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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 

DB Technische Commissie  
Voorzitter Henry Helmes 06-12235709 

Secretaris, coördinator wedstrijdleiders Ad Knijff 06-53122608 

Secretaris wedstrijdzaken Hugo van Amerongen 06-21112275 

Lid Bert Koetsier 0182-610925 

Lid Gerard Backx 06-30143464 

Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 0348-451949 

Coördinator bus Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

Promotie Commissie  

Voorzitter Ilse de Kruyf 030-8899398 

Lid Floris van Elzakker 0348-424471 

Lid Anthony Lekkerkerker 06-10409428 

Website Pieter Hielema 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 

Springersraad            

Voorzitter Pieter Verweij 06-51687667 

Secretaris Wendy Helmes 06-57100362 

Leden   Niels Koetsier  -  Wilco den Boer  -   Maik Backx  

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 

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 
 

 

06-28156974 
 

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 
 

Na een lange winter schijnt op dit moment volop de zon, tijd 
om naar buiten te gaan en lekker te gaan springen. 

Het jubileumjaar is al in volle gang en we hebben al een paar 
mooie activiteiten gehad. We begonnen in januari met een 

nieuwjaarsreceptie en stamppotbuffet in Polsbroekerdam, 
vervolgens waren er twee heel geslaagde uitvoeringen van het 

toneelstuk in Cabauw. Prachtig om te zien hoe tijdens zo‟n 
toneelstuk ineens alle „normale‟ verhoudingen van springers en 
moeders van springers teniet worden gedaan.  

Alsnog de complimenten voor iedereen die heel druk is geweest 
met deze geslaagde avonden. Daarna kregen we de opening 

van de rondreizende jubileumexpositie, waarover in deze 
Polshoogte nog meer valt te lezen. Het ziet er prachtig uit en 

we lazen diverse artikelen in de streekbladen. Een neutrale 
verslaggever, die in Stolwijk de expositie had bekeken, schreef 

dat het zeker de moeite waard is om deze ergens te gaan 
bekijken.    
Deze editie van de Polshoogte staat weer vol met allerlei 

nieuws wat hoort bij het begin van het nieuwe seizoen. 
 

We wensen alle springers, vrijwilligers, vrienden en alle andere 
belangstellenden een prachtig jubileumseizoen. 
 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 24 juni 2010 
De volgende editie komt uit: rond 5 juli 2010 

Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com
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Van het PBH Bestuur 
 

Het is al bijna weer zo ver, het seizoen 2010 staat 

voor de deur. Volgens mij heeft iedereen er wel weer 
zin in. Op het moment van het schrijven van dit bericht is het 

buiten prachtig lenteweer en kan ik de vogeltjes goed horen  
(geen vliegtuigen in verband met de aswolk boven het land …).  

Echt weer om te gaan trainen in voorbereiding op de eerste 
wedstrijd op 15 mei. We hebben een drukke vergaderwinter 

achter de rug. Er is een springersraad opgericht, een nieuw 
reglement goedgekeurd, een nieuwe “besluitvormingroute”  
gebruikt en een nieuw beleidsplan geschreven. Allemaal 

bestuurlijke hoogtepuntjes en een belangrijke randvoorwaarde 
om gewoon lekker te kunnen springen in 2010. 

2010 is een bijzonder polsstokjaar. We springen 50 jaar in onze 
regio en de jubileumcommissie heeft al tal van activiteiten 

georganiseerd en gaat nog veel activiteiten organiseren. Wij als 
bestuur kijken met veel bewondering naar de inzet en het 

enthousiasme van de leden van deze commissie. Het is ook een 
goed moment voor de huidige springers om zich eens te 
verdiepen in de historie van onze mooie sport. Ga dus zeker 

nog naar bijvoorbeeld de rondreizende expositie en leer de 
canon uit je hoofd en/of stem mee op je favoriete momenten.  

Speciale aandacht vraag ik van de topspringers die dit jaar de 
ambitie hebben om mee te springen om de hoofdprijzen. Zullen 

we het niet laten gebeuren dat we opnieuw zonder titels het NK 
afsluiten? Ga dan in ieder geval, op de avond voor de start van 
het seizoen (14 mei), naar een lezing van Jan Ykema. Jan 

Ykema is oud-springer en won in 1988 de Olympische zilveren 
medaille op de 500 meter schaatsen. Hij is nu trainer van 

Nederlandse topsprinters (schaatsen). Hij gaat ons vertellen 
over de manier waarop je er voor zorgt dat je op titelwed-

strijden je beste prestaties neerzet. Een avond georganiseerd 
speciaal voor onze topspringers. We hopen dat er ook veel 

sponsoren en andere belangstellenden komen luisteren.  
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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Kampioen worden en oud-kampioen zijn 

 

De PBH bestaat 50 jaar! Een jaar dat 

gevuld is met allerlei fantastische 
evenementen, maar er komt nog een 

verrassingsact: Jan Ykema gaat 
vertellen over zijn leven als 

topsporter (Olympisch zilver 500 
meter schaatsen 1988) en maakt 

daarbij de verbinding met het 
polsstokverspringen. Want Jan is in 
zijn jeugd Fries Kampioen fierljeppen en 

mastklimmen geweest.  
  

De presentatie zal een mengeling zijn 
van tips en trucs, wijsheden en verhalen over grappen en 

grollen. Maar Jan houdt ons vooral een spiegel voor, want Jan 
heeft als mens, topsporter en nu coach hoge pieken, maar ook 

diepe dalen meegemaakt. En wij zijn ook maar mensen die ook 
graag bovenop de Olympus staan, maar ook met onze eigen 
tegenslag om moeten gaan. Als polsstokspringers hadden 

wij vorig jaar de tegenslag dat we alle Nederlandse 
records hadden, maar dat niemand Nederlands Kampioen 

werd. Dus we kunnen veel leren van Jan Ykema! 
 

We maken een knallende start van ons nieuwe seizoen, want 
Jan komt ons op de laatste 'winteravond' leren en vermaken. 
Het is vrijdagavond 14 mei in de Triangel in 

Polsbroekerdam en begint om 20.00 uur tot ongeveer 
21.30 uur. Wil je betere resultaten halen, wil je kampioen 

worden, ben je sportliefhebber, was Jan je jeugdheld, wil je een 
leuke avond?  

Iedereen is welkom! Toegang gratis. Wel graag even 
aanmelden via de website www.pbholland.com, dan weten we 

ongeveer op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
  
Ook kun je Jan's juist verschenen boek kopen. Zeer 

prettig leesbaar! 

http://www.pbholland.com/
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Besluiten 2010 
 

1.  Promotie-degradatiemomenten 

Op de volgende data wordt er (na de wedstrijden) 
besloten over promotie-degradatie. 

-  29 mei - 12 juni - 26 juni - 17 juli  - 14 augustus 
 

2.  Data licentiespringen 
Op de volgende data is het mogelijk om licentie te behalen. 

- do 13 mei in Polsbroekerdam - do 4 juni in Polsbroekerdam 
- do 17 juni in Linschoten - do 1 juli in Vlist 

- do 15 juli in Jaarsveld - do 5 augustus in Linschoten 
 

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. Keuren accommodaties 

Het keuren van de accommodaties gaat dit seizoen onder 
toezicht van Bert Koetsier.  
  

In de Polshoogte van Maart stonden al diverse besluiten 
vermeld, m.b.t. de wedstrijden. Onderstaande besluiten zijn 

aan de orde gekomen op de Algemene Ledenvergadering 
van 17 maart. 
 

 De invulling van het Hollands Kampioenschap wordt op 
een aantal punten gewijzigd.     

1. De wedstrijd wordt uit de competitie gehaald (telt niet 
mee voor het klassement) en de beste 16 Senioren, 16 

Junioren, 8 Dames en 8 Jongens worden op basis van het 
klassement geselecteerd voor de wedstrijd. Eventueel 

aangevuld met springers uit de 2de klasse.  
2. Er is geen 2de klasse wedstrijd meer voorafgaand aan 

het HK. 
3. De helft van de deelnemers plaatst zich voor de finale. 

Dus 8 Senioren, 8 Junioren, 4 Dames en 4 Jongens. (totaal 
benodigde tijd gelijk aan huidige opzet)  

 

 De maximale polsstoklengte wordt voor het seizoen 2010 

gehandhaafd op 13,25 meter 



 

Ontwerp, Aanleg, 

Onderhoud & Advies 
 

Hoveniersbedrijf 

A.J. Eikelenboom 

Lopikerweg Oost 127 

3411 LZ Lopikerkapel 
 

Tel. 0348-557432       Fax. 0348-557487     Mob. 06-53319975 
 

E-mail  info@hovenier-eikelenboom.nl  www.hovenier-eikelenboom.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rabobank 

 

 

 

Hubo Wim van Eijk 
 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 

mailto:info@hovenier-eikelenboom.nl
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 De volgorde van springen gaat voortaan via de vaste 
regel: 
Senioren Top, dames Top, Junioren Top, Jongens Top, 

Senioren A, Dames A, Junioren A, Jongens A, Mixklasse, 
Senioren B, Dames B, Junioren B, Jongens B etc (springen 

in omgekeerde volgorde).       
 

Concreet betekent dit bij de start van het seizoen springen 

in de volgende volgorde:      

1ste klasse Schans A: Senioren A - Senioren Topklasse 

1ste klasse Schans B: Junioren A - Junioren Topklasse 
1ste klasse Schans C: Jongens Top - Dames Topklasse 

 

 2de klasse Schans B: Mixklasse -  Jongens A 

2de klasse Schans C: Jongens B - Dames A    
    

 In seizoen 2010 wordt er gewerkt met een 

tuchtreglement en een straffenlijst. Deze is te lezen 
vanaf pagina 28 in deze Polshoogte. 

 

 Bij de prijsuitreiking is de springer voortaan verplicht het 

door de vereniging aangegeven tenue aan te hebben. 
Hierop wordt toegezien door de wedstrijdleider. 

 

 De klassementsopbouw wordt in 2010 gewijzigd: 

Aantal wedstrijden - Aantal meetellende sprongen 
1-1; 2-1; 3-2; 4-2; 5-3; 6-3; 7-4; 8-5; 9-6; 10-7  

 

 Een afstand wordt voortaan nagemeten wanneer deze 

vanaf 5 cm onder de huidige recordafstand ligt (was 10 cm)      
 

 Bij een recordafstand wordt de wedstrijduitslag gelijk aan 
de nagemeten afstand. Dit betekent dat ook het pr, 

schansrecord etc. gelijk wordt aan de officieel nagemeten 
afstand. Wanneer het nagemeten verschil groter is dan 10 

cm, dan worden de overige afstanden op de betreffende 
schans gecorrigeerd. 

 
 

 In 2010 wordt er gesprongen onder een vernieuwd 
reglement en een vernieuwd jeugdreglement. Beide 
reglementen zijn te vinden op onze website op de Info 

pagina. Het jeugdreglement is ook opgenomen in de 
jeugdhoek van deze Polshoogte.  
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Toptips veiligheid van de TC 
 
De TC leidt wedstrijden en we willen natuurlijk 
dat jullie ver springen, maar ook dat jullie 

blessurevrij van het springen kunnen genieten. 
Hierbij de toptips van de TC over veiligheid: 
 

1. Als je warm bent, heb je minder kans op blessures. Dus 

doe een warming up en als het 's avonds wat afkoelt, loop 
dan op slippers of schoenen en trek je trainingspak aan. 
 

2. Ga niet te snel met te lange polsen springen, maar leer 

eerst een sprong helemaal af te maken in een kortere pols. 
Je moet minimaal 3x15 meter gesprongen hebben voordat 

het verstandig is om met een 11-meter stok te springen.  
En zo geldt ook: 3x16 voor 11,50-meter stok, 3x17 voor 

12,50-meter stok en 3x18 meter voor 13,25-meter stok. 
 

3. De stok mag niet hard tegen de overkant komen, dus 
begin op tijd met de uitsprong om de stok los te laten. 
 

4. Ga je scheef of haal je het niet, onmiddellijk loslaten. Het 

is overal diep, maar in het midden het diepst. 
 

5. Als je in het water valt, heb je je benen opgetrokken en 
ben je voorbereid om eventueel de bodem te raken! 
 

6. Is je uitsprong naar voren, land dan op twee benen 

tegelijk en veer diep door je knieën. 
 

7. Is je uitsprong een ondersprong waarbij je meer zijwaarts 
landt, probeer dan zoveel mogelijk door te rollen om de klap 

te verdelen. 
 

8. Spring over het lijntje ter voorkoming van schaafwonden. 
De truc is om OVER het lijntje te kijken, dan spring je er ook 

overheen. Ja, echt waar. 
 

Succes en veel plezier! 

De TC 
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Aan- of afmelden voor de wedstrijden 2010 
 

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. 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 2009. 
 

Na de promotie/degradatie wordt bekeken of hier 
wijzigingen op worden gemaakt. 

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

wijzigingen komen.  

Kijk de dagen voor de 1e wedstrijd nog op de website of 
er nog iets is gewijzigd!!!!! 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com


voor MOTORRIJLES naar 
 

                    Rijschool Wim Tuls    
 

Tevens het adres voor een goede Auto-rijopleiding 
 

 

Jeroen Boschlaan 23             tel : 0348 -553083 

3411 VE  Lopik                  mob: 06-53261602 

 

 

 
 

 

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 

14.00 – 18.00 uur 
zaterdag 

10.00 – 17.00 uur 

 
 

’t Klaphek 5 
langs de Lekdijk 

Nieuwegein/ 
IJsselstein 

 Tel 030-6066017                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor uw excursie, kinderfeestje, kano’s, skelters 
en streeklunch kunt u ook bij ons terecht! 

 

www.klaphek5.nl 
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Schansindeling seizoen 2010 
 
 

1e klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

16 Niels Koetsier Senioren Topklasse A 

54 Christiaan Spruit Senioren Topklasse A 

24 Erik Bos Senioren Topklasse A 

15 Pieter Verweij Senioren Topklasse A 

45 Kenneth Broos Senioren Topklasse A 

69 Bastiaan de Bruijn Senioren Topklasse A 

63 Jan-Willem de Groot Senioren Topklasse A 

42 Jaco de Groot Senioren Topklasse A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

68 Cornelis de Bruijn Senioren A A 

19 Corné Lekkerkerker Senioren A A 

73 Sebastiaan van Oort Senioren A A 

34 Hans van Eijk Senioren A A 

36 Pieter Hielema Senioren A A 

43 Werner Kamphof Senioren A A 

60 Gerwin van Vliet Senioren A A 

52 Floris van Elzakker Senioren A A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

64 Florus de With Junioren Topklasse B 

165 Rick Barten Junioren Topklasse B 

80 Felipe Roskam Junioren Topklasse B 

89 Freek Strien Junioren Topklasse B 

72 Dennis van Zelderen Junioren Topklasse B 

86 Rian Baas Junioren Topklasse B 

97 Wilco van Amerongen Junioren Topklasse B 

55 Corné Spruit Junioren Topklasse B 

56 Anthony Lekkerkerker Junioren Topklasse B 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1993H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H031
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1982H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H052
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H006
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Nr Naam Klasse Schans 

79 Laurens Lekkerkerker Junioren A B 

61 Jordin Maton Junioren A B 

66 Wilco den Boer Junioren A B 

88 Arno Baas Junioren A B 

99 Johnny Haars Junioren A B 

105 Wietse van Schaik Junioren A B 

77 Geert Pieter de Bruijn Junioren A B 

49 Sander van Vliet Junioren A B 

100 Marco Barten Junioren A B 
 

Nr Naam Klasse Schans 

18 Margriet Kamphof Dames Topklasse C 

30 Hilde van der Paauw Dames Topklasse C 

103 Cynthia Baars Dames Topklasse C 

127 Dorine van der Stok Dames Topklasse C 

10 Liesbeth de With Dames Topklasse C 

20 Carina den Hartogh Dames Topklasse C 

81  Jessica Snoek Dames Topklasse C 

44 Wendy Helmes Dames Topklasse C 

35 Dymphie van Rooijen Dames Topklasse C 
 

Nr Naam Klasse Schans 

116 Geert Brokking Jongens Topklasse C 

65 Wessel Klok Jongens Topklasse C 

75 Bas van Ingen Jongens Topklasse C 

126 Coen Huisman Jongens Topklasse C 

113 Dennis van Duin Jongens Topklasse C 

119 Jens Vlasveld Jongens Topklasse C 

104 Martijn van Schaik Jongens Topklasse C 

123 Erwin Timmerarends Jongens Topklasse C 

122 Thomas van Midden Jongens Topklasse   C 
 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H007
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H004
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H037
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H013
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H021
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H025


 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 



 12 

2e klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

59 Koen van der Vlist Jongens A B 

117 Remco Benschop Jongens A B 

110 Ruben van Rooijen Jongens A B 

141 Arieko Zwijnenburg Jongens A B 

106 Laurens de Bruijn Jongens A B 

120 Martijn Rietveld Jongens A B 

96 Matthijs Oosterom Jongens A B 

98 Stefan Baas Jongens A B 

 

Nr Naam Klasse Schans 

95 Pieter Timmer Mixklasse  B 

78 Gustian Roskam Mixklasse  B 

144 Robin Bikker Mixklasse  B 

37 Martijn van Ieperen Mixklasse  B 

27 Wander Postma Mixklasse  B 

83 Gijsbert de With Mixklasse  B 

112 Arie de Wit Mixklasse  B 

91 Aartjan van Cappellen Mixklasse  B 

107 Bram van de Berg Mixklasse  B 

114 Teus Korevaar Mixklasse  B 

94 Christiaan de With Mixklasse  B 

115 Arie Jan van der Vlist Mixklasse  B 

51 Gerard Nap Mixklasse  B 

109 Matthijs van Rooijen Mixklasse  B 

153 Wilco van Ee Mixklasse  B 

121 Maik Backx Mixklasse  B 

33 Matthijs Hilgeman Mixklasse  B 

29 Gerrit Eikelenboom Mixklasse  B 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H033
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H013
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H021
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H052
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H036
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1992H007
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H024
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1985H011
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Nr Naam Klasse Schans 

47 Thessa van Krimpen Dames A C 

39 Margriet van der Hoeven Dames A C 

145 Annemarie van Schaik Dames A C 

118 Julia van Eijk Dames A C 

87 Kathy Baars Dames A C 

76 Esther Stigter Dames A C 

131 Femke Reichgeld Dames A C 

128 Kelly van Schaik Dames A C 

125 Mirjam Oosterom Dames A C 

136 Willeke Schalij Dames A C 

58 Fabienne Booij Dames A C 

130 Doriene de Wit Dames A C 

139 Sofie Strien Dames A C 

 

Nr Naam Klasse Schans 

143 Auke de Wit Jongens B C 

25 Robert Benschop Jongens B C 

135 Danny Baas Jongens B C 

129 Gerben van Schaik Jongens B C 

150 Nees de Bruijn Jongens B C 

 

Volgorde van springen:  
zie pagina 7 van deze Polshoogte. 

 
Schansindeling volgt nadat bekend is hoeveel  

springers er zich hebben opgegeven  
en kan gedurende het seizoen aangepast worden. 

 
De Mixklasse begint op de B Schans,  

na de eerste promotie/degradatieronde wordt bekeken 
of dit wordt gesplitst tussen de A en B Schans. 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H004
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H067
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H004
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H038
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H030
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H040
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H039


 
 

GRIP OP VOER 
 

Met De Samenwerking als partner heeft u grip op voer. Met de adviezen van onze 
voorlichters brengt u het eigen ruwvoer tot meerwaarde. Tezamen met onze 
kwaliteitsvoeders komt u zo tot het beste bedrijfsresultaat. 
 

VoerderWaarde.nl 
De Samenwerking is een van de deelnemers aan dit project wat staat voor openheid 
van samenstelling voor de afnemer en garanties op de voerderwaarde. Al met al grip 
op voer. 
 

Nieuwsgierig geworden wat de Samenwerking voor u kan betekenen? Kijk eens op 
onze website www.desamenwerking.nl of bel voor meer informatie naar 0182-502344. 
 

SPECIALIST IN: 
 

DIERVOEDERS              
OPTIVOERMENGSELS 
RANTSOENBEREKENING        
BEMESTINGSADVIES 
MESTSTOFFEN   
RUWVOEDERS 
MELKQUOTUM 
MAÏS EN GRASZADEN 
PRODUCTIERECHTEN      
BEMESTINGSPLAN 
BEX-BEREKENING  
BEDRIJFSONTWIKKELING 

Communicatiemogelijkheden met uw producent, leverancier 
en vraagbaak: 
 
C.L.V. DE SAMENWERKING UA  -  PROVINCIALEWEG OOST 36  - 
POSTBUS 1  -  2850 AA  HAASTRECHT 
TEL( 0182) 502344  -  FAX (0182) 502827   
INFO@DESAMENWERKING.NL  -  WWW.DESAMENWERKING.NL 

 

 

http://www.desamenwerking.nl/
mailto:INFO@DESAMENWERKING.NL
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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 2010 die 
allemaal op zaterdag worden gehouden: 

 

 Jaap Cluistra Bokaal (Seizoensopening) 
  Polsbroekerdam - 15 mei -   14:00 uur 

 

 Tweekamp Holland – Friesland   
  Vlist     - 3 juli -   14:00 uur 
 

 Vlisterbokaal       
  Vlist      - 17 juli -   15.30 uur 

 

 Jubileumwedstrijd     
  Linschoten    - 7 aug.  -   11:00 uur 

 

 Hollands Kampioenschap     
  Jaarsveld     - 14 aug. -   14:00 uur 

 

 Triangelcup (Polsstokdag)    
  Polsbroekerdam - 21 aug. -   14:00 uur 

 

Bij de Tweekamp, de Jubileumwedstrijd en de Triangelcup 

wordt er een klein bedrag aan entree gevraagd. Met de 
vrijkaartjes op de volgende pagina kun je echter gratis 

komen kijken. Je kunt ze uitdelen aan vrienden en familie 
zodat ze gratis toegang hebben.  
 

De Promotiecommissie 
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 17 

Kleding 
 

Het nieuwe seizoen begint bijna weer, tijd om te kijken of 
alle polsstokkleding op voorraad is of om nieuwe kleding aan 

te schaffen. 
  

Je bent verplicht om minimaal 2 complete tenues te hebben, 
maar het is natuurlijk altijd handig om een extra setje in je 

tas bij je te hebben. 
  

Wil je een extra shirt of broekje (short) bestellen, dan kan 
dit bij Joke de With ledenadministratie@pbholland.com of tel 

0348-451264. Een shirt kost 20 euro en een short 10 euro.  
  

Ook zien we graag dat de springers op de jeugdschans 
zoveel mogelijk een zwart sportbroekje dragen.  

Deze kunnen jullie kopen bij Jeannette van Schaik. Deze 
kosten ook 10 euro. 

  
Voor de dames is het ook mogelijk om een strak Masita 

broekje (zgn tight) te bestellen, deze kost 13,50 euro. 
 

Ook is het mogelijk om komend seizoen 
met een strak mouwloos oranje shirt te 

springen. Deze worden pas besteld als er 
voldoende springers zijn, die met zo'n 

shirt willen gaan springen. Een aantal 
springers hebben het model al gepast.  

Voor verdere informatie en bestelling 
kan je terecht bij Arja Helmes 

arja.helmes@pbholland.com  
of tel 030-6887108 / 06-19458012 

mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:arja.helmes@pbholland.com


 
 

Sporters ontvangen 
10% korting 

op het hele assortiment 
 
 

’t Sluisje 10 - 3438 AH Nieuwegein  
tel 030-6022177   

 

www.ralphsports.nl 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Boveneind N.Z. 14  -  3405 AH  Benschop  Tel. 030-6882137  -  Fax: 030-6889661 

E-mail: info@gtlekkerkerker.nl    internet: www.gtlekkerkerker.nl 
 

Voor al uw tuinhout / steengoed, 

maar ook blokhutten, tuinmeubelen en speeltoestellen. 

Tevens leveren wij diverse soorten hout, plaat-, en bouwmaterialen. 

Ook voor het vervaardigen van kozijnen, deuren, verbouwingen, 

nieuwbouw en renovaties bent u bij ons op het goede adres. 

Kom eens langs op ons bedrijf 

en bezichtig onze ruime presentatie op tuingebied. 

 

Geen tuincatalogus ontvangen? “Bel ons gerust” 

 

Wim Verwey 
z-Linschoterzandweg 15 
3425 EM  Oudewater 
Tel (0348) 42 11 99 

Gelegen aan het riviertje ‘De Linschoten’. 
Wij verhuren o.a. waterfietsen, kano’s  
en fietsen 
Ook polsstokverspringen op de camping 
op een échte polsstokschans 
 

www.natuurcampingdeboerderij.nl 

mailto:info@gtlekkerkerker.nl
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Media … help wat nu? 
 

Polsstokverspringen wordt steeds populairder, waarmee we 
ook steeds meer media bij onze wedstrijden zien 

verschijnen. De kans wordt dus ook steeds groter dat er 
ineens iemand met een microfoon of camera voor jouw neus 

staat … en dan? 
 

Natuurlijk kan dit even schrikken of even wennen zijn voor 
jou! Om je te helpen geven we hier enkele tips. Neem deze 

goed door, zodat je ze in je achterhoofd kan houden. 
 

Ten eerste en boven alles is dit belangrijk: 
Probeer de rust te vinden om jezelf te blijven en je 

eigen ding te zeggen. Als dat lukt kun je het al niet 
meer verkeerd doen.  

 
Probeer een vriendelijk gesprek te houden en te lachen naar 

de interviewer. Daarmee krijg je een leuker gesprek en komt 
het plezierig en ongedwongen over op de kijker. 

 
Ga niet draaien, zwijgen, ontwijken, liegen en bedriegen. 

Probeer een goed (eerlijk) verhaal te vertellen waar de 
kijker/luisteraar/lezer wat aan heeft. En wat een journalist 

dus graag publiceert. 
 

- Al ben je chagrijnig, zenuwachtig, boos, blij. Zeg het 
gewoon! Hierdoor weet de journalist dat jij je zo voelt, 

waardoor hij hier rekening mee kan houden! 
- Probeer je niet te gedragen als een ander, hier prik je 

heel makkelijk doorheen. En vaak kom je daardoor 
júist raar over. 

- Camera op je snufferd? Kijk de interviewer aan, en niet 
de camera. Dat praat een heel stuk makkelijker. 

Oftewel, negeer de camera. 
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Naast deze simpele trucs is het handig onze “boodschap” van 
de PBH in je achterhoofd te houden.  

 Fierljeppen is een echte sport 
 Fierljeppen is een uitdagende moderne sport 

 Fierljeppen is een Nederlandse sport, dus niet alleen 
Fries. Het is een bron van nationale trots en 

authentiek 
 Fierljeppen is van ons, gezellig, leuk en zomers 

 
Toch nog zenuwachtig? 

Vraag gewoon aan je trainer of begeleider wat je moet doen. 
Anders wil de commentator je altijd helpen met handige tips, 

maar let wel op: dit kan pas na de wedstrijd. 
 

 

 

Red Bull Event in Utrecht 

 
De oplettende lezer van de Polshoogte zal in de notulen 

lezen dat er op zaterdag 24 juli a.s. een polsstokevenement 
wordt gehouden in Utrecht. Deze dag is met medewerking 

van onze verenigingen vrijgehouden op onze wedstrijd-
kalender, zodat we onze springers vanaf 16 jaar gelegenheid 

kunnen geven daaraan mee te doen. Er wordt gesprongen in 
het water voor „de Munt‟ in Utrecht. Het evenement wordt 

georganiseerd door Red Bull, die het prachtig vindt om onze 
spectaculaire sport zo goed mogelijk in beeld te brengen. De 

vergunningsaanvraag ligt op dit moment bij de gemeente 
Utrecht. De Polsstokbond Holland geeft als deskundige partij 

advies m.b.t. de schans,  landingsplaats en materialen. Ook 
zal tijdens dit Event deskundig commentaar door ons worden 

gegeven en zal onze TC er op toe zien dat er goed wordt 
gemeten. Als dit evenement door gaat, dan wordt dit ook via 

de  landelijke TV uitgezonden. We hopen dat dit een 
prachtige promotie wordt voor het polsstokverspringen/ 

fierljeppen, omdat het evenement wordt gehouden voor alle 
belangrijke wedstrijden die in augustus nog komen. 



Wedstrijd: 

• Alle springers van FLB en PBH met licentie voor de 

grote schans mogen meedoen; 

• 1ste ronde 11.00 uur; 

• Opening van de finale om 18.45 uur; 

• Finale 19.00 uur; 

• 21.30 uur Feest met live muziek. 

 

Reünie: 

• In de sfeer van de wedstrijd willen we onder het 

genot van een hapje en een drankje polsstokver-

halen ophalen en genieten van de sport. Ter on-

dersteuning is er een unieke tentoonstelling en 

presentatie.  

JUBILEUMDAG ZAT 7 AUG 2010 
 MET WEDSTRIJD EN REÜNIE.  

te Linschoten 

Hou de websites pbholland.nl en polsstokclublinschoten.nl in de 
gaten want daar volgt de komende tijd meer info!! 
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Wedstrijdopzet Jubileumwedstrijd 
 

Voor: Alle springers met licentie van de PBH en FLB 
 

Opzet: De wedstrijd bestaat uit meerdere rondes, in elke 
ronde gaan per categorie slechts een bepaald aantal 

springers door (dit is vooraf bepaald, naar aanleiding van het 
aantal deelnemers).  

In de eerste ronde springt iedereen 2x, in de tweede ronde 
springt iedereen ook 2x, in de derde ronde krijgt iedere 

deelnemer 1 sprong om zich te plaatsen voor de finaleronde. 
 

Uiteindelijk blijven er in de finale die ‟s avonds om 19.00 uur 
begint 12 senioren, 12 junioren, 6 dames en 6 jongens over. 

In deze finale krijgen de geplaatste springers ieder 3 
sprongen, welke de winnaar van de dag zal bepalen. 

 
Naast het normale wedstrijdreglement zijn er tijdens deze 

wedstrijd nog een aantal regels van toepassing: 
 

- Na elke ronde vervallen alle eerder gesprongen afstanden. 
o Dwz, een natsprong in de derde ronde betekent hoogst 

waarschijnlijk uitschakeling 
o Indien meerdere personen natspringen in de derde 

ronde telt alsnog de hoogste sprong in voorgaande 
ronde om te bepalen wie er alsnog aan de finale wordt 

toegevoegd. Deze persoon wordt als laagst 
geklasseerde aan de volgende ronde toegevoegd. 

 

- Per bond plaatst de hoogst geplaatste springer per 

categorie zich automatisch voor de volgende ronde 
o Dwz, stel dat van de PBH na de eerste ronde nog maar 

1 senior over is, dan is deze direct verzekerd van de 
finaleronde. 

 

- Als twee springers dezelfde afstand in ronde 3 springen 

waardoor er een extra finalist nodig zou zijn, dan wordt 
deze extra finaleplaats gemaakt. 
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

 

 

Hallo, ik ben Martijn Veenkamp. Ik ben  
woonachtig in Harmelen en werk als werkvoorbereider bij een 

bedrijf dat Brandbeveiliging (Sprinklerinstallaties) levert. 
Ik ben nu ongeveer drie jaar supporter van het polsstok-

verspringen. Daarvoor was het in mijn beleving niets meer dan 
baggerslootje springen. Het springen zelf is niets voor mij, 
maar ik vind het een mooie sport. Vooral de „nacompetitie‟ 

bevalt me wel. 
Drie jaar terug moest ik mee naar het NFM, want dat was 

gezellig en of ik daarbij kon zorgen dat er een muziekje 
aanwezig was. Dus speakers in de auto geladen en een reis 

terug in de tijd naar Friesland. Op de weg ernaartoe zag ik veel 
leegte, echt het platteland, met daarin een klein Hollands 

dorpje (van 1 weiland groot). Nog voordat we de caravan op 
zijn plaats hadden staan, stond de muziek aan en was het een 
feestje. 

In de loop van de tijd ben ik betrokken geraakt bij een aantal 
(vooral Linschotense) evenementen binnen de polsstok, zoals 

het Hollands kampioenschap 2009, Pre-Queensnight en niet te 
vergeten het toneel. Na seizoen 2009 zijn we met een club 

enthousiaste mensen gestart om een toneelproductie te maken 
voor het jubileumjaar, welke 26 en 27 maart j.l. uitgevoerd is 
in „Het Witte Paard‟. Dit was naar mijn idee een groot succes. 

Onlangs heb ik samen met mijn vriendinnetje (Arja van Vliet) 
een huis gekocht in Harmelen, waarin wij momenteel nog druk 

aan het verbouwen zijn. Hierdoor is er voor alsnog minder tijd 
geweest om betrokken te zijn bij polsstokactiviteiten, maar dat 

komt hopelijk wel weer. 
 

Ik kijk uit naar een sportief polsstokseizoen met mooie 
sprongen en koude biertjes! 
 

Ik schuif de pen door naar Peter van Vliet. Hij is er een jaar 
tussenuit geweest met springen en gaat dit jaar zijn come-back 

maken op de schansen (en ongetwijfeld met succes!) 
 

Groeten, Martijn 
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Expositie 
“50 jaar Polsstokverspringen in Holland” 

 
Vrijdagavond 9 april was het eindelijk zo ver. Na een half 

jaar plakboeken doorworstelen, foto‟s uitzoeken, artikelen 
inscannen en uitprinten, allerlei oude en nieuwe dingen 

verzamelen, werd in de Vlisterstee  te Vlist de expositie “50 
jaar Polsstokverspringen in Holland” officieel geopend door 

Teus Vlot uit Stolwijk, de winnaar van de eerste wedstrijd.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Onder leiding van Liesbeth de With heeft een groep 

enthousiastelingen een prachtige expositie gemaakt, die 
bestaat uit 50 momenten uitgebeeld op even zoveel pilaren 

en wandborden, met als nr 1. het jaar 1960, het jaar dat de 
eerste wedstrijd werd gehouden in Bergambacht.  

 
Teus Vlot ging in zijn speech uitvoerig in hoe die eerste 

wedstrijd door de Landbouw Jongeren Groep Gouda en 
omstreken was georganiseerd na een artikel van Willem 

Brouwer in de Schoonhovense krant.  
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Nadat Klaas de Wit had verteld hoe de tentoonstelling tot 
stand was gekomen en Liesbeth de With de komende 50 jaar 

op humoristische wijze had belicht, opende Teus Vlot de 
expositie met het beschikbaar stellen van een prijs voor de 

jubileumwedstrijd op 7 augustus te Linschoten.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nadat de makers van de expositie in het zonnetje en de 
bloemen waren gezet, waren het de genodigden die 

uitgebreid de expositie bewonderden en hun 5 momenten 
konden uitkiezen voor de “Canon van 50 jaar 

Polsstokverspringen in Holland”.  
 

In het Gemeentekantoor van Vlist te Stolwijk is de expositie 
begonnen aan een reis door de gehele streek. 



 



Voor meer informatie www.pbhol land.nl

13 april-29 april
Gemeentehuis Vlist
Dorpsplein 8 , Stolwijk
  
30 april-10 mei
De Hollandse boerderij, Bodegraven
De Meije 63, Bodegraven
  
11 mei-31 mei
Bezoekerscentrum de Lopikerwaard
Benedeneind 408, Benschop 
 
1 juni-30 juni
Gemeentehuis Woerden
Blekerijlaan 14, Woerden
 
1 juli - 29 juli
Bibliotheek Gouda Goverwelle
Middenmolenplein 264, Gouda
 
30 juli - 6 augustus
De Vlisterstee
West - Vlisterdijk 57, Vlist
 

7 augustus
Polsstokclub Linschoten 
Oostwijk 22-23, Linschoten

9 augustus - 30 augustus
Ruyge Weyde Kaas van Vliet, Oudewater
Ruige Weide 43, Oudewater

31 augustus - 27 september
Bibliotheek Zuid, Nieuwegein
Nijemonde 4, Nieuwegein

4 oktober - 10 december
Stadskantoor Oudewater 
Waardsedijk 219, Oudewater

50jaar Polsstokverspringen

                     
   in Holland

Expositie
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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 
boomeikel@live.nl 

Leden 
Margriet Kamphof  
Maartje Spruit   

Gerwin van Vliet   
Cees van Ee 

Leden 
Leo Roskam 
Johanne de Bruijn 

Eelco Tigchelaar 
Didy Brokking 

 

 

Polsbroekerdam Vlist 
Voorzitter 
Kees van Schaik 

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

Voorzitter 
Maartje de Jong 

Tel 06-46438420 
maartje@pcvlist.nl 

Secretaris 

Lianne van der Wijk 
Tel 06-11406701  
liannevdwijk@live.nl  

Secretaris 

Carla Bos  
Tel 06-53585342  
carla@pcvlist.nl  

Penningmeester 
Ronald Vlasveld 
Tel 030-6889839 

ronald.vlasveld@xs4all.nl 

Penningmeester 
André Faaij 
Tel 06-44906856 

andre@pcvlist.nl 

Leden 
Jacob Zwijnenburg  

Ronald Overbeek       
Liesbeth de With 
Gerdie Snoek 

Leden 
Marja Tigchelaar  

Hans van Eijk 
Gerard Backx 
Krista van Midden 

 

mailto:pclinschoten@gmail.com
mailto:herman.stigter@oce.com
mailto:ronald.vlasveld@xs4all.nl


 

Faunafoodstore 
Wilgenweg 19 

Bedrijventerrein 
Tappersheul 

3421TV  Oudewater 
Tel:  0348-561528 

Fax: 0348-561110 

Mail: 
info@faunafoodstore.nl 

 

Diervoeders en 
benodigdheden 

voor 
boeren,burgers en 

buitenlui! 
 

Iedereen springt 

verder met 

Faunafoodstore 
 

 

Cadeauwinkel 

De Snuisterije 
Kerkstraat 26 

IJsselstein 

                 Tel 030-6871199 
Bij ons verkrijgbaar:     

Duwwagen 
Gemaakt van massief 
beukenhout  
Mooi gelakt en afgewerkt 
Duwhoogte 53 cm - €57,50 
Bijpassende blokkenset 
€12,95 

 
Houten Speelgoed - HABA Spellen  

Barbapapa - Lillifee - Sharky - Schleich  

Djeco vloerpuzzels en kaartspellen 

 

Bekijk onze webshop op 

WWW.SNUISTERIJE.NL 
 

Kozijnen 
Nieuwbouw 

Verbouw 
Renovatie 

Restauratie 
 

 

Lopikerweg West 102     
3411 AT   Lopik     

Telefoon  0348-554049 

Complete systemen op maat 

Diverse onderdelen in 

voorraad 

Notebooks nieuw en gebruikt 

Reparatie van pc’s 

Goede service 

 

 www.dewitcomputers.nl 
 

Benschopperstraat 18  IJsselstein  
 Tel. 030-6573841 
De Wit Multimedia 

Hogewoerd 2  Woerden Tel 0348-419902 

 

http://www.dewitcomputers.nl/
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Straffenlijst 
Polsstokbond Holland 

 
        

Inleiding 
 

Dit document beschrijft de strafbare feiten die springers van de 
PBH kunnen begaan en de straffen die daaraan gekoppeld zijn.  
Er is bewust voor gekozen om uitsluitend de straffen voor 

springers op te nemen en niet voor andere betrokkenen, zoals 
begeleiders, afdelingen, officials, publiek, media etc..  
Voor die groepen is namelijk een deel van de genoemde straffen 

niet mogelijk en zal de strafmaat van geval tot geval door het 
Hoofdbestuur van de PBH bekeken moeten worden. 
 

Een deel van de genoemde strafbare feiten heeft direct te maken 
met de wedstrijden of de sprongen tijdens wedstrijden. Daarbij 
zijn straffen mogelijk die aan de betreffende sprong of wedstrijd 

gerelateerd zijn. Voor strafbare feiten die niet direct met 
wedstrijden te maken hebben, zijn dergelijke straffen niet 
mogelijk en zullen de opgelegde straffen dus uit een beperkte 

groep strafmogelijkheden gekozen moeten worden. Een herhaling 
van een strafbaar feit kan alleen plaatsvinden binnen hetzelfde 

seizoen. 
 

Indien er een straf wordt uitgedeeld voor een feit waarbij schade 
is opgetreden, moet de veroorzaker naast het ondergaan van de 

straf tevens de ontstane schade vergoeden. 
 

In het geval dat deze straffenlijst niet voldoet, heeft het HB de 
mogelijkheid om er van af te wijken. 
 

Bij het opleggen van een straf, kan direct of later bezwaar worden 
gemaakt. Indien er na overleg over een bezwaar geen 

overeenstemming wordt bereikt, dan is er sprake van een geschil. 
Op geschillen is het Geschillen Reglement van toepassing. 
 

Onze sport valt onder lokale, nationale en internationale wetten en 

regelgeving. Het al dan niet opleggen van straffen op basis van dit 
document, sluit het nemen van juridische stappen niet uit. 
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Straffenlijst 
 

Straf Door   Omschrijving straf 
1 WL/HB  Waarschuwing 
2 WL   Sprong ongeldig, sprong mag niet worden overgedaan 
3 WL   Schorsing, alle afstanden in de betreffende wedstrijd   

                     vervallen, exclusief eventuele records 
4 WL/HB  Schorsing eerstvolgende klassementswedstrijd 
5 WL/HB  Schorsing eerstvolgende 3 klassementswedstrijden 

6 WL/HB  Schorsing eerstvolgende 3 officiële PBH wedstrijden  
                     (incl. HK, NK TK)   
7 HB   Schorsing voor de rest van het seizoen 

8 HB   Schorsing voor het volgende seizoen 
9 HB   Levenslange schorsing 
10 HB   Ontnemen titels 
 

WL: Wedstrijdleider 

HB: Hoofdbestuur van de PBH 
 
 

Besluit TC: eerste drie wedstrijden vooral waarschuwen,  daarna 
strikt volgens Straffenlijst werken 
 

Strafbare feiten 
 

WR Het strafbare feit Straf 
Bij 

herhaling 

A8.3 Het districtsmateriaal gebruiken op een 
manier waarvoor het niet bedoeld is / 
onzorgvuldig gebruik van het 
districtsmateriaal 

1 4 

A9.7 Met een langere polsstok inclusief opzetstuk 
springen dan is toegestaan op de betreffende 
accommodatie 

2 4 

A11.2 Het springen met een polsstok of opzetstuk 
die niet is goedgekeurd voor het gewicht van 
de desbetreffende springer 

2 4 

A32.6 Niet tijdig voor de te maken sprong, of 
opstellen op de schansen aanwezig zijn 

2 4 

A32.7 Het niet direct met vermelding van de reden 
bij de wedstrijdleider afmelden, als de 
springer er van afziet nog langer deel te 
nemen aan de wedstrijd 

3 of 4 5 
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A32.8 Het niet eindigen van de sprong in het 
daarvoor bedoelde zandbed of water 

3 3 

A32.8 Wangedrag 3 of 4 5 t/m 10 

A32.8 Duiken uit de stok 3 5  

A32.8 Het opzettelijk nadelig beïnvloeden van de 
prestaties van andere springers 

3 7 

A32.9 Een springer die bezig is met de 
voorbereiding en uitvoering van zijn sprong 
storen, zonder dat er sprake is van een 
gevaarlijke situatie met betrekking tot de 
sprong 

1 4 

A32.16 Niet na de sprong, indien de polsstok zich 
dan aan de zandbed zijde bevindt, direct de 
polsstok zo te plaatsen dat deze gemakkelijk 
naar de schans terug getrokken kan worden 

1 2 

A32.16 Niet na de sprong en het “aangeven” van de 
polsstok het zandbed verlaten 

1 2 

A33.9 Bewust gebruik van doping 6 7 t/m 10 

A33.10 Gebruik van alcohol houdende dranken of 
drugs tijdens deelname aan de wedstrijd 

3 + 4 3 + 5 
 

A33.10 Gebruik van alcohol houdende dranken of 
drugs tijdens het dragen van wedstrijdtenue 

1 4 

A44 Het niet dragen van de voorgeschreven 
kleding bij interviews, prijsuitreiking of 
sprongen tijdens wedstrijden, clinics en 
demonstraties 

1 2 of 3 

A44.2 Niet tenminste 2 districtstenues bij zich 
hebben bij een wedstrijd, clinic of 
demonstratie 

1 2 of 3 

A45.3 De nummers of de eventuele sponsorreclame 
op het tenue tijdens een sprong niet duidelijk 
zichtbaar dragen 

1 2 

A47.4 Inlopen op de schansen in de laatste 5 
minuten vóór de wedstrijd of tijdens de 
wedstrijd 

1 2 

A47.5 Op de plaats en dag van een wedstrijd, een 
oefensprong of trainingssprong maken voor 
de wedstrijd 

3 5 

A47.7 Het niet zorgen voor een persoon die tijdens 
de sprong de polsstok opvangt aan de 
voorkant van de schans, indien de polsstok 
terugvalt 

1 2 
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N.v.t. Het niet afmelden voor deelname aan een 
wedstrijd 

1 4 

N.v.t. Het verkeerde rugnummer dragen tijdens een 
sprong 

2 2 + 4 

N.v.t. Onbehoorlijk verbaal gedrag 2 3 

N.v.t. Oneerlijk gedrag bij het maken van een 
sprong 

3 3 + 5 

N.v.t. Oneerlijk gedrag in het algemeen 1 of 4 
t/m 10 

4 t/m 10 

N.v.t. Doorklimmen bij het nat gaan waarbij gevaar 
ontstaat 

1 3 of 4 

N.v.t. Bommetje maken waar andere springers 
hinder aan ondervinden 

1 3 of 4 

N.v.t. Het niet volgen van aanwijzingen van de 
wedstrijdleider 

1 3 of 4 

N.v.t. Ongevraagd taken van de wedstrijdleider 
overnemen 

1 4 

N.v.t. Niet helpen opruimen na de wedstrijd 1 4 

N.v.t. Rommel achterlaten bij vertrek 1 4 

N.v.t. Officials hinderen bij het uitvoeren van hun 
taak 

1 3 of 4 

N.v.t. Het opzettelijk toebrengen van schade aan 
materiaal of bezittingen / diefstal 

4 of 5 6 of 7 

N.v.t. Het deelnemen aan polsstokactiviteiten 
waarvoor geen toestemming is van het 
hoofdbestuur van de PBH 

4 t/m 7 8 t/m 10 

N.v.t. Het toebrengen van schade aan de goede 
naam van de polsstok sport of een 
organisatie die het polsstokspringen 
bevorderd 

4 t/m 7 8 t/m 10 

N.v.t. Het bedreigen, intimideren of pesten van 
springers, officials of andere aanwezigen op 
of rond het polsstokterrein 

4 t/m 8 7 t/m 10 

N.v.t. Seksueel misbruik of seksuele intimidatie van 
springers, officials of andere aanwezigen op 
of rond het polsstokterrein 

6 t/m 
10 

9 in 
combinatie 

met 10 

N.v.t. Het gebruiken van fysiek geweld tegen 
springers, officials of andere aanwezigen op 
of rond het polsstokterrein 

6 t/m 
10 

9 in 
combinatie 

met 10 
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Overzicht wedstrijdleiders 
 

Bij alle wedstrijden zijn voortaan 2 wedstrijdleiders 
aanwezig, waarvan één de stoplichten bediend. 

Afdelingen communiceren via de coördinator van de 
wedstrijdleiders: Ad Knijff b.g.g. Henry Helmes 
 

Dag Datum Tijd Klasse Plaats Wedstrijdleiders 
Za 15 mei 11.00 2e kl + jeugd Polsbroekerd. Erwin v Duin Gerard Backx 

Za 15 mei 14.00 1e klasse Polsbroekerd. Erwin v Duin Gerard Backx 

Di 18 mei 19.00 2e klasse Vlist Annie vd Geer Piet Nap 

Wo 19 mei 19.00 1e klasse Vlist Annie vd Geer Piet Nap 

Za 22 mei 12.30 2e kl + jeugd Vlist Bert Koetsier Remco vd Berg 

Za 22 mei 15.30 1e klasse Vlist Bert Koetsier Remco vd Berg 

Di 25 mei 19.00 2e klasse Linschoten Erwin v Duin Henry Helmes 

Wo 26 mei 19.00 1e klasse Linschoten Bert Koetsier Tino Leliveld 

Za 29 mei 12.30 2e kl + jeugd Linschoten Annie vd Geer Gerard Backx 

Za 29 mei 15.00 1e klasse Linschoten Annie vd Geer Gerard Backx 

Di 1 jun 19.00 2e klasse Polsbroekerd. Piet Nap Tino Leliveld 

Wo 2 jun 19.00 1e klasse Polsbroekerd. Bert Koetsier Teus Eikelenboom 

Za 5 jun 11.00 2e kl + jeugd Polsbroekerd. Ad Knijff Erwin v Duin 

Za 5 jun 14.00 1e klasse Polsbroekerd. Ad Knijff Erwin v Duin 

Di 8 jun 19.00 2e klasse Vlist Bert Koetsier Piet Nap 

Wo 9 jun 19.00 1e klasse Vlist Piet Nap Tino Leliveld 

Za 12 jun 12.30 2e kl + jeugd Vlist Annie vd Geer Teus Eikelenboom 

Za 12 jun 15.30 1e klasse Vlist Annie vd Geer Teus Eikelenboom 

Di 15 jun 19.00 2e klasse Linschoten Bert Koetsier Erwin v Duin 

Wo 16 jun 19.00 1e klasse Linschoten Erwin v Duin Gerard Backx 

Za 19 jun 15.00 2e kl + jeugd Linschoten Bert Koetsier Remco vd Berg 

Za 19 jun 19.00 1e klasse Linschoten Bert Koetsier Remco vd Berg 

Di 22 jun 19.00 2e kl + jeugd Jaarsveld Gerard Backx Piet Nap 

Wo 23 jun 19.00 1e klasse Jaarsveld Annie vd Geer Piet Nap 

Za 26 jun 12.30 2e kl + jeugd Jaarsveld Remco vd Berg Tino Leliveld 

Za 26 jun 15.00 1e klasse Jaarsveld Remco vd Berg Tino Leliveld 

Di 29 jun 19.00 2e kl + jeugd Vlist Ad Knijff Brenda Knijff 

Wo 30 jun 19.00 1e klasse Vlist Henry Helmes Teus Eikelenboom 

Za 3 jul 14.00 TK Vlist Henry Helmes Teus Eikelenboom 

Di 6 jul 19.00 2e kl + jeugd Linschoten Erwin v Duin Gerard Backx 

Wo 7 jul 19.00 1e klasse Linschoten Ad Knijff Brenda Knijff 

Za 10 jul 15.00 2e kl + jeugd Linschoten Ad Knijff Brenda Knijff 

Za 10 jul 19.00 1e klasse Linschoten Ad Knijff Brenda Knijff 
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Di 13 jul 19.00 2e kl + jeugd Polsbroekerd. Bert Koetsier Piet Nap 

Wo 14 jul 19.00 1e klasse Polsbroekerd. Erwin v Duin Gerard Backx 

Za 17 jul 12.30 2e kl + jeugd Vlist Brenda Knijff Teus Eikelenboom 

Za 17 jul 15.30 1e klasse Vlist Brenda Knijff Teus Eikelenboom 

Di 20 jul 19.00 2e kl + jeugd Jaarsveld Annie vd Geer Tino Leliveld 

Wo 21 jul 19.00 1e klasse Jaarsveld Ad Knijff Brenda Knijff 

Do 22 jul 19.00 2e kl + jeugd Jaarsveld Ad Knijff Brenda Knijff 

Vr 23 jul 19.00 1e klasse Jaarsveld Annie vd Geer Tino Leliveld 

Za 31 jul 10.00 NFM It Heidenskip   
Di 3 aug 19.00 2e kl + jeugd Linschoten Annie vd Geer Gerard Backx 

Wo 4 aug 19.00 1e klasse Linschoten Bert Koetsier Erwin v Duin 

Za 7 aug 11.00 Jub. wedstrijd Linschoten Erwin v Duin Gerard Backx 

Di 10 aug 19.00 2e kl + jeugd Jaarsveld Annie vd Geer Tino Leliveld 

Wo 11 aug 19.00 1e klasse Jaarsveld Ad Knijff Brenda Knijff 

Za 14 aug 14.00 HK Jaarsveld Ad Knijff Tino Leliveld 

Di 17 aug 19.00 2e kl + jeugd Polsbroekerd. Brenda Knijff Teus Eikelenboom 

Wo 18 aug 19.00 1e klasse Polsbroekerd. Erwin v Duin Gerard Backx 

Za 21 aug 11.00 2e kl + jeugd Polsbroekerd. Remco vd Berg Tino Leliveld 

Za 21 aug 14.00 1e klasse Polsbroekerd. Remco vd Berg Tino Leliveld 

Di 24 aug 19.00 2e kl + jeugd Vlist Ad Knijff Brenda Knijff 

Wo 25 aug 19.00 1e klasse Vlist Piet Nap Teus Eikelenboom 

Za 28 aug 14.00 NK Buitenpost Bert Koetsier  

Vr 3 sep 18.30 Jeugd  Ouders Jaarsveld   
Za 4 sep 15.00 Halve Eeuw Cup Jaarsveld Gerard Backx Remco vd Berg 

Za 11 sep 14.00 Aluminiumcup IJlst Bert Koetsier Teus Eikelenboom 

 

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. 

 
Ad Knijff 06-53122608 
Henry Helmes 06-12235709 
Bert Koetsier 06-30501202 
Gerard Backx 06-30143464 
Teus Eikelenboom 06-24426299 
Piet Nap 06-30806805 
Tino Leliveld 06-14184801 
 

Annie van de Geer 06-40441009 
Brenda Knijff 06-12192325 
Remco vd Berg 06-23666438 
Erwin v Duin 06-51096027 
 
Ben van Schaik 06-17548768 
Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

 



Grote Wade 28 

3439 NS  

Nieuwegein 

 

tel 030-2660588 

 

info@zarioh.nl 
 

www.zarioh.nl 

 
 
 

 

 
 

Zin in vakantie? 
 

 

 

 
 

 
 

Pr W Alexanderstr 10 - 3411 BG Lopik 

Tel: 0348-554474 Fax: 0348-554619 
 

Dorpsplein 14 - 2821 AS Stolwijk 

Tel: 0182-341237 Fax: 0182-240365 
 
 

E-mail: info@keyzerreizen.nl  
Internet: www.keyzerreizen.nl 

 

Wij kunnen al uw 
vakantieplannen realiseren. 

 
 

- Compleet verzorgde reizen van div. 
reisorganisaties 
- Voordelige lijndiensttickets 

- Actieve reizen 
- Stedenarrangementen 
- Weekendje weg 

 
 

 

Wij willen u graag onder het genot van  
een kopje koffie, helpen met het 

realiseren van uw vakantieplannen!!              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarioh Schoonmaakdiensten  

zorgt bij bedrijven en organisaties 
in heel Nederland voor netheid en 
hygiëne. Voor elk professioneel 

bedrijf zijn dit elementaire 
vereisten. Schoon gepoetste 

ruimten, glanzende vloeren en 
glasheldere ruiten stralen af op uw 
imago. En geven uw bezoekers, 
klanten en relaties een direct een 
positieve indruk. Wij maken het 

mogelijk. Want Zarioh 
Schoonmaakdiensten staat garant 
voor een professionele inzet met 
een helder resultaat. Ons team 

gespecialiseerde & gemotiveerde 
medewerkers klaart elke klus. 
Snel, vakkundig en op maat. 

 

Zarioh bedrijfsdiensten 

 is een jonge enthousiaste 
onderneming met veel 

kennis van de arbeidsmarkt. 
Wij zijn in korte tijd 
uitgegroeid tot een 

 full service 
arbeidsmarktdeskundige. 
Thuis in vele sectoren en 
toonaangevend in diverse 

branches. Wij helpen 
bedrijven met het werven en 
selecteren van professionele 

medewerkers en leveren 
flexibele arbeid door 

detachering en uitzending 
voor tijdelijke ondersteuning 

of vervanging. 

http://www.keyzerreizen.nl/
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Notulen 
Algemene Ledenvergadering 

Polsstokbond Holland 
wo. 17 maart 2010 

 

Aanwezig: Gerard Backx, Erwin van Duin, Carla Bos, André Faay, 
Hans van Eijk, Gerrit Eikelenboom, Teus Eikelenboom, Bert Koetsier, 
Niels Koetsier, Erik Bos, Joke de With, Gerdie Snoek, Wim Roskam, 

Floris van Elzakker, Jaco de Groot, Jan Willem de Groot, Harriët 
Roskam, Cees van Ee, Werner Kamphof, Henry Helmes, Liesbeth de 
With, Corné Lekkerkerker, Ilse de Kruyf, Mieke Baars, Pieter Verweij, 

Dennis van Zelderen, Koos van Amerongen, Douwe Boersma, Bertjan 
van Vliet, Arja Helmes, Jan den Hartogh, Bastiaan de Bruijn, Pieter 
Hielema (vz), Leo Roskam (not.) 
 

1. Opening 
De voorzitter heet allen hartelijk welkom. Ondanks het 

onlangs overlijden van de vrouw van de voorzitter voelt het 
goed om ook met polsstokzaken bezig te zijn. Vanwege de 

dit jaar gewijzigde besluitvormingsroute heeft deze 
vergadering een andere opzet dan andere jaren. Het is ook 
een feestelijk jaar. We vieren dit jaar 50 jaar 

polsstokverspringen in Holland.  
 

2. Mededelingen: 
 Springersraad: er is een Springersraad opgericht om de 

belangen van de springers te behartigen en de meningen 
van de springers te peilen 

 Red Bull event: op 24 juli is er een groot event met 
wedstrijdopzet in de binnenstad van Utrecht. Er is ook 
een groot tv station aanwezig. Hierbij worden geldprijzen 

beschikbaar gesteld door Red Bull. Deze geldprijzen 
mogen PBH springers niet houden maar moeten 

gedoneerd worden aan de polsstoksport. De concrete 
invulling hiervan moet nog bedacht worden. Bert Koetsier 

vraagt om geldprijzen te verbieden. Het FLB heeft 
aangegeven geen ruimte te willen vrijmaken in de 
wedstrijdkalender voor dit event.  
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 Beleidsplan: het HB heeft een nieuw beleidsplan 2010-
2015 gemaakt. Na de pauze kunnen geïnteresseerden 
een presentatie hiervan krijgen. 

 Zaken vanuit NFB:  
a. Er komt een opfriscursus voor gediplomeerde trainers 

en er komt een cursus trainer fierljeppen niveau 1. Dit 
laatste houdt in dat iemand het niveau van hulptrainer 

heeft.   
b. Tafisa Nederland probeert de Wereldspelen van 2016 

naar Nederland te halen. Dit biedt onze sport 

promotiemogelijkheden, gezien eerdere ervaringen in 
Korea. 

c. Nederlands Studentenkampioenschap 
Polsstokverspringen: Bert Koetsier heeft overleg 

gehad hierover. Op zat. 17 sept. 2010 zal in Jaarsveld 
het eerste studentenkampioenschap gehouden 

worden. Het criteria voor student is “studeren op 
HBO-niveau of universiteitsniveau”. De studenten 
doen zelf de promotie, dat levert hen studiepunten op. 

De deelnemers moeten een door PBH of FLB 
afgegeven licentie hebben. De verenigingen zullen de 

trainingen voor het verkrijgen van de licentie doen. 
Bert geeft aan dat dit ook een aangepaste licentie kan 

zijn, bijv. als iemand veilig verder dan 9 m springt. 
Ook springers van PBH of FLB die student zijn, mogen 
meedoen. Afgesproken is dat het 

studentenkampioenschap het ene jaar op een PBH 
accommodatie is, het andere jaar op een FLB 

accommodatie. 
d. NOC*NSF: de NFB is hiermee bezig. Door NOC*NSF is 

een lijst met minimale kwaliteitseisen opgesteld 
waaraan we moeten voldoen.  

 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2009  

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn. Erik Bos 

geeft aan er bij punt 10 één zin, van “noot notulist” t/m “de 
Meye” geschrapt moet worden. 

Teus Eikelenboom vraagt of nu de verzekeringen geregeld 
zijn. Antwoord: ja, via de vrijwilligersverzekering van de 
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diverse gemeentes en via de verzekering van de PHB is 
zoveel mogelijk gedekt. Vlist heeft via de gemeente een iets 
andere verzekering voor vrijwilligers en bestuurders. Alleen 

voor de verzekering van de gebouwen dient de vereniging 
zelf actie te ondernemen. Alle informatie over de 

verzekeringen is gestuurd aan de secretarissen van de 
verenigingen.  

 
4. Jaarverslag secretaris 2009 (zie Polshoogte maart 2010)  

Het jaarverslag 2009 wordt ongewijzigd vastgesteld en de 

secretaris wordt bedankt voor het maken van het 
jaarverslag. 

 
5. Financiële zaken 

 a. Jaarrekening 2009: Bertjan van Vliet licht de jaarrekening 
toe. Het bedrag van de demo van IDTV is niet ontvangen en 

waarschijnlijk zal dit niet meer lukken. Hiervan hebben we 
geleerd dat we bij grotere demo‟s vooraf moeten vragen om 
een deel te betalen. 

 b. Begroting 2010: na het beantwoorden van enkele vragen, 
wordt de begroting 2010 ongewijzigd goedgekeurd. 

c. Contributie 2010 en 2011.  
c1. contributie 2010 (is al besloten op ALV 2009): een 

verhoging van € 2,50 t.o.v. 2009 voor de springende leden.  
c2. voorstel bestuur voor 2011: hetzelfde bedrag als in 
2010. 
                  In 2009     2010 en 2011 

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 
 

Het contributievoorstel wordt ongewijzigd goedgekeurd. Wel 

zijn er de volgende opmerkingen: 
- in verband met de economische crisis adviseert Bert 

Koetsier om de contributie te verhogen of te indexeren. 
Vergeleken met andere sporten zijn we nog steeds een erg 
goedkope sport. 

- Henry Helmes merkt op dat bij een lidmaatschap van 
NOC*NSF er ook afdracht betaald moet worden. De 
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voorzitter geeft aan dat de NFB dit enkele honderden 
euro‟s kost. Maar het lidmaatschap levert meer op dan dat 
het kost. 

- Liesbeth de With vindt de contributie voor 
jeugdschansspringers te laag ten opzichte van de springers 

op de grote schans. Het begeleiden van de jeugd kost in 
verhouding het meeste tijd.  

- Erik Bos geeft aan de springers van de grote schans vaak 
zelf een inkomen hebben en dat er ook gezinnen zijn met 4 
springers waar we rekening mee moeten houden. 

- Mieke Baars merkt op dat een verhoging van € 2,50 op een 
bedrag van € 10,00 bij de jeugdschansspringers in 

verhouding groter is dan een verhoging van € 2,50 op een 
bedrag van € 30,00 .  

     
6. Kascontrolecommissie 

a. Verslag kascontrolecie 2009: Liesbeth de With meldt dat  
de kas goedgekeurd is.  
b. Benoeming nieuw lid Kascontrolecie 2010. Bastiaan de 

Bruijn is aftredend. De kascontrolecie 2010 bestaat uit 
Liesbeth de With en Aartjan van Cappellen. Reserve wordt 

Pieter Verweij.  
 

7. Nieuws van/ voor de Verenigingen 
Er is geen nieuws voor de verenigingen. Van elke vereniging 
vertelt een woordvoerder kort over de nieuwe 

ontwikkelingen. 
 

Vlist - Hans van Eijk: we zijn bezig met verbeteringen aan 
het zandbed. 

 
Jaarsveld – Teus Eikelenboom: Jaarsveld gaat het bestuur 

uitbreiden met 2 personen. Teus raadt verenigingen die 
subsidie willen aanvragen aan om enkele jaren van te voren 
hiermee te beginnen, want het is veel werk en het duurt 

lang voordat je je geld krijgt. 
 

Polsbroekerdam - Liesbeth de With: we willen de 
accommodatie renoveren en hiervoor subsidie aanvragen.  
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De renovatieplannen voor volgend jaar worden toegelicht. 
Onze voorzitter Kees van Schaik is vader geworden van een 
zoontje genaamd Willem.  

 
Linschoten – Jaco de Groot: we willen aan de accommodatie 

wat opknappen, onder andere de opzetstukken veranderen. 
Extra aandacht gaat dit jaar uit naar het trainen van de 

jeugd. 
Pieter Hielema vraagt om foto‟s van renovatieactiviteiten op 
te sturen, zodat deze op de website geplaatst kunnen 

worden. 
 

8. Bestuursverkiezing:  
a. Aftredend en herkiesbaar zijn Arja Helmes en Bertjan van 

Vliet. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, dus worden 
Arja en Bertjan herkozen. 

 
b. Vacature voorzitter: We hebben iemand op het oog en 
deze heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn. Een naam 

kan nog niet gegeven worden. Zodra er meer bekend is, dan 
maken we het bekend. 

 
9. Toelichting besluiten 

Vorig jaar was er tijdens de ALV kritiek op de openstaande 
zaken. Daarom hebben we voor een nieuwe 
besluitvormingsroute gekozen. Het is wel even wennen. De 

genomen besluiten zijn al gecommuniceerd in de 
Polshoogte, afgezien van de besluiten die doorgenomen 

moeten worden met de ALV. Dit betreffen alle 
reglementswijzigingen (volgende punt). De nieuwe 

werkwijze zal nog geëvalueerd worden. 
 

10.  Wedstrijdreglement 
 De volgende punten worden voorgelegd en indien nodig ter 
stemming gebracht:  

 

1. De invulling van het Hollands Kampioenschap wordt op 
een aantal punten gewijzigd. 

a. De wedstrijd wordt uit de competitie gehaald (niet 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

= ALLES MET CAMPERS !! 
 Verkoop van Nieuwe en Gebruikte campers 

 Importeur MAESS Motorhomes                    
voor Nederland 

 Dealer TEC campers 

 Camperverhuur (vraag info of kijk op                                                                                     
www.camperttotaal.nl) 

               

 = OOK HET BEDRIJF VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN AAN UW CAMPER!! 
 

In onze ruim opgezette werkplaats kunnen wij u van dienst zijn met: 
 
-  Alle onderhoud en reparaties aan zowel auto als opbouw       Camper Totaal Adrie Baars BV  
-  AKP keuringen                                                                                                          Einsteinweg 6                                             
-  Schadetaxatie en schadereparatie                                                            3404 LK  IJsselstein 
   (Incl afwikkeling met de verzekering)                                           Ind terrein “DE CORRIDOR” 
-  Vochtmeting en vochtschadereparatie in de opbouw          tel 030-6870527 fax 030-6878131  
-  Verkoop en montage van div. accessoires                                  internet www.campertotaal.nl              
                                                                                                             e-mail info@autobaars.nl  

CAMPER TOTAAL = ALLES ONDER 1 DAK!!    
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meetellen voor klassement) en de beste 16 Senioren, 16 
Junioren, 8 Dames en 8 Jongens worden op basis van het 
klassement geselecteerd voor de wedstrijd. Eventueel 

aangevuld met springers uit de 2de klasse.  
b. Er is geen 2de klasse wedstrijd meer voorafgaand aan 

het HK. 
c. De helft van de deelnemers plaatst zich voor de finale. 

Dus 8 Senioren, 8 Junioren, 4 Dames en 4 Jongens. 
(totaal benodigde tijd gelijk aan huidige opzet)  

 

2. Bij de prijsuitreiking is de springer voortaan verplicht het 
door de vereniging aangegeven tenue aan te hebben. 

Hierop wordt toegezien door de wedstrijdleider. Dit punt 
wordt opgenomen op de "straffenlijst" 

 
3. De volgorde van springen gaat voortaan via de vaste 

regel: 
Senioren Top, dames Top, Junioren Top, Jongens Top, 

Senioren A, Dames A, Junioren A, Jongens A, Mixklasse, 
Senioren B, Dames B, Junioren B, Jongens B etc. 
(springen in omgekeerde volgorde).               

Concreet betekent dit dat men springt in de volgende 
volgorde:   
 

1ste klasse Schans A – eerst Senioren A, dan Senioren 
Topklasse 

1ste klasse Schans B – eerst Junioren A, dan Junioren 
Topklasse 
1ste klasse Schans C – eerst Jongens Topklasse, dan 

Dames Topklasse 
 

2de klasse Schans A – Mixklasse (opm. is gewijzigd) 

2de klasse Schans B - Jongens A 
2de klasse Schans C - eerst Jongens B en dan Dames A 
 

4. In seizoen 2010 wordt er gewerkt met een 
tuchtreglement en een straffenlijst 
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5. De klassementsopbouw wordt in 2010 gewijzigd: 
Aantal wedstrijden - Aantal meetellende sprongen 
1-1; 2-1; 3-2; 4-2; 5-3; 6-3; 7-4; 8-5; 9-6; 10-7  

 

6. Bij een recordafstand wordt de wedstrijduitslag gelijk aan 
de nagemeten afstand. Dit betekent dat ook het pr, 

schansrecord etc. gelijk wordt aan de officieel nagemeten 
afstand.  

Wanneer het nagemeten verschil groter is dan 5 cm, dan 
worden de overige afstanden op de betreffende schans 
gecorrigeerd. 

 

7. Een afstand wordt voortaan nagemeten wanneer deze 
vanaf 5 cm onder de huidige recordafstand ligt (was 10 

cm) 
 

8. De maximale polsstoklengte wordt voor het seizoen 2010 
gehandhaafd op13,25 meter. 

 

9. In 2010 wordt er gesprongen onder een vernieuwd 
jeugdreglement. Douwe Boersma leest de wijzigingen 

voor. 
 

10. Bij Tweekamp en NK springen we volgens de regels van 
het huidige NFB wedstrijdreglement.  

 

11. De PBH heeft een nieuw wedstrijdreglement. 

Verbeterpunten van het PBH wedstrijdreglement kunnen 
gemeld worden bij Bertjan. Het wedstrijdreglement wordt 

vastgesteld en dit zal nog gemeld worden bij de NFB. 
 

Er zijn de volgende opmerkingen: 
 Cees van Ee vraagt waarom we het nieuwe reglement 

niet uitstellen, want de FLB gebruikt dit reglement niet. 
Antwoord: Douwe Boersma legt uit dat het geschreven is 

als NFB reglement. Het FLB ging er niet mee akkoord. 
Het knelpunt was dat men artikelen uit het oude 
Reglement niet snel terug kon vinden in het nieuwe 

reglement. Toen hebben we besloten om het als PBH 
reglement te gebruiken, want het is beter dan het oude 
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PBH reglement. Hopelijk kunnen we het in de toekomst 
gebruiken als NFB reglement. 

 Diverse mensen vragen wat er gebeurt als de bond een 

hoofdsponsor vindt. Moeten dan mensen het door de 
vereniging voorgeschreven tenue dragen of zou het dan 

beter zijn om het wedstrijdtenue met hierop de naam van 
de hoofdsponsor te dragen. De bedoeling is dat 

prijswinnaars en netjes en verzorgd uitzien. Het bestuur 
kijkt nog of deze regel ook geldt voor de NFM, de 
Tweekamp en het NK. Teus Eikelenboom merkt op dat 

het bestuur bij de Tweekamp in Winsum onduidelijkheid 
t.a.v. de tenues bevorderd heeft door het oranje vest als 

tenue toe te laten en dat clubsponsoren zich gedupeerd 
kunnen voelen. Hij ondersteunt de reglementswijziging 

daarom van harte. 
 Wim Roskam vraagt zich af of er iemand benadeeld kan 

worden 
 Jaco de Groot geeft aan dat de lijntjes netter neergelegd 

worden ten opzichte van het verleden, maar dat er 

omstandigheden kunnen komen, waarbij de lijntjes 
slordiger neergelegd worden. Verder geeft hij aan dat de 

maximum polsstoklengte voor hem veel minder 
belangrijk is dan de veiligheid. De veiligheid moet 

gewaarborgd zijn bij elke maximum stoklengte. 
 Afsluitend, op verzoek van Douwe Boersma, krijgen Erik 

Bos, Bertjan van Vliet, Toon Eikelenboom en Wim 

Roskam een applaus voor de vele uren die ze hebben 
gestoken in het maken van het wedstrijdreglement.  

 
11.  Rondvraag en ingezonden vragen 

A. Ingekomen vragen: Er zijn 2 ingekomen vragen van 
Jaco de Groot en Liesbeth de With over het digitaal 

verzenden van de Polshoogte. Zij willen dat de Polshoogte 
op papier verspreid wordt aan alle leden. Er worden 
hiervoor de volgende argumenten aangevoerd: 

1. De e-mailadressen kloppen niet altijd 
2. Polshoogte op papier betekent promotie, een buurman 

of kennis leest het ook. 
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3. Het digitaal verzenden geeft kostenbesparing, is beter 
voor het milieu en kost minder tijd en geld. 

4. We blijven leden de ruimte bieden om te vragen of ze 

de Polshoogte op papier kunnen krijgen 
5. Leden nemen niet de moeite om contact op te nemen 

6. Leden lezen niet alle stukjes in de Polshoogte 
7. Hoe reageren de sponsoren? 

8. Vraag per persoon wat hij/zij wil. 
9. Plusminus 20 personen hebben aangegeven de 

Polshoogte op papier te willen ontvangen. 

10. Ook als er 5 leden in één huis wonen, werd niet 
doorgegeven dat men bijv. 1 of 2 boekjes wilde hebben 

11. De inkomsten voor de Polshoogte uit advertenties zijn 
voldoende om de Polshoogte op papier te verspreiden 

12. De ouders lezen de mail van de kinderen niet, dus missen 
ze de informatie uit de Polshoogte 

13. Het formaat is lastig te lezen op internet 
 
Het bestuur neemt de opmerkingen mee. Duidelijk is dat de 

Polshoogte gewaardeerd wordt. 
 

B. Rondvraag 
1. Niels Koetsier geeft aan dat de polshoogte 9 maart op de 

website stond en dat men vragen insturen kon tot uiterlijk 
10 maart, dus was er slechts 1 dag hiervoor. 

2. Erik Bos vraagt naar de tuchtlijst. Antwoord: Deze moet nog 

gemaakt worden. 
3. Cees van Ee merkt op dat een ander woord voor tuchtlijst 

bijv. straffenlijst wat hem betreft meer dan welkom is. 
4. Er wordt gevraagd waarom de opzet van de rondvraag 

veranderd is. Hierover zijn de volgende opmerkingen: 
 Op de uitnodiging staat dat vooraf ingediende vragen 

behandeld worden. Jan Willem de Groot vindt het jammer 
dat de leden nu geen antwoord krijgen op de vraag om 
de Polshoogte weer in papiervorm aan de leden te geven. 

 Er moet een moment van vragen stellen zijn.  
5. Hans van Eijk vraagt naar de waterbreedte, zodat elke 

vereniging kan gaan werken aan de opzetstukken. 
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Antwoord: deze zijn al gecommuniceerd aan de 
secretarissen van de verenigingen. 

6. Carla Bos geeft aan dat het zinvol is om mailtjes aan 

kinderen ook aan de ouders te sturen. Wel moeten het e-
mailadres van de ouders bekend zijn. 

7. Teus Eikelenboom vraagt of bepaalde personen, o.a. 
wedstrijdleiders, het wedstrijdreglement op papier krijgen. 

Antwoord: dit moet nog gedaan worden. De verenigingen, 
het dagelijks bestuur van de TC, de wedstrijdleiders en de 
leden van het hoofdbestuur krijgen een papieren exemplaar 

van het wedstrijdreglement. Voorheen was sprake van een 
verkort reglement, mogelijk wordt dit nog gemaakt. 

Springers kunnen het reglement nalezen op internet. De 
belangrijkste punten worden aan de springers doorgegeven. 

Eventueel kan een papieren versie worden aangevraagd. In 
de bus wordt ook een reglement neergelegd. In de 

Polshoogte van mei komt een lijst met wijzigingen. Ook 
vraagt Teus naar de andere evaluatiepunten. Antwoord: 
deze zijn per mail aan de secretarissen van de verenigingen 

en de commissies gestuurd. 
8. Bert Koetsier vraagt naar de verandering in het aantal 

groepen in verband met de aankoop van prijzen. Antwoord: 
er komt een Senioren Topklasse, senioren A klasse, 

Junioren Topklasse, Junioren A klasse, Dames Topklasse en 
Dames A klasse, Jongens Topklasse en Jongens A klasse. 
Misschien komen er (in de loop van het seizoen) nog 

groepen bij, bijv. Dames B, Jongens B. De jongens C en 
jongens D groepen vervallen. Bij de jeugdschans komt er 3 

groepen, nl. A, B en C. Het aantal groepen blijft ongeveer 
gelijk. 

9. Niels Koetsier vraagt waarom we niet onder de vlag van de 
PBH in Zwaagwesteinde mogen springen. Antwoord: het 

indoorspringen is niet aangesloten bij het FLB of NFB, dat 
betekent bijv. dat er ook geen keuring op risico‟s is. We zijn 
daar terughoudend in. 

10. Floris van Elzakker denkt dat de leden volgend jaar willen 
dat het HK weer meetelt voor het klassement 

11. Wim Roskam vraagt of hij goed heeft geconstateerd dat de 
tekst over aansprakelijkheid in het eigen risicoformulier is 
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aangepast. Verder merkt hij op dat de besluitvormingsroute 
in een nog te maken huishoudelijk reglement vastgelegd 
zou moeten worden. Verder constateert hij dat de 

verenigingen en commissies meer invloed krijgen op de 
besluitvorming en de tijdens de ALV aanwezige leden 

minder invloed hierop krijgen. Dat is niet erg, maar dat zou 
ook in het huishoudelijk reglement opgenomen moeten 

worden.  
12. Liesbeth de With geeft als idee om een verkort reglement te 

maken 

13. Gerdie Snoek vraagt hoe een springer ingedeeld wordt als 
deze later begint met springen. Antwoord: springers worden 

ingedeeld op basis van de gemiddelde afstand in het 
klassement, dus er wordt gekeken naar kwaliteit. 

14. Mieke Baars vraagt naar de polsstokken voor de 
jeugdschans. Antwoord: Er komen carbon polsstokken voor 

de jeugdschans tijdens de wedstrijden. Koos van 
Amerongen inventariseert of de verenigingen ook zo‟n 
polsstok willen kopen, zodat de polsstokken bij de wedstrijd 

en bij de clubtraining gelijk zijn. 
15. Jaco de Groot vraagt of er al een besluit is dat we digitaal 

gaan meten. Nee, er is nog geen besluit.  
 

De voorzitter geeft aan wat de aanwezigen na de pauze kunnen 
doen en sluit om 21.50 uur de vergadering en bedankt iedereen 
voor de komst en bijdrage.  

 
Dan is er een pauze van plm 10 minuten. 

 
12. Na de pauze zijn er de volgende activiteiten: Een 

presentatie van het nieuwe beleidsplan, het bekijken van 
de Canon (50 meest opvallende momenten in de afgelopen 

50 jaar) en van opnames van het HK 2009 en NK 2009, 
het kijken naar een afbeelding van het ontwerp van het 

nieuwe strakke T-shirt en het klassementsleidershirt of 
gewoon praten met anderen. 
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Polsstokkamp 

 
Hallo springsters en springers van 8 - 12 jaar 

 

Voor jullie is er ook een feestelijke activiteit  

en wel een heus polsstokkamp  
op de enige camping met een springschans 

 “De Boerderij” in Linschoten,  
dus neem je polsstok spullen mee. 

 
Wie, wat en wanneer: 

Voor alle leden  
van 8-12 jaar,  

die op de basisschool 
zitten of er net af zijn en 

op de jeugdschans  
of op de grote schans 

springen. 
 

Het is vanaf  
maandag 5 juli 13.00u. 

tot dinsdag 6 juli 13.00u. 
 

 

Nadere info over kosten en opgeven  
volgt zo spoedig mogelijk. 

 
 

Tot ziens Janny Schoenmaker en Harriet Roskam 
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Nieuwe Regels voor jeugdspringers 
 

Hoi jeugdspringers, 
 

Het seizoen komt eraan en jullie hebben vast zin om te gaan 
springen.  
 

Nu is het heel fijn dat jullie allemaal wedstrijd komen 
springen. Er komen steeds meer jeugdspringers. Dat is leuk. 

Het is dan ook heel belangrijk dat alle jeugdspringers weten 
wat er mag en kan bij een wedstrijd. En dat het springen 

voor iedereen een veilige sport blijft. Om de overkant te 
halen, of soms in het water te belanden.  

We hebben eens met het bestuur gepraat en er zijn wat 
regels op papier gezet. Deze regels gelden voor alle 

jeugdspringers!! 
  
Natuurlijk zijn regels niet altijd alleen streng en kunnen er 

hele leuke zijn. 
Zo gaan alle jeugdspringers in een Jeppie T-shirt springen. 

Dat is een heel leuk gezicht en het is herkenbaar dat je bij 
de springers hoort.  

Als je door je trainer opgegeven bent om voor het eerst mee 
te springen en je hebt nog geen Jeppieshirt, mag dat de 

eerste wedstrijd nog wel in een wit T-shirt. 
 

En omdat jullie met zo veel komen, zijn er meer groepen 

gemaakt. Dit jaar komt er ook een jeugd C groep bij.  
Dat betekent dat er iedere wedstrijd 3 groepen zijn. Dus ook 

drie groepen waarin je een prijs kunt verdienen. Zorg wel 
dat je op tijd aanmeld, als je te laat bent of je te laat 

aanmeld ook als je aanwezig bent, dan wordt je automatisch 
in de A groep geplaatst.  

De verdere regels kun je lezen vanaf pagina 49 in deze 
polshoogte en je krijgt ze ook van je trainer op papier.  
 

Verder een heel mooi en fijn springseizoen voor jullie 
allemaal.  
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Nederlands Kampioenschap voor de jeugd 
 

Er is goed en bijzonder leuk nieuws vanuit Friesland 
gekomen.  

Er komt een NK voor de jeugd t/m 12 jaar. Deze zal 
plaatsvinden op zaterdag 11 september 2010 in Drylts (IJlst)  

Dit jaar spring je dus niet alleen voor de prijzen van de dag 
en voor het PBH klassement. Je gaat ook meedoen voor een 

plaats bij het NK.  
Daar hoef je niets anders voor te doen dan je best. De rest 

gaat vanzelf.  
 

Een korte uitleg over dat NK. 
Je traint en springt net als andere jaren. Natuurlijk doe je je 

best om dat zo goed mogelijk te doen. In het seizoen, na 7 
wedstrijdsprongen, heb je een klassement van alle beste 

springers.  
 

Nu is het zo dat de beste springers van iedere vereniging 
mee mogen naar het NK. Ook zijn er 4 wildcards. Dat zijn 

nog 4 extra kaarten die de verenigingen samen uit mogen 
delen. Zit je dus niet bij de beste springers van je 

vereniging, maak je toch nog kans dat je wordt uitgekozen 
om mee te springen. In alle gevallen bepalen de trainers en 

de jeugdleiders wie er mee mogen naar het NK.  
 

Op 11 september begint de dag om 10.00 uur. Er zijn 2 
schansen. Er springen telkens 2 springers tegelijk. Je mag in 

de voorronde 3 keer springen. Daarna is er een finale waarin 
alleen de beste springers van die dag springen. Wie dan de 

beste is, mag zich een jaar lang Nederlands Kampioen 
noemen.  

Als je zo goed bent dat je mee mag doen met het NK krijg je 
in de loop van het seizoen persoonlijk een uitnodiging van je 

trainer.  Verder informatie volgt nog op de website. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT JEUGD 
POLSSTOKBOND HOLLAND 2010 

 

Artikel 1. 

Vanaf een leeftijd van 7 jaar kan een beginnende springer*  
in opleiding gaan bij een polsstokvereniging. Hij zal dan 

begeleid worden door een trainer van deze afdeling en 
springen op de daarvoor bestemde Jeugdschans. 

Het is voor springers in opleiding te allen tijden verboden te 
springen zonder begeleiding. 

 
Artikel 2. 

Op de Jeugdschansen van de verschillende afdelingen van de 
PBH worden Jeugdwedstrijden georganiseerd. 

De trainer geeft aan wanneer een jeugdspringer deel mag 
nemen aan  jeugdwedstrijden. De trainer meldt de springer 

aan bij het wedstrijdsecretariaat, zodat deze bij deelname op 
de wedstrijdlijst staat. Een springer die niet op de 

wedstrijdlijst staat, kan worden geweigerd om deel te nemen 
aan de wedstrijd.  

 
Artikel 3. 

De organiserende vereniging zorgt ervoor dat er een 
begeleider bij de wedstrijd aanwezig is. Deze zal de springers 

tijdens hun aanloop volgen tot aan het einde van de schans. 
De springers dienen zich strikt te houden aan de instructies 

van deze begeleider. 
 

Artikel 4. 
De springers in opleiding springen om het Jeugdklassement 

van de PBH. De PBH stelt prijzen beschikbaar voor het 
eindklassement van de Jeugdschans van elk seizoen. De 

organiserende vereniging stelt voor de wedstrijd prijzen 
beschikbaar. 
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Artikel 5. 
Als een springer deel gaat nemen aan een wedstrijd, springt 

hij in een tenue. Het tenue is een Jeppieshirt, bij voorkeur 
met een zwart sportbroekje. 

 
Artikel 6. 

Een jeugdspringer dient zich op tijd te melden voor de 
wedstrijd. Als dat niet gebeurt, wordt deze automatisch in 

een A-groep geplaatst. Wanneer een springer aanwezig is en 
weigert zich te melden bij de schrijver dan wordt de springer 

ook in de A-groep geplaatst. De groepsindeling wordt 
bepaald  bij aanvang van de wedstrijd.  

 
Artikel 7. 

Een jeugdspringer mag zijn eigen materiaal meenemen voor 
de wedstrijd, wel is verplicht dit voor iedere andere springer 

beschikbaar te stellen. Zelf meegebrachte materialen moeten 
vóór aanvang van het seizoen worden gekeurd door de TC. 

 
Artikel 8. 

Een trainer van de eigen afdeling of de schansbegeleider 
tijdens de wedstrijd bepaalt wanneer een springer in 

opleiding eraan toe is om oefensprongen te maken van de 
grote schans. Het is een springer in opleiding niet  

toegestaan om zonder begeleiding van een trainer  over de 
grote schans te springen. De trainer of  TC jeugd (Ben van 

Schaik) kan aangeven dat een springer bij de eerst volgende 
licentiemogelijkheid moet licentiespringen. 

 
Artikel 9. 

Springers kunnen bij hun eigen accommodatie trainen. 
Eventueel kan een afdeling ruimte geven voor training bij de 

afdeling waar de wedstrijd plaatsvindt. Jeugdspringers 
mogen op de dag van de wedstrijd niet trainen op de 

wedstrijd accommodatie.  
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Artikel 10.  
Zodra een springer in opleiding het springen van de grote 

schans voldoende onder de knie heeft, zal hij worden 
voorgedragen voor overplaatsing naar de grote schans. 

Hierop zal de springer in het bijzijn van een TC lid en de 
trainer (of diens vervanger) tenminste twee proefsprongen 

maken van de grote schans, waarbij een afstandslimiet 
geldt.  

Er wordt ook gelet op een veilige stijl van het springen en 
landen. Dit is het Licentiespringen. Deze twee bevoegde 

personen beslissen of de springer een licentie krijgt voor de 
grote schans.  

 
Artikel 11. 

Weigert een springer om te springen voor overplaatsing, dan 
kan hij worden uitgesloten voor deelname aan de 

Jeugdwedstrijden. De TC zal hierover beslissen. Vanaf 14 
jaar kan een springer buiten mededinging  deelnemen aan 

jeugdwedstrijden om zo een versnelde veilige doorstroming 
naar de 2e klas wedstrijd te bevorderen. 

 
Artikel 12. 

Zodra een springer een licentie behaalt, is hij uitgesloten 
voor deelname aan Jeugdwedstrijden. Voor deze springer 

treedt dan ook per direct het Wedstrijdreglement van de PBH 
in werking. Het reeds opgebouwde Jeugdklassement blijft 

staan, zodat de springer nog in aanmerking komt voor 
eventuele klassementsprijzen. Zie hiervoor Artikel 30 lid 7 

van het wedstrijdreglement van de PBH. 
 

Indien dit Wedstrijdreglement Jeugd niet voorziet, dan 
beslist de TC. Deze houdt als richtlijn het algemene 

Wedstrijdreglement aan. 
 

* Waar we de mannelijke vorm gebruiken, bedoelen we uiteraard ook de 

vrouwelijke vorm 
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