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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.com www.zelffierljeppen.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 Henry Helmes 06-12235709 

Secretaris, coördinator Wedstrijdleiders Ad Knijff 06-53122608 
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e
 Secretaris Hugo van Amerongen 06-21112275 

Wedstrijdleider 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 

Lid Floris van Elzakker 0348-424471 

Lid Anthony Lekkerkerker 06-10409428 

Website Pieter Hielema 0346-240211 

Huisstijl Cecilia Segami 0346-240211 

Demo’s   

Contactpersoon demo’s op wedstrijdschansen Cornelis de Bruijn 06-29431245 

Contactpersoon springers bij demo’s op locatie Bertjan van Vliet 030-8899398 
 

Sponsor Commissie 
 

 

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Pieter Hielema 0346-240211 
 

Vertegenwoordiging in NFB namens PBH 
 

 

Secretaris Pieter Hielema 0346-240211 

Lid Bertjan van Vliet 030-8899398 

Ledenraad Henry Helmes 06-12235709 

Ledenraad Jaco de Groot 06-12079183 

Ledenraad Bert Koetsier 0182-610925 
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Redactie Polshoogte  

Opmaak Arja Helmes 030-6887108 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

Jeugdhoek Jeannette van Schaik 0348-451949 

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 
 

Soms valt het niet mee om een voorwoord te schrijven, maar 

na een heerlijk weekendje Friesland is er meer dan voldoende 
stof, en dan is zo‟n halve bladzijde zo gevuld. Mede door het 

prachtige weer en de relaxte campingbazen was de sfeer op de 
„VIP‟ camping prima. De motorbootjes werden tijdens de vaart 

omgebouwd tot baggerschuiten of badkuip en weer in de 
originele staat afgeleverd. De onweersbui vrijdagmiddag viel 
mee, en er kon gelukkig nog wat worden getraind voor de 

wedstrijd van zaterdag. Na de broodmaaltijd en de peptalk van 
onze bondscoach Margriet vertrokken we naar Winsum voor de 

Tweekamp, die zeer spannend verliep,  met een klein verlies en 
met opgeheven hoofd kunnen we verder met de 2e helft van 

het seizoen. Op zaterdagavond gingen we nog met een hele 
ploeg naar het mastklimmen in Akkrum en daar zorgde Felipe 

voor een tropische verrassing om daar met overmacht Fries 
Kampioen mastklimmen te worden bij de jongens.  
In deze Polshoogte staat veel informatie over de komende 

speciale wedstrijden en lees ook het stukje op pagina 6 over 
het aan-en afmelden van de wedstrijden. 
 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 18 november 2009 

De volgende editie komt uit: rond 28 november 2009 
Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 
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Van het PBH bestuur 
 
Van de voorzitter a.i. 
  

Midden in het seizoen 
 

Na dertien 1ste klas wedstrijden, dertien 2de klas wedstrijden 
en negen jeugdwedstrijden kunnen we stellen dat het 

seizoen in volle gang is. 
We hebben al weer veel fraaie sprongen gezien, met als 

sportieve hoogtepunt natuurlijk het Nederlands Record van  
Dymphie van Rooijen, die met haar 16.34 als eerste dame 

ruim over de 16 meter sprong.  

Maar ook de 108 persoonlijke records op de grote schansen 
en 90 persoonlijke records bij de jeugdwedstrijden moeten 

genoemd worden. En mijn gevoel zegt me dat we er nog 
lang niet zijn. De komende weken gaan er ongetwijfeld nog 

heel wat records sneuvelen. 
 

Spannend was het opnieuw bij de Tweekamp. Vorig jaar 
wonnen we in Polsbroekerdam en dit jaar verloren we in 

Winsum met slechts 2.37 meter verschil.  
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Een ander hoogtepunt dit seizoen was de opening van de 

volledig gerenoveerde schansen van Jaarsveld.  
Complimenten aan de vereniging Jaarsveld want de 

accommodatie ligt er werkelijk perfect bij. Helemaal gereed 
voor recordsprongen en natuurlijk een fantastisch NK op 22 

augustus a.s. 
 

Verder is het bestuur al voorzichtig begonnen met de eerste 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Ons jubileumjaar. 

Onderdeel van de plannen is ook de mogelijke oprichting van 
een springersraad. Daarover meer verderop in deze 

Polshoogte.  
 

Hoe dan ook. Vanaf deze plaats wil ik iedereen veel succes 

toewensen met de resterende wedstrijden. 
Het wordt weer genieten van onze prachtige zomersport 

polsstokverspringen. 
 

Pieter Hielema 
 

 
 

Verspreiding Polshoogte 

 
Bij steeds meer verenigingen worden clubbladen en 

nieuwsbrieven via e-mail verzonden en bij ons is de 
Polshoogte ook op de website te lezen. Als u/jij deze 

Polshoogte voortaan via e-mail wilt ontvangen, of het 
voldoende vindt om dit op de website te lezen, stuur dan een 

reactie naar onderstaand e-mail adres. 
 

Als u/jij de Polshoogte op deze wijze wil blijven ontvangen, 
dan hoeft er uiteraard niet te worden gereageerd.  

 
Arja Helmes 

arja.helmes@pbholland.com 
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Aan- of afmelden voor de wedstrijden 2009 
 

Wil iedereen zijn vakantie doorgeven  

zodat er geen springers op de wedstrijdlijsten  
staan die niet springen 

  
Je kan zien voor welke wedstrijden je op de wedstrijdlijst 

staat aangemeld. 
 

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 wedstrijd 

(bijvoorbeeld 1ste klasse, 2de klasse of op de naam van een 
wedstrijd; bijv. voor de wedstrijd op 18 juli  „Veehandel 

Spruit Bokaal‟). 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 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
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NFM 25 juli 2009  

 
Hallo fierljepvriend/vriendin, 

Zaterdag 25 juli is het de 21e keer dat de fierljepvereniging it 
Heidenskip hun accommodatie beschikbaar stelt voor de 

Nationale Fierljep Manifestatie.  
Dit jaar zal is het thema: Fierljeppen in Rosso.                                                           
(op het inschrijf-formulier staat ROOD, alles in rood, rosso dus) 

 

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: 
1E VOORRONDE (aanvang 10.00 uur) 
Jongens 13 meter  Dames 12 meter 

Junioren 13 meter     Senioren (veteranen) 14 meter 
 

2E VOORRONDE (aanvang 13.00 uur)  
Jongens 15 meter  Dames 14 meter 

Junioren 16 meter      Senioren (veteranen) 17 meter 
-De limiet kan door NFM-cie aangepast worden wanneer dat nodig is- 
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AANTAL FINALISTEN (aanvang 19.00 uur) 

Jongens 8 (na 2 sprongen 4) 
Dames 8 (na 2 sprongen 4) 
Junioren 16 (na 2 sprongen 8) 

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 inschrijf-

formulier. Dit is te vinden onder de link Nieuws, 
plaatsingsdatum 1 juli. Of via het formulier op de website 
van Fierljepforiening It Heidenskip www.fierljeppe.nl  
 

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 vanaf donderdag. Voor gebruik 
van de sanitaire voorzieningen wordt een kleine bijdrage 

gevraagd. 
 
Nevenactiviteiten  

We hebben verschillende activiteiten die te maken hebben met 
rood; Voorstelling Roodkapje voor de kids, een Mobile 

Lasergame voor (8+) (laser is rood..), RedLight District.. ja 
ja..! Rode Draad Spel, Rode speurtocht, Duckierace met alleen 

Rode eendjes met als hoofdprijs: Kaarten voor Symphonica in 
Rosso met Diana Ross(o), En natuurlijk springkussens etc.  

En nog veel meer, maar alles verklappen is niet leuk. Kom! Je 
zult het zien! Daarnaast is de dress-code natuurlijk RED!  

De NFM commissie 

http://www.fierljeppe.nl/NFM/2008/formulier.htm
http://www.fierljeppe.nl/NFM/2008/formulier.htm
http://www.fierljeppe.nl/
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 Activiteiten rondom het Hollands Kampioenschap 
 
Beste supporters en springers, 

 
Het is bijna zover; de Tweekamp, het NFM, het Nederlands 

Kampioenschap en het Hollands Kampioenschap komen er 
aan. Het Hollands Kampioenschap wordt dit jaar in 

Linschoten gesprongen. De voorbereidingen zijn al tijden in 
volle gang en het beloofd een schitterende dag met aardig 

wat festiviteiten te worden. De organisatie van de 
activiteiten rondom deze dag is in handen van de Gebr. Nus 

en Buurmannetje en zoals jullie dat inmiddels een beetje 
gewend zijn moet dat helemaal goed komen. Er zal die dag 

niet alleen heel ver gesprongen worden op onze schitterende 
accommodatie maar ook voor de innerlijke mens gezorgd 

worden. Deze dag zal er een groot terras zijn waar allerlei 
versnaperingen gekocht kunnen worden, de vrienden van de 

polsstok krijgen een mooie plek vanwaar ze de wedstrijd 
goed kunnen volgen, het college van B&W van Montfoort is 

uitgenodigd en zullen bij de vrienden van de polsstok onder 
onze parasols gaan zitten. Na de wedstrijd is er voor 

iedereen een barbecue georganiseerd waarvoor je van te 
voren (tijdens de wedstrijd) een kaart moet kopen. Tijdens 

de barbecue word er een beachvolleybaltoernooi gehouden, 
opgave voor dit toernooi kan vanaf heden door een mailtje te 

sturen naar gnenbe@hotmail.com  Een team bestaat uit 4 
personen. Het volleybal wordt mede georganiseerd door de 

Linschotense volleybal vereniging LIVOC. We sluiten af met 
een beachparty, dus haal je Hawaï blouse maar uit de 

mottenballen en doe die flip flops aan! 
Namens gebr. Nus en Buurmannetje nodig ik u en jullie dus 

alvast van harte uit om deze wedstrijd bij te wonen, mee te 
barbecueën en mee te doen aan het beachvolleybaltoernooi. 

 
Met vriendelijke groet, 

Nus  

mailto:gnenbe@hotmail.com
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Oproep aan alle springers / 

Oprichten springersraad 
  
Om het besluitvormingsproces in de winter beter te 
laten verlopen heeft het bestuur een agenda opgesteld rond die 

besluitvorming. 
De betrokken partijen krijgen in die agenda vroegtijdig ruimte 

om mee te werken aan de verbetervoorstellen voor het nieuwe 
jaar. 
 

Het bestuur vindt het belangrijk om ook de gedachten die bij de 
springers leven mee te nemen in dit proces. Wij stellen daarom 

voor om een springersraad op te richten. 
De voorzitter van de springersraad heeft als taak: 
 

- Ideeën, meningen en seizoenservaringen van de 
springers verzamelen. 

- De ideeën met groot draagvlak bij de springers inbrengen 
in het gezamenlijk overleg met andere 

vertegenwoordigers (Verenigingen, TC, HB). 
- (voorgenomen) besluiten weer terug meedelen aan 

de springers. 
 

Een voorstel voor de inrichting van de spelersraad mogen jullie 
zelf maken en voorleggen aan het bestuur. (verkiezing 

voorzitter, secretaris, overlegvormen etc. etc.). 
Het bestuur stelt aan de voorzitter van de springersraad wel de 

eis dat deze minimaal 16 jaar oud is en geen lid is van een 
verenigingsbestuur of commissie (PC, TC). 

  
De besluitvormingsagenda voor het seizoen 2010 start op 15 

september 2009. We hopen dat het lukt om op zo‟n korte 
termijn iemand aan te wijzen om de springers te 

vertegenwoordigen, maar realiseren ons dat dit best kort dag 
is. Lukt het niet, dan stroomt de springersraad een jaar later in. 

  
Reacties en vragen kunnen jullie uiteraard bij mij kwijt. 

Pieter Hielema - Voorzitter a.i. 
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Jaarkalender – wijzigingen / aanvullingen 

 
Inloopuurtje voor vragen aan HB en TC 

 

Om springers de gelegenheid te geven om vragen te stellen 
over allerlei zaken betreffende het polsstokverspringen is er 

een inloopuurtje gepland op zaterdag 18 juli 
 bij de accommodatie in Linschoten,  

vanaf 17.30 uur tot 18.30 uur. 
 

 

Compensatiewedstrijden in Vlist 
 

De wedstrijden van 26 en 27 mei in Vlist zijn i.v.m. de 

weersomstandigheden niet doorgegaan. 
Deze worden ingehaald op  

dinsdag 14 en woensdag 15 juli in Vlist 
Op de kalender achterop de Polshoogte en de flyers staan op 

deze data compensatiewedstrijden in Linschoten. 
Deze wedstrijden worden dus verplaatst naar Vlist. 

 
 

Aart de With Bokaal 
 

Deze wedstrijd met aluminium stokken wordt gehouden op 
 

Zaterdag 12 september – 14.00 uur – in Linschoten  
 

Alle deelnemers mogen proberen of ze de diverse records uit 

het aluminiumtijdperk kunnen verbreken.  
Wie springt er verder dan 19.40…? 

 
 

Volleybaltoernooi 
 

Dit wordt gehouden op zaterdag 12 december 2009 in 

sporthal de Noort Syde in Oudewater 
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Nieuws van afdeling Polsbroekerdam 
 

Zoals elk jaar zal Polsstokvereniging 

Polsbroekerdam ook dit jaar haar Polsstokdag 
organiseren. 

 

En wel op 8 augustus A.S. 
 

Al twee jaar doen wij dit aan de hand van een thema. We 

begonnen met het thema “Actie” gevolgd door “De 
Olympische Spelen”. Dit jaar is het thema: 

 

WESTERN! 
 

We beginnen de dag om 11.00u met de 2e Klasse Wedstrijd. 
 

Om 14.00u begint de 1e Klasse Wedstrijd. 
 

De finale zal op originele wijze geopend worden. 
 

Er zullen oliebollen gebakken worden. 
Om de honger te stillen zullen ook de bakdames niet 

ontbreken. 
 

En natuurlijk niet te vergeten het Slingerapen! 
 

Verder zijn er nog kleine activiteiten zoals het schminken, 
het springkussen en diverse spellen rondom het thema. 

 

Kom dus allemaal naar de Polsstokdag, geniet van een dag 
vol activiteiten rondom de mooiste sport uit de omgeving. 

Kortom: Een gezellig dagje uit aan de Dam! 
 

Even op een rijtje:  

  
8 augustus 2009 

Vanaf 11.00 uur ‟s ochtends 
Entree € 2,- (onder 12 jaar gratis)  
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
  

Ja, nu hoorde ik dat ik de doorgeschoven pen heb 
gehad, en ja hoor door Maartje Spruit, dus begin ik maar. Na een 
week vakantie in Zwitserland moet het toch lukken. De meeste 

mensen kennen mijn wel maar voor de nieuwkomers even een 
terugblik. Ik ben Bep Hagoort en woon in Polsbroekerdam. 
Ik ben 35 jaar getrouwd met Gert Hagoort en heb drie kinderen; 

Frans, Gerben en Barbara, en een schoondochter Petra Schinkel. 
In april 1987 behaalde ik mijn EHBO diploma en in datzelfde jaar 

begonnen mijn twee zoons Frans en Gerben met polsstok training 
in Jaarsveld op het kleine springschansje. De jongens sprongen 
allebei erg goed, ze mochten alle twee hetzelfde jaar al op de 

grote schans, ik bood aan de EHBO te gaan doen. Zo begon voor 
mij het EHBO werk, met het hele gezin trokken we er op uit naar 
Jaarsveld, Groot-Ammers, Vlist, of Nieuwegein en zelfs naar 

Friesland. Polsbroek had eerst nog geen schansen die kwamen 
later pas, Gert mijn man deed het meten.  

Na een paar jaar hield Frans het voor gezien en Gerben stopte ook 
nadat hij voor de tweede keer zijn been brak, maar de EHBO ging 
voor mij gewoon door. Samen met Dirk van Schaik met het oranje 

busje gingen we naar het polsstokverspringen, een gezellige tijd.   
 
Het springen gaat steeds beter en de blessures zijn ook minimaal 

dat komt door verbeteringen zoals beschoeiing zodat de kanten 
niet meer te ondiep zijn. De kleine springschansjes waar de 

kinderen net zolang blijven springen tot ze het goed kunnen, ook 
al worden ze al wat groter; veiligheid staat voorop.   
 

Nu nog even iets over de EHBO aanvraag, als je EHBO bij een 
evenement wilt hebben dan moet je dat liefst vier weken van te 
voren aanvragen via een aanvraagformulier dat je kunt 

downloaden op www.polsbroek.com/ehbo.  
Je levert dat formulier dan bij mij in en dan zorg ik voor een 

bevestigingsformulier.  
 
Ik wens iedereen het allerbeste. Dit is mijn pen Bep Hagoort.  

Ik schuif de pen door aan Jeannette van Schaik. 

http://www.polsbroek.com/ehbo
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Op naar het NK! 

Jaarsveld bereidt zich voor 

 

Als springer zit je eigenlijk in een spagaat (sommigen 
kunnen dat!), Het NK is de climax van drieënhalve maand 

wedstrijdspringen en nog ettelijke maanden voorbereiden 
maar het NK is tevens het einde van het seizoen en dus het 

begin van de te lange winterslaap. 
 

Als organisatie is het NK de climax van een meer dan een 
jaar lange voorbereiding en dan tellen we de verbouwing van 

de accommodatie en haar voorbereidingen nog niet eens 
mee want dan hebben we het over jaren. 

 
Het eerste punt waar we als organiserende vereniging aan 

werkten was de voorwaarden creëren waarmee een 
organisatie kon werken. Allereerst een NK waardige 

accommodatie, dat is gelukt met de (financiële en 
vergunningstechnische) hulp van leader+ (Europa), de 

gemeente Lopik en de Provincie Utrecht. Daarna moesten er 
financiële voorwaarden gecreëerd worden om een NK te 

kunnen organiseren, dankzij een zeer adequate en efficiënte 
sponsorcommissie zijn ook deze voorwaarden gecreëerd en 

kan het echte organiseren beginnen. 
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Om de organisatie zo vlot mogelijk te laten lopen hebben we 

diverse studiegroepen gecreëerd van 3 personen met 1 
contactpersoon in het algemene NK overleg. 

Deze studiegroepen creëerden ideeën die zij ook toetsten 
naar haalbaarheid en noodzakelijkheid, deze ideeën worden 

daarna door de studiegroepen in samenwerking met de vele 
vrijwilligers die meewerken aan dit NK gerealiseerd. 

 
Eén van de punten die naar voren kwam was de wens om 

een echt polsstokstadion te creëren, met aan drie kanten 
omhooglopende tribunes, nu heeft Jaarsveld aan twee 

kanten omhooglopende, natuurlijke tribunes (de dijk) en aan 
de derde kant, bij de jeugdschans zal een tribune gemaakt 

worden waarop de VIP‟s, sponsors en andere belangrijke 
mensen met een speciale vipkaart plaatsnemen. 

Achter de springers zal i.s.m. met één van onze sponsoren 
een systeem gerealiseerd worden waardoor ook de 

achterkant min of meer afgesloten is en we echt een stadion 
creëren. 

We hopen dat dit stadion gevoel en de vernieuwde schans 
geweldige afstanden opleveren. 

 
Dit is nog maar 1 punt van vele die we willen realiseren, 

maar er zijn 2 belangrijke dingen waar een NK niet zonder 
kan: 1- springers, maar dat komt goed en 2- publiek en we 

hopen dat jullie iedereen in jullie buurt uitnodigen om te 
kijken wat voor werk de organisatie doet om de springers 

optimaal te laten springers en natuurlijk om de springers 
naar de verste afstanden toe te schreeuwen.  

 
Tot 22 augustus 
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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 resterende speciale wedstrijden van het seizoen  

die allemaal op zaterdag worden gehouden: 
 

 Hollands Kampioenschap  -  Linschoten  -                 

1 augustus - 14.00 uur;  
 

 Triangelcup (Polsstokdag) - Polsbroekerdam -         

8 augustus - 14.00 uur;  
 

 Vlisterbokaal  -   Vlist  -  15 augustus - 19.30 uur;    
 

 Nederlands Kampioenschap  -  Jaarsveld  -             

22 augustus - 14.00 uur.   
 

Bij enkele wedstrijden 

(alleen op 1 en 8 
augustus) wordt er 

een klein bedrag aan 
entree gevraagd. Met 

deze vrijkaartjes kan 
men gratis komen 

kijken. Deze kaartjes 
zijn geldig voor beide 

wedstrijden. Je kunt 
ze uitdelen aan 

vrienden en familie 
zodat ze gratis 

toegang hebben.  
 

De promotiecommissie 
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Nieuws van de jubileumcommissie 

 

OPROEP: 
 

In het jubileumseizoen willen we een toneelstuk 
opvoeren, voor en door springers en leden van de PBH. 
Hier is veel voor nodig: spelers, oefenlocatie, decorbouwers etc etc. 

Het is de bedoeling dat we vanaf september beginnen met het 
instuderen van het stuk. We beginnen dan in eerste instantie 1x per 
week met oefenen. Vanaf december tot en met de uitvoering in 
februari oefenen we 2x per week, waarin we de laatste maand 
oefenen op de locatie van de uitvoering. 

De oefendagen zijn aan het begin op maandag, en later komt de 
donderdag erbij. (Deze dagen zijn onder voorbehoud). 

We zijn op zoek naar een locatie waar we vanaf september tot en met 
december kunnen oefenen. Heb jij een ruimte beschikbaar, of weet je 
een ruimte waar we misschien terecht kunnen, geef het dan even 
door! 

Naast een locatie zijn we natuurlijk ook opzoek naar spelers! Denk jij 
dat je goed bent in toneel spelen, lijkt het je leuk een keer te 
schitteren op het podium of heb je gewoon zin om mee te doen, geef 
je dan op! 

Kortom: 

Lijkt het jou leuk om mee te spelen in een toneelstuk? 

Weet jij een locatie waar we kunnen oefenen van september tot en 
met december? 
Heb je zin in het bouwen van het decor? 
Of lijkt het je leuk om mee te helpen in de organisatie? 
 
Geef je op! En doe mee! 
 
Voor meer informatie en opgeven kun je contact opnemen met  
Lianne van der Wijk 06-11406701 / liannevdwijk@live.nl (graag voor 1 
augustus) 
 

mailto:liannevdwijk@live.nl
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Hallo iedereen, 
 

Ik ben Siska den Hartogh. 
 

Ik zit nog niet zo heel lang op polsstokspringen. 

Mijn zus (Carina den Hartogh) zit er ook op. 

Mijn neven (Jaco & Jan-Willem de Groot,  

Jan & Derk den Hartogh) zitten er ook op. 

Zo kwam mijn zus er op doordat bijna onze  

halve familie er op zit. 
 

Mijn neefje Derk den Hartogh zit bij mij in de jeugd A. 

Ik vind het echt hartstikke leuk. 

Overal is weer een andere schans dat je steeds weer  

andere uitdagingen hebt. 
 

Dus iedereen die dit leest en nog niet  

op polsstokspringen zit, 

Ga er dan NU op!!!!!!!!!!!!!! 
 

Groetjes Siska 
 
 

  Ik ben  John Cluistra  

 Ik ben 13 jaar, zit nu 1 jaar op polsstok verspringen, 

     Ik  vind het erg leuk, bij de training is het ook erg leuk.  

Ben leert ons steeds nieuwe technieken. 

       ben al 2 x 1ste en 1 x 3de geworden goed he.. 
 

groetjes  John Cluistra 



 19 

Siem en Sanne sille fierljeppe 
 
Siem en Sanne wonen dichtbij elkaar, 

maar kunnen niet bij elkaar spelen, want 
tussen hun achtertuinen zit een sloot.  

Hoe moeten Siem en Sanne nu samen 
spelen? Gelukkig heeft de vader van Siem 
een idee… 

 
Hèt eerste kinderboek met een hoofdrol voor het 

fierljeppen 
Hendrika Vis- de Ruiter sprong in op de wens van het Frysk 

Ljeppers Boun om te komen tot het eerste kinderboek met het 
fierljeppen in de hoofdrol. Siem en Sanne is een herkenbaar 
verhaal over een jongen en een meisje die graag samen willen 

spelen, maar daarvoor de nodige problemen moeten 
overwinnen. De treffende en eigentijdse tekeningen zijn van de 

hand van illustrator Bernard Roorda.  
 

Een boek voor échte fierljepfans en toekomstige 
fierljeptalenten!  

Het boek is verkrijgbaar in de promotiestands van de 
Polsstokbond Holland en van het Frysk Ljeppers Boun 
 

De boeken zijn ook te bestellen bij het Frysk Ljeppers Boun 
(FLB), mevr. J. Deinum, e-mail: j.deinum@hetnet.nl.   

Bestel snel, want de oplage is beperkt!  
 

www.siemensanne.nl 
 

Extra informatie:  

Gebonden, hardcover, 21x28, 

24 pagina's met illustraties. 

Leeftijd: voorlezen vanaf 4 jaar 

Taal: Frysk en Nederlands 

Prijs: 8,50 euro per stuk 

Uitgave: Frysk Ljeppers Boun 

Druk: Flyer Print Joure 
Verkrijgbaar vanaf juni 2009! 

http://www.siemensanne.nl/
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Ter herinnering en voor de ouders 

van onze nieuwe jeugdleden 
 

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 iedere zaterdag bij de 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.  

 

 
Wedstrijdreglement jeugdschans 

 
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 
 

 

Vulling Jeugdhoek 

 
Wil je ook in de jeugdhoek van de Polshoogte, dan kan je een  

stukje over jezelf schrijven, maar je mag deze jeugdhoek ook 
opvullen met moppen, raadsels, puzzels etc. Dit wordt dan 
geplaatst in de volgende Polshoogte. Als je iets hebt, dan kan 

je dit mailen naar Jeannette klaverweide7@caiway.nl of naar 
Arja arja.helmes@pbholland.com  

http://www.pbholland.nl/
mailto:klaverweide7@caiway.nl
mailto:arja.helmes@pbholland.com


 21 

 


