben op een 

vaste avond tegemoet te komen. 
 Jaco de Groot stelt voor om 1 keer per jaar een inloopuur te 

houden, dan weet je wat er speelt. 

 Ronald Overbeek vraagt om duidelijkheid over het wel/niet 
inkorten van een 12,20 m polsstok en het verstevigen van 

een 11,50 m polsstok. 
 Jaco de Groot vraagt of de springers bij het besluit over de 

max. stoklengte betrokken worden. Voor 2010 moet er een 

nieuw besluit zijn. 
 

13. Rondvraag 

 Ronald Overbeek vraagt of de accommodaties weer voor het 
seizoen gekeurd worden. Antwoord TC: Ja, we zullen de 

keuring tijdig melden. 
 Lianne van der Wijk had liever gezien dat er tijdens de ALV 

meer besluiten worden genomen en niet dat het HB zegt 

“dit nemen we mee”. 
 Liesbeth de With vraagt of het licentiespringen met de 

verenigingen afgestemd wordt. Verder meldt zij dat er in 

september om de Aart de With bokaal gesprongen wordt. 
Voorheen heette dit de aluminiumcup. 

 Jaco de Groot: de verenigingen wachten op een reactie over 
het afsluiten van een gezamenlijke verzekering. 
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 Janny Schoenmaker: later we proberen om de polsstokken 
van bond en verenigingen in orde te hebben voor het 

seizoen 
 Carla Bos meldt dat de gemeente Vlist de verzekering voor 

(sport)vrijwilligers en polsstokvereniging Vlist voor haar 
rekening heeft genomen. Goed om na te vragen bij de 
gemeente Lopik en Montfoort of zij dit ook willen doen. 

 Jeannette van Schaik geeft aan dat springers soms een 
andere activiteit hebben op een vaste avond en als deze 
samenvalt met een wedstrijd, dan moeten ze kiezen. 

 Mieke Baars geeft aan dat veel springers op zaterdagmiddag 
moeten werken. 

 Gerdie Snoek geeft aan een voorstander te zijn van een 
springvolgorde die bepaald is door loting. Ook Jessica Snoek 
geeft aan hiervoor te zijn en had graag gezien dat het 

bestuur de mening van de leden gevraagd had. 
 Annie van de Geer vindt het jammer dat het bestuur een 

aantal zaken nog niet weet. Ook was het volgens haar goed 

geweest als de ledenvergadering over een aantal zaken had 
mogen beslissen. Verder wil ze op het NK de beste 8 resp. 

16 springers zien, ongeacht de verhouding tussen Friezen 
en Hollanders.  

 Mieke Baars geeft aan dat bij een jeugdwedstrijd echt 2 

meters nodig zijn. 
 Joke de With vraagt om bij een volgende demo in het 

buitenland mensen van het demoteam mee te sturen. 

 Erik Bos vraagt of de verenigingen aangeven willen wanneer 
er getraind kan worden voor springers die geen lid zijn van 

die vereniging. 
 Teus Eikelenboom vraagt aan de springers om eerder los te 

laten als je erg scheef gaat of niet over het dode punt komt. 

 Arja Helmes geeft aan dat de TC vergaderd heeft na de 
laatste HB-vergadering, waardoor het HB niet meer kon 
reageren op de voorstellen van de TC en daarom over een 

aantal zaken nog geen besluit heeft genomen.   
 

14. Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur  
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Een middag zwemmen met de jeugdspringers is altijd een 
leuke start van een nieuw seizoen polsstokverspringen. 

En op de vraag of de jeugd het zelf ook leuk vindt was maar 
één antwoord. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. 

 
Maar er was nog een vraag: ”wat is je doel voor komend 

seizoen?”  Daar moesten de meesten toch even over 
nadenken. Sommige wisten het meteen. Ook had niet 

iedereen een favoriete “grote” springer. Er waren als leiding 
een aantal springers bij die hun uiterste best deden om 

favoriet te zijn. Maar dat wilde niet altijd even goed lukken.  
 

Voor Annelie was het wel een moeilijke beslissing. Haar 
eerste doel was 7.50 meter te gaan springen. Later vond zij 

7m ook wel ver genoeg. We zullen zien. Haar absolute 
voorbeelden zijn zonder twijfel haar grote broers Anthony, 

Laurens en Corné Lekkerkerker.   
 

Paola haar doel is om naar de grote schans te gaan. Bij haar 
was wel wat twijfel over de favoriet. Maar zij kiest toch voor 

haar zus Hilde van der Paauw.  
 

Voor Thijs, Brenda, Mattieu en Reinier Rietveld is de 8 meter 
lijn te passeren wel een mooi doel. Joachim wil eerst maar 

eens aan wedstrijden mee gaan doen, daarna lijkt 8 meter 
een mooi streven.  

Ook Stefan Baas gaat voor de 8 meter. Hij heeft één heel 
groot voorbeeld, Jaco de Groot.  

 
 Jelle Klomp, Reinier Overbeek en Fabiënne willen eerst goed 

over het water. Fabiënne wil graag 5 meter springen, het 
klinkt voor haar al heel ver.  
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Voor Joriene leek 6 meter wel een mooi doel. Zij gaat heel 

veel naar haar voorbeeld Liesbeth de Wit kijken en wil ooit 
ook zo ver springen.  

 
Jelle Schouten zijn doel is verder springen als vorig jaar.  

Voor Femke lijkt 6.50 meter wel een mooi doel om te 
behalen. En Luuk wil graag verder springen als zijn grote 

broer Freek Strien. Aan hem hoef je dus ook niet te vragen 
wie zijn favoriet is, dat is duidelijk.  

 
Jan en Bas van Leeuwen zijn nog nieuwe springers. Zij willen 

graag over het water springen. Jan leek het wel wat de 
nieuwe schans van Linschoten te openen. Zijn favoriet is 

Bertjan van Vliet. Bas heeft ook zin in het seizoen en wil 
dolgraag wedstrijden springen. Op de vraag hoe ver hij wil 

gaan springen is hij kort en krachtig. “Zo ver mogelijk.” 
 

Tessa wil heel graag een nieuw PR springen. Voor haar lijkt 7 
meter wel ver, maar dat moet vast gaan lukken. En ook als 

dacht hij geen fans te hebben. De absolute favoriet van 
Tessa is Christiaan Spruit.  

 
Amanda, Casper en Michelle zien het seizoen zonnig 

tegemoet. Zij willen graag 7 meter springen of nog verder. 
Elza en Lennart willen eigenlijk wel 7.50 meter springen.  

 
Arjan was wat minder fanatiek. Hij denkt niet zo heel ver te 

gaan springen, maar wil toch wel graag naar de grote 
schans. Zo ook Ricardo. Hij wil ook graag naar de grote 

schans en verder als 10 meter springen.  
 

Wie nog meer op de grote schans willen gaan springen zijn 
Nees, Kathy, Julia, Robert en Isaak. Daarbij heeft Nees nog 

een doel, hij wil zo veel mogelijk prijzen winnen.  
 

Kathy wil graag een nieuw PR springen. Dat gaat vanzelf als 
je op de grote schans gaat springen.  
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De grote favoriet van Robert is Jaco de Groot.  

En Julia, hoe kan het ook anders, wil eerst verder als 10 
meter springen en dan graag verder als haar moeder, die 

haar grote voorbeeld en favoriet is.  
 

Er was ook nog een springertje in de dop. Ik was eerst een 
beetje in de war met zijn grote broer, die er niet bij was, 

maar toch wil Ruben ook graag wedstrijden gaan springen. 
En wat hij dan wil bereiken? Hij wil verder springen als zijn 

broer Lucas en wie weet wil hij nog wel eens jeugdkampioen 
worden.  

 
Zo gaan we van start met een nieuw seizoen 

polsstokverspringen. We gaan aan het eind van het seizoen 
eens kijken wat er van al deze mooie doelen terecht 

gekomen is.  
Voor iedereen een heel mooi seizoen met veel verre 

sprongen.  
 

Jeannette van Schaik 

 
 
 

Jeannette aanspreekpunt jeugdschans 
 

Als er vragen zijn over diverse jeugdzaken, dan kunnen die 

vanaf dit seizoen worden gesteld aan Jeannette van Schaik. 
Voor degenen die niet weten wie Jeannette is, zij is degene 

die bij alle jeugdwedstrijden aanwezig is om foto‟s te maken 
voor de website. Ook schrijft ze vaak ook nog een verslag 

van de wedstrijd.  
Jeannette wordt de contactpersoon tussen de jeugd en het 

hoofdbestuur.  
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Jeppie shirts 

 
Jeugdspringers opgelet!!! 

 
Voor jullie gaat er nog meer 

veranderen.  
Vanaf 9 mei 2009 gaat de 

jeugd ook in een tenue 
springen. Er mag vanaf dat 

moment niet meer in een 
ander shirt gesprongen 

worden. 
 

We hebben nieuwe shirten laten maken. Ook is er gedacht 

aan het feit dat er wel eens nat gesprongen wordt. Je kunt 
een setje shirts kopen. In een setje zit een bedrukt Jeppie 

shirt en een wit shirt met een kleine opdruk.  
Een setje kost 15,00 euro en is te koop bij Jeannette van 

Schaik. Deze shirten zijn niet los verkrijgbaar.  
 

Je kunt ze ook via de mail bestellen. Op het adres 

Klaverweide7@caiway.nl kun je je naam en je maat 
doorgeven, dan kun je ze op zaterdag 9 mei ophalen en 

betalen bij de jeugdschans in Linschoten en direct aandoen.  
Er kunnen geen shirten meegegeven worden die niet betaald 

zijn.  
 

Als je er die wedstrijd niet bent kun je ook je maat 

doorgeven voor een latere datum. Ik zal er iedere zaterdag 
op tijd zijn met de shirten 
 

Ook is het mogelijk om een zwarte short te kopen, dit is niet 
verplicht, maar het staat wel mooi. 

De short is dezelfde als de springers op de grote schans 
dragen. Als je een short koopt, dan heb je daar later op de 

grote schans nog veel plezier van. Een short kost € 10,00 
 

Jeannette 

mailto:Klaverweide7@caiway.nl
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Wijziging klasse-indeling jeugdschans 
 
Hoi jeugdspringers. 

 
Er gaat iets veranderen voor jullie. Voorheen sprongen jullie in 

groepen op leeftijd; t/m 9 jaar en vanaf 10 jaar.  
Maar dit gaat dit seizoen veranderen. 
 

Het gaat als volgt: 

Alle jeugdspringers komen op één grote lijst en we gaan 
springen in een A en een B groep, waarin wordt gekeken naar 

jullie resultaten.  
In de A groep springt de bovenste helft van het aantal 

springers. In de B groep springt de onderste helft van het 
aantal springers. Zo kan het zijn dat je dus de ene keer in de A 
groep en een andere keer in de B groep springt. 
 

Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent bij de wedstrijd!!! 
Je kunt je gewoon inschrijven en zoals altijd krijg je gewoon 
een nummer op binnenkomst. Als iedereen ingeschreven is, 

wordt de groep in twee gelijke helften gedeeld. Als er een 
oneven aantal springers is wordt de A groep altijd de grootste 

groep.  
Mocht het nu zo zijn dat je te laat komt, wat uiteraard niet de 

bedoeling is en de groepen zijn al gemaakt, dan word je altijd 
ingedeeld in de A groep. 
 

Er wordt gesprongen op gemiddelde afstand. De eerste 
wedstrijd wordt er bij alle springers naar de gemiddelde afstand 
van vorig seizoen gekeken. Na één wedstrijd wordt gekeken 

naar de afstand van de eerste wedstrijd. Als tijdens de 2e of 3e 
wedstrijd iemand komt, die vorig jaar wel gesprongen heeft en 

dit jaar nog niet, dan wordt er gekeken naar de gemiddelde 
afstand van vorig jaar en word je ingedeeld in de A of B groep. 

Nieuwe jeugdspringers beginnen altijd in de B groep.  
  
Voorheen schreven we altijd de groep t/m 9 jaar in het rood en 
de groep vanaf 10 jaar in het zwart. Nu kunnen we pas gaan 
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schrijven als de groepen gemaakt zijn, maar we gaan wel weer 

met de kleuren werken.  
De B groep schrijven we in het rood en de A groep in het zwart. 
Je zult dus even geduld moeten hebben tot de wedstrijd 

begonnen is. Het is niet mogelijk om bij inschrijving te zeggen 
in welke groep je komt te springen, want dit ligt aan het aantal 

deelnemers bij een wedstrijd.  
 

Aan het eind van het seizoen is er weer de wedstrijd voor de 

jeugdspringers en de ouders. Tijdens deze wedstrijd worden 
ook de seizoensprijzen uitgereikt. Hoe de verdeling wordt, dat 
blijft nog een verrassing. 

 
 

 

Geen avondwedstrijden t/m 20 juni 
 

Omdat er de laatste jaren steeds meer wedstrijden  
voor de jeugd werden georganiseerd is besloten  

om dit jaar totaal 20 wedstrijden tegelijkertijd  
met de 2e klasse wedstrijden te organiseren. 

De doordeweekse avondwedstrijden aan  
het begin van het seizoen zijn vervallen. 

De 1e avondwedstrijd is op dinsdag 23 juni in Polsbroekerdam. 
  

 

Wedstrijdreglement jeugdschans 
voor de ouders van onze (nieuwe) jeugdspringers 

 
Ook dit seizoen worden er door de afdelingen van de  

Polsstokbond Holland weer 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 

linkerkant bij de reglementen • jeugdschans 

http://www.pbholland.nl/
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