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Informatie over de Polsstokbond Holland 

Secretariaat Lopikerweg West 9, 3411 AL, Lopik 

Bankrekening 3071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland, Montfoort 
Websites www.pbholland.nl www.pbholland.com www.fierljeppenholland.nl 
Bestuur Polsstokbond Holland  

Voorzitter Gerard Hack 0348-416625 
Vice-voorzitter, archief Erik Bos 0348-500750 
Secretaris Leo Roskam 0348-551572 
Penningmeester Corrinne Dubbelman 0348-552348 
Lid, TC zaken Werner Kamphof 0348-412143 
Lid, sponsor zaken Arja Helmes 030-6887108 
Lid, bondsprijzen Ronald Overbeek 0348-452138 
Technische Commissie  

Voorzitter, demo’s, overleg bestuur Teus Eikelenboom 0348-552450 
Secretaris, WL, overleg FLB Ad Knijff 0348-402086 
Coördinator WL, WL, overleg FLB Arie de Jong 0182-353019 
Wedstrijdleider Toon Eikelenboom 0348-552808 
Wedstrijdleider Henry Helmes 030-6887108 
Wedstrijdleider Bastiaan de Leeuw 0348-451244 
Wedstrijdleider Piet Nap 0348-420742 
Wedstrijdleider Bert Koetsier 0182-610925 
Chauffeur Gerrit Eikelenboom 0348-453015 
Chauffeur Ben Groothedde 0348-552691 
Lid Tino Leliveld 0172-651202 
Promotie Commissie  

Voorzitter, website beheer, overleg 
bestuur 

Pieter Hielema 010-4666738 

Lid, meldpunt demo’s Eelco Tigchelaar 0348-552348 
Lid, huisstijl Cecilia Segami 010-4666738 
Lid Wim Rietveld 0182-309221 
Lid Marian Roskam 06-47058887 
Lid Floris van Elzakker 0348-424471 
Sponsor Commissie  

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 
Lid Pieter Hielema 010-4666738 
Bestuursleden NFB namens PBH  

Lid Wim Rietveld 0182-309221 
Lid Aart de With 0348-452059 
Redactie Polshoogte  

Lid Fijke den Hartogh 0348-452138 
Lid Margriet Kamphof 0348-460790 
Lid Arja Helmes 030-6887108 
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Vrienden van het Polsstokverspringen 
Contactpersoon Tonny de With 030-6865667 
Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris Grote schans Erik Bos 0348-500750 
Wedstrijdsecretaris Jeugd Bertjan van Vliet 0348-431494 
Ledenadministratie Leonie van der Stok 0348-451360 
 
 
 

Van de redactie 
 

Beste lezers, lezeressen de 2e editie alweer dit jaar. 
Onze excuses voor het niet tijdig bezorgen (voor de 
jaarvergadering) van de vorige Polshoogte. 
Het redactieteam heeft ondertussen een kleine wijziging 
ondergaan.  
Marja van Eijk heeft de pen overgedragen aan Arja Helmes. 
Marja bedankt voor je deelname en bijdrage de afgelopen jaren. 
Arja van jou hebben we al wat hoogstandjes meegekregen de 
afgelopen tijd, we vinden het fijn dat je ons team wilt komen 
versterken en dat jij zorg draagt voor de final touch. 
 
We hebben ook deze editie weer ons best gedaan om er een 
interessante versie van te maken. 
Dat was wel een klus, want het valt niet mee om de toegezegde 
artikelen tijdig te verzamelen om ook de drukker de tijd te geven er 
een boekwerk van te maken.  
Maar mocht u zich nog eens vervelen en in de pen willen klimmen 
om een leuk stukje te schrijven voor de Polshoogte, dan houden 
wij ons graag aanbevolen.  
U kunt uw stukjes mailen naar : fdenhartogh@zonnet.nl  
CC hahelmes@kabelfoon.nl 
 
Uiterste inlever datum wordt dan: 1 juli 2005. 
De volgende editie komt uit: 15 juli 2005. 
 
Wij heten alle nieuwe springers en springsters van harte welkom, 
en wij wensen jullie allemaal heel veel succes en plezier toe in het 
komende seizoen.  
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Van de voorzitter 
 
Ik wil op de eerste plaats de redactie van Polshoogte bedanken 
voor de professionele uitgave van ons “orgaan”. Zoals de redactie 
zelf al aangaf zijn er meerderen betrokken bij de uitgave van 
Polshoogte. Aan allen onze dank. 
 
Mijn eerste algemene vergadering zit er op. Dat niet alle leden 
tijdig de goede informatie over de algemene vergadering kreeg 
doordat de Polshoogte (te) laat was, is een schoonheidsfout, 
waaraan wij in de toekomst aandacht zullen geven. 
Juist omdat Polshoogte gebruikt wordt om de leden te informeren 
over de activiteiten en de ontwikkelingen van de vereniging. 
Wellicht een reden dat er weinig leden op de algemene 
vergadering aanwezig waren. Misschien weerhoud dit de leden 
niet om bij de wedstrijden juist wel aanwezig te zijn. 
 
Polsstokclub Vlist staat in de startblokken om te werken aan de 
accommodatie. 
Zij kunnen (nog) vele handen gebruiken. Als iedereen een keertje 
helpt bij de werkzaamheden moet het lukken. 
 
De wedstrijdkalenders en de kleine flyers liggen klaar om verspreid 
te worden. 
Ook de aanplakbiljetten, waarop elke vereniging wedstrijden kan 
aankondigen. 
Wie helpt ons er voor te zorgen dat deze in de regio worden 
verspreid. De helpers kunnen zich aanmelden bij de 
promotiecommissie! 
De wedstrijden staan voor de deur. 
Zoals ik al in de vorige Polshoogte meldde, is op 14 mei 2005 de 
seizoensopening in Linschoten. Daarbij is ook de pers uitgenodigd. 
Zorg er voor dat wij allen, met het beste beentje voor, ons kunnen 
presenteren. Laten wij zien hoe wij onze sport promoten. 
Ik wens iedereen die betrokken is bij het polsstokverspringen heel 
veel succes in het komende seizoen. Vooral de springers. Zet hem 
op. 
 
Gerard Hack 



 5

Wijzigingen grote schans en jeugdschans 2005 
 

• De springers op de grote schans worden geacht 2 
bondstenues in bezit te hebben. Als een springer geen droog 
bondstenue meer heeft, dient hij/zij te springen in een wit shirt 
of zwart shirt zonder opdruk of een Jeppie shirt met witte of 
zwarte broek. 

• Op het Hollands Kampioenschap zijn er in elke categorie 4 
finalisten. 

• Als na de wedstrijd blijkt dat er een nieuwe klassementsleider 
is, gaat het leidersshirt direct over naar de nieuwe 
klassementsleider. De springers moeten dit zelf in de gaten 
houden. 

• Als een wedstrijd afgelast wordt voor de 2e ronde, dan wordt 
deze overgesprongen. Als een wedstrijd in de 2e ronde 
afgelast wordt, beslist de TC of deze wedstrijd overgesprongen 
wordt. Als een wedstrijd afgelast wordt, nadat de finale gestart 
is, dan is de wedstrijd een feit. De uitslag staat dan vast. 

• Reclame op topjes is verboden. 
• Springers mogen klachten alleen tegen een wedstrijdleider 

uiten. 
• Er komt er een formulier waarop de springer aangeven moet bij 

welke wedstrijden hij/zij wel meedoet. Ingevuld inleveren bij 
Erik Bos is verplicht! 

• De tijdslimiet wordt strenger gehanteerd. Na de landing van 
een springer gaat de tijd voor de volgende springer lopen. Het 
stoplicht gaat op groen. Bij calamiteiten wordt er gereset. 

• De springvolgorde tijdens de wedstrijd wordt als volgt: 
 Schans A: eerst Senioren A, dan Junioren A,    

Schans B: eerst Dames A, dan Jongens A, dan Junioren B 
Schans C: eerst Dames B, dan Jongens B, dan Jongens C 
Dit is gedaan om de dames A en B / Jongens A en B / 
Junioren A en B zoveel mogelijk gelijktijdig te laten springen, 
voor het overzicht voor publiek en wedstrijdleider en om eerder 
met de finale te kunnen beginnen. Nu kunnen de finale 
beginnen op schans A en B, terwijl op schans C de jongens C 
nog aan de voorronde bezig zijn. 
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• Prijzen: 
1. Het aantal prijzen t.o.v. het aantal deelnemers verandert. 

Het wordt: 1 prijs bij 1-3 deelnemers, 2 prijzen bij 4 of 5 
deelnemers, 3 prijzen bij 6 of meer deelnemers. Dit geldt 
alleen voor de grote schans, niet voor de jeugdschans. 

2. De prijsuitreiking vindt plaats binnen 45 min. na afloop 
van de wedstrijd en na het opruimen! 

• Het licentiespringen gebeurt in aanwezigheid van 1 TC-lid en 
de trainer (was voorheen 2 TC-leden) 

• De PBH draagt geen verantwoordelijkheid voor het 
indoorspringen in Zwaagwesteinde. Allen springen hier op 
eigen risico. 

• Wees voorzichtig met de materialen (polsstokken/matten). De 
matten scheuren snel als je op een dubbelgevouwen mat gaat 
staan, dus doe dit niet! 

• Jeugdschans: de groep 12 en ouder bestaat niet meer. Er 
komen dus 2 groepen, nl. “t/m 9 jaar” en “10 jaar en ouder”.  

Voor de verenigingen: 
 

• Er hoeft geen extra contributie aan de PBH afgedragen te 
worden als een jeugdspringer in de loop van het seizoen een 
licentie voor de grote schans haalt. 

• Eelco Tigchelaar is de nieuwe leider van het demoteam 
geworden. 

• In overleg met de verenigingen kan besloten worden dat de 
schrijvers bij de jeugdschans de prijzen uitreiken aan de 
jeugdschansspringers. 

• De verenigingen moeten, minimaal 3 dagen voor een 
wedstrijd, Bep Hagoort vragen voor de EHBO tijdens deze 
wedstrijd. Als Bep niet kan, dan zelf voor een 
vervanger (gediplomeerd EHBO-er) zorgen. 

Voor de speciale wedstrijden zijn er vele vrijwilligers nodig, o.a. 
voor het maken van reclame. Het doel is om meer publiek te 
krijgen. Wij rekenen hierbij ook op de hulp van alle leden! 

Leo Roskam (namens PBH)      Teus Eikelenboom (namens TC) 
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Dit seizoen meer publiek bij wedstrijden 
 
De laatste jaren zijn de prestaties van onze springers enorm 
vooruitgegaan. Daarbij valt op dat hoe belangrijker de wedstrijd is, 
hoe beter we het gaan doen. Springers gebruiken de ambiance om 
tot grote sprongen te komen. 
 
Dé manier om ambiance te creëren is het trekken van meer 
publiek. In Friesland zie je nu al vaak dat veel publiek bijna 
automatisch leidt tot spannende en goede wedstrijden. Dat willen 
we hier in Holland toch ook? 
 
Daarom hebben de verenigingen in samenspraak met de 
promotiecommissie voor dit seizoen een aantal wedstrijden 
gekozen waarin we ons specifiek gaan richten op het werven van 
meer publiek. Schrijf deze wedstrijden dus groot in je agenda, 
want het zullen de belangrijke wedstrijden van dit seizoen zijn. 
 

 Seizoensopening in Linschoten op 14 mei (incl. Persdag zie 
verderop in deze Polshoogte) 

 Kampioenschap van de Lopikerwaard in Polsbroekerdam op 
11 juni 

 Kampioenschap van Jaarsveld op 25 juni 
 Hollands Kampioenschap in Jaarsveld op 13 augustus 
 Kampioenschap van Linschoten op 20 augustus 
 Nederlands Kampioenschap in Polsbroekerdam op 27 

augustus 
 
Hierbij een lijstje van wat de verenigingen en PC in ieder geval 
gaan doen om deze wedstrijden extra te promoten. Er komt een 
aankondiging van de wedstrijden in de regionale kranten. We gaan 
met de omroepbus voor de wedstrijd de dorpen (en steden) door 
en campings af om mensen op de hoogte te stellen. Er worden 
voor de wedstrijd posters opgehangen in de dorpen (en steden) 
met de aankondiging. Sponsoren en pers krijgen een extra 
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uitnodiging voor de wedstrijden. Het wedstrijdterrein wordt extra 
aangekleed. Er komen programmaboekjes.  
Ook hebben we al een grote sponsor voor deze wedstrijden. De, 
van de tweekamp bekende, Hydronboog zal bij bijna al deze 
wedstrijden ook weer aanwezig zijn. 
 
Een heleboel zaken dus, maar de meest belangrijke komt voor 
jullie rekening: 
Dit worden de mooie wedstrijden in 2005,  neem a.u.b. 
iedereen mee die je daarvoor kunt interesseren. Dus 
familie, vrienden, buren, klasgenoten, collega’s etc. 
Elke extra bezoeker is weer een extra supporter op weg 
naar nieuwe spetterende records! 
 
De Promotie Commissie 
 
      

  
 

Jubileum It Heidenskip 
 
Op 25 juni viert de feriening It Heidenskip het 25-jarig 
bestaan. Hiervoor zijn alle PBH-leden uitgenodigd.  
's Avonds is er een receptie en een feestavond. In de middag 
is er een jubileumwedstrijd (1e klas wedstrijd FLB) om 15.00 
uur.  
De vereniging wil graag vooraf weten hoeveel personen er 
komen. Wie belangstelling heeft om hiernaar toe te gaan, kan 
zich opgeven voor 7 mei bij Leo Roskam:  
Lopikerweg West 9, 3411 AL te Lopik, tel 0348-551572   
email: leoroskam@freeler.nl. 
Helaas valt de jubileumwedstrijd samen met een speciale 
wedstrijd te Jaarsveld. 



 9

14 mei: Persdag 
 

Hebben jullie dat ook na een wedstrijd? Even in de krant, op 
teletekst of op een andere manier in de media zoeken naar 
een bericht over onze fantastische doch onderbelichte sport. 
Als promotiecommissie (PC) hebben we het gevoel dat we 
ondanks het fantastische werk van Bert (Hertog) en Herman 
(Stigter) toch nog te weinig in de pers komen. 
Daar willen we wat aan doen! 
Op de eerste wedstrijd van het seizoen, 14 mei in Linschoten, 
zullen we proberen om zoveel mogelijk journalisten uit te 
nodigen om ze uit te leggen wat onze sport is, waarom wij 
vinden dat het een sport is, en waarom ze gewoon veel over 
onze sport moeten publiceren. 
Ook zullen we ze wat belangrijke regels uitleggen, denk 
bijvoorbeeld aan de stoplichten, aan de schansindeling, de 
sectoren enz. enz.. 
En als misschien wel belangrijkste punt van de dag, willen we 
proberen om afspraken te maken over dingen die zij van ons 
verwachten, en dingen die wij van hen verwachten. 
Je begrijpt dat dit een hele organisatie is, en daar zijn we als 
PC heel druk mee bezig. Natuurlijk gaat het niet alleen om de 
schrijvende pers, maar zeker ook de pratende en filmende 
pers. 
Het kan dus voorkomen dat je op die dag veel mensen met 
camera’s, schrijfblokken en microfoons ziet rondlopen. Laat 
ze lekker hun gang gaan. en willen ze je wat vragen, geef dan 
zo positief maar eerlijk mogelijk antwoord! En weet je even 
geen antwoord, stuur ze dan door naar iemand van het 
bestuur of van de promotiecommissie. 
Laten we er met z’n allen een fantastische wedstrijd van 
maken zodat ze (de journalisten) wat te schrijven hebben. 
 
Namens de PC, 
Eelco Tigchelaar  
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Verkort wedstrijdreglement 
 Polsstokbond Holland 2005 

 
Versie: 20050418EB 

 
Afkortingen: 
ALV Algemene Leden Vergadering  BR Bondsrecord 
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken    FLB  Frysk Ljeppers Boun 
HB Hoofdbestuur van de PBH    HK  Hollands Kampioenschap 
HR Huishoudelijk Reglement    PBH  Polsstok Bond Holland 
PR Persoonlijk Record     KvK  Kamer van Koophandel 
NFB Nederlandse Fierljep Bond    NK  Nederlands Kampioenschap 
NR Nederlands Record     TC  Technische Commissie 
TK Tweekamp      WR  Wedstrijdreglement 
 
1. Een ieder die betrokken is bij een wedstrijd wordt geacht 
bekend te zijn met het WR en is onderworpen aan de 
bepalingen in het WR. (Artikel 1) 
 
2. Wedstrijdleiders zijn, indien nodig, bevoegd van bepalingen 
in het WR af te wijken mits dit handelen niet indruist tegen de 
geest van dit reglement. (Artikel 3 lid 3) 
 
3. De wedstrijdleider dient minstens een half uur voor aanvang 
van de wedstrijd op het wedstrijdterrein aanwezig te zijn. Alle 
op het wedstrijdterrein aanwezigen hebben zich te houden en 
te onderwerpen aan de instructies van de wedstrijdleider. 
Springers en publiek mogen de officials in de uitvoering van 
hun werkzaamheden niet hinderen. (Artikel 25 lid 3, Artikel 18 
lid 3, Artikel 18 lid 9) 
 
4. Tijdens de wedstrijd dienen leden van een EHBO vereniging 
aanwezig te zijn. Zonder EHBO geen wedstrijd. (Artikel 16 lid 5) 
 
5. Alle springers van de PBH zijn lid van de PBH via de 
afdelingen. Contributie gaat dus ook via de afdeling.  (Artikel 8 
lid 1) 
 
6. Springers kunnen slechts lid zijn van één polsstokbond. Bij 
overtreding volgt royement. (Artikel 34 lid 2) 
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7. Vóór een nieuwe springer op een bepaalde schans aan 
wedstrijden deel mag nemen, moet hij een licentie behalen. 
Een springer kan uitsluitend een licentie behalen door tijdens 
het proefspringen een positieve beoordeling te behalen. Een 
licentie kan te allen tijde worden ingetrokken door de TC in 
overleg met het HB. Een springer of een ouder / verzorger moet 
voor elk seizoen het risico formulier ondertekenen, anders mag 
niet worden deelgenomen. (Artikel 8 lid 3, 5)* 
(*Het risico formulier is al wel in het reglement opgenomen, 
maar dit wordt in 2005 nog niet wordt uitgevoerd) 
 
8. Bij de PBH worden de volgende groepen onderscheiden: 
Dames    -  Alle springers van het vrouwelijke geslacht. 
Jongens  -  Alle springers van het mannelijke geslacht met een 
leeftijd tot en met 15 jaar. 
Junioren  -  Alle springers van het mannelijke geslacht met een 
leeftijd van 16 tot en met 19 jaar. 
Senioren  -  Alle springers van het mannelijke geslacht met een 
leeftijd van 20 jaar of ouder. 
 
Per seizoen is de leeftijd op 31 december van het vorige jaar 
bepalend voor de indeling in de groepen. Een groep kan worden 
opgedeeld in klassen, zoals een Top, een A of een B klasse. 
(Artikel 5, Artikel 6 lid 1) 
 
9. Aan de hand van het puntenklassement van het 
voorafgaande seizoen, wordt bij het begin van het nieuwe 
seizoen de voorlopige klasse indeling vastgesteld. Het aantal 
springers in een klasse is indien mogelijk minimaal 5 en 
maximaal 13. (Artikel 6 lid 2, 5) 
 
10. Het algemeen klassement wordt opgesteld aan de hand van 
de beste sprong van elke polsstokspringer, in de voorronde 
gerealiseerd. Finale sprongen tellen niet mee. Afstanden 
gerealiseerd tijdens het NK, demonstraties en onderlinge 
afdelingswedstrijden tellen niet mee. Of de tweekampen 
meetellen wordt per seizoen bepaald door de TC. (Artikel 30 
lid 3, 4) 
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 11. Een springer die niet is ingedeeld of op een later tijdstip 
aan de competitie deelneemt, start altijd in de laagste klasse 
(Artikel 6 lid 3) 
 
12. Na elke 3e klassementswedstrijd in een seizoen worden de 
klassen opnieuw ingedeeld op basis van de gemiddelde afstand 
per springer in het klassement. (Artikel 6 lid 3) 
 
13. Een afdeling is verplicht indien mogelijk 48 uur vóór 
aanvang van een wedstrijd de accommodatie in orde te hebben, 
om training en eventueel keuring mogelijk te maken. 
Herstelwerkzaamheden aan de bodem evenals veranderingen 
aan de schansen mogen in deze 48 uur niet meer tenzij de TC 
anders beslist en alle springers hiervan tijdig op de hoogte 
worden gebracht. (Artikel 13 lid 1) 
 
14. Als gevolg van slechte weersomstandigheden is het de 
wedstrijdleider toegestaan, een wedstrijd maximaal twee maal 
een half uur uit te stellen. Blijkt het niet mogelijk de wedstrijd 
nadien normaal doorgang te laten vinden, dan dient tot 
afgelasting te worden overgegaan. Een afgelaste wedstrijd kan 
worden ingehaald op een datum die wordt vastgesteld door de 
afdeling en de TC. (Artikel 18 lid 4, 5) 
 
15. Een springer dient zich uiterlijk 48 uur van tevoren op te 
geven voor deelname aan een wedstrijd. Kan hij onverhoopt 
niet deelnemen aan een wedstrijd waarvoor hij zich heeft 
opgegeven, dan moet hij zich uiterlijk 2 uur vóór aanvang van 
de wedstrijd afmelden bij de wedstrijd organisatie. Indien dit 
niet of te laat gebeurt, dan kan uitsluiting voor de 
eerstvolgende wedstrijd volgen. (Artikel 8 lid 4) 
 
16. Elke springer moet tijdens zijn sprong gekleed gaan in het 
officiële bondstenue. Alle springers moeten iedere wedstrijd 
tenminste 2 bondstenues bij zich hebben. Wanneer een 
springer met al zijn bondstenues een natsprong heeft gemaakt, 
moet hij dit melden bij de wedstrijdleider. Hij moet dan 
springen in kledingstukken van egale kleur zonder opdruk, bij 
voorkeur zwart of wit. Daarnaast zijn ook de Jeppie shirts  
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reclame
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toegestaan. Bij overtreding kan de wedstrijdleider de overtreder 
diskwalificeren. (Artikel 9 lid 1, 4) 
 
17. De springers krijgen een vast nummer. Indien een springer 
te kennen geeft niet meer te zullen springen, of als een 
springer twee volledige seizoenen niet meer heeft gesprongen 
wordt het nummer vrijgegeven voor een nieuwe springer. De 
springers zijn verplicht de nummers tijdens hun sprongen 
duidelijk zichtbaar te dragen. De klassementsleiders springen 
evenwel in hun leiderstruien, zonder rugnummer. (Artikel 9      
lid 2, 4) 
 
18. De klassementsleiders worden door het HB in het bezit 
gesteld van de zogenaamde leiderstruien, zij zijn verplicht in 
deze leiderstruien aan de start te verschijnen. Gaat een 
leiderstrui over in andere handen, dan moet degene die in het 
bezit was van de leiderstrui, deze bij de wedstrijdsecretaris 
inleveren. Deze official draagt er dan zorg voor dat een 
leiderstrui in het bezit komt van de nieuwe klassementsleider. 
De leiderstrui blijft eigendom van de PBH en kan elke wedstrijd 
van springer wisselen. (Artikel 30 lid 8) 
 
19. Iedere springer dient tijdig voor zijn te maken sprong 
aanwezig te zijn. Is een springer te laat voor deelname aan de 
eerste ronde, dan heeft hij geen recht meer op deelname 
hieraan. Hij dient zich bij aankomst direct te melden bij de 
wedstrijdleider, deze zal hierover een beslissing nemen. (Artikel 
10 lid 3) 
 
20. Het is een springer op de plaats en dag of tijdens een 
wedstrijd, niet toegestaan een oefensprong of trainingssprong 
te maken. (Artikel 18    lid 2) 
 
21. Op de schansen mogen slechts springers komen die aan de 
beurt zijn. Eén helper voor het plaatsen van de polsstok is 
toegestaan. Inlopen op de schansen is tot 5 minuten vóór de 
wedstrijd toegestaan. (Artikel 9 lid 6, 8) 
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22. Iedere springer heeft in de voorronde recht op twee 
sprongen. Om een derde sprong te mogen maken moeten alle 
springers van de schans binnen de geldende tijdslimiet van 6 
kwartier 2 sprongen hebben gemaakt. Bij een wedstrijd met 
finale binnen 5 kwartier. Indien een groep is verdeeld in klassen 
die op verschillende wedstrijdschansen zijn ingedeeld, maken 
de betrokken springers uitsluitend een derde voorronde sprong 
als op alle betrokken schansen de tijdlimiet gehaald is. Iedere 
springer heeft per sprong maximaal 2 minuten en 30 seconden 
de tijd. De tijd gaat in bij het startsein van de wedstrijd of 
zodra de vorige springer de stok loslaat aan het einde van zijn 
sprong. De tijdmeting stopt zodra een springer na een 
gemaakte aanloop de schans heeft verlaten. Bij overschrijding 
van de limiet wordt de sprong ongeldig verklaard. Met 
eventuele weigeringen wordt geen rekening gehouden. Een 
ingestelde tijdslimiet geldt voor alle groepen. Deze tijdslimiet 
wordt ook tijdens finales toegepast. (Artikel 10 lid 1, 2) 
  
23. Tijdens het nameten wordt altijd de wedstrijd op alle 
schansen stilgelegd. Deze stillegging gaat niet ten koste van de 
tijd die springers hebben om hun sprong te maken of de tijd 
waarbinnen alle klassen op een schans klaar moeten zijn om 
een extra ronde te mogen springen. (Artikel 24 lid 5) 
 
24. De beste springers van de voorrondes komen uit in de 
finale. De volgorde van springen is altijd op volgorde van 
voorrondeafstand, de beste als laatst. Tijdens de finales gelden 
dezelfde regels als voor de voorrondes. Het aantal finalisten is 3 
per groep (4 bij HK) wanneer er 2 groepen op die schans finale 
springen of 5 als er één groep op die schans finale springt. 
Groepsfinales worden altijd gesprongen op de schans waarop 
de hoogste klasse van die groep springt. De wedstrijdleider kan 
met het oog op de veiligheid individuele personen toegang tot 
de betreffende schans weigeren, hiermee is deze persoon dus 
ook uitgesloten voor deelname aan de finale. De in de 
voorronde gesprongen afstanden tellen dan nog wél volledig 
mee. (Artikel 11 lid 1, 4, 5, 6, Artikel 19 lid 9) 
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25. Op basis van het klassement worden de ploegen voor het 
NK en de TK vastgesteld. In uitzonderlijke situaties kan één 
deelnemer per groep geselecteerd worden door de TC na 
overleg met het wedstrijdsecretariaat. Deze beslissing wordt 
vóór de officiële bekendmaking van de ploeg mondeling 
meegedeeld en toegelicht aan de betrokken springers. Het 
klassement dat wordt gebruikt bij de vaststelling van een ploeg 
blijft uitgangspunt bij eventuele latere wijzingen in de ploeg. 
(Artikel 20 lid 2, 3) 
 

26. De wedstrijdleider heeft het recht een springer te schorsen 
tijdens een wedstrijd. Redenen tot schorsing zijn: 
a. Het niet eindigen van de sprong in het daarvoor bedoelde 
zandbed of water. 
b. Wangedrag, of situaties die daartoe aanleiding geven. 
c. Duiken uit de stok of roekeloos gedrag. 
 

De wedstrijdleider deelt de schorsing mondeling mee aan de 
desbetreffende springer. Alle reeds genoteerde afstanden van 
de springer komen te vervallen. Dit geldt tevens tijdens een 
finale. (Artikel 10 lid 9) 
 

27. Iedere springer is verplicht zich bij de wedstrijdleider af te 
melden, als hij t.g.v. bijvoorbeeld een blessure niet in staat 
geacht mag worden, nog langer deel te nemen aan de 
wedstrijd. 
 

Het is noch de overige springers, noch het publiek toegestaan, 
een springer, die bezig is met de voorbereiding en uitvoering 
van zijn sprong, te storen in de voorbereiding en uitvoering. 
 

Op- en aanmerkingen over de wedstrijden kunnen alleen tijdens 
de wedstrijd aan de wedstrijdleider kenbaar gemaakt worden. 
Na de wedstrijd kan dat alleen maar bij het HB. 
 

Doping is nimmer toegestaan. 
 
Alcoholgebruik is niet toegestaan vóór een springer klaar is met 
zijn deelname aan de wedstrijd of vóór een vrijwilliger klaar is 
met zijn taken in de wedstrijd. 
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Een springer dient na de landing in het zandbed, dit zandbed 
meteen te verlaten, met medeneming van de polsstok, zodat de 
meters ongestoord hun werk kunnen verrichten. (Artikel 10 lid 
10 t/m 16) 
 
28. Het is de taak van de meters: 
Bij een recordsprong of benadering van maximaal 10 cm van 
een recordsprong de wedstrijdleider hier direct van in kennis te 
stellen, waarbij het piketpaaltje op de juiste plaats moet blijven 
staan i.v.m. nameten. Na iedere landing in het zandbed dit 
weer te egaliseren; hark meetlint enz. niet te laten slingeren. 
Enorm attent te zijn op het bepalen van de achterste indruk, 
met name bij terugvallen. Tijdig voor aanvang van de wedstrijd 
aanwezig te zijn. (Artikel 26 lid 1) 
 
29. Het is springers toegestaan met een privé-polsstok te 
springen mits deze is goedgekeurd door de TC. Andere 
springers dient men dan ook in de gelegenheid te stellen er 
mee te springen. De TC kan b.v. een topje of stok goedkeuren 
tot een maximaal gewicht van de springer. T.a.v. zowel de 
materiaalkeuze, als de lengte van de polsstokken en 
opzetstukken (topjes) worden géén regels gegeven. Echter, er 
mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van polsstokken en 
topjes die door de TC zijn goedgekeurd. Goedgekeurde topjes 
worden door de TC voorzien van een keuringsstikker. De 
doorsnede van de ronde blokken onder aan de polsstok is 
maximaal 25 cm. De gehele polsstok, inclusief topje mag géén 
scharnierpunten bevatten. Een polsstok mag verlengd worden 
met maximaal 1 topje. Op topjes zijn geen sponsoren etc. 
toegestaan m.u.v. de keuringsstikker. (Artikel 33 lid 7, 1) 
 
Slotwoord: 
Deze beknopte versie bevat de belangrijkste artikelen uit het 
WR van de PBH aangaande de springers. Wie zich volledig op 
de hoogte wil stellen, raadpleegt het WR. Dat kan in de 
geluidswagen, bij de eigen vereniging, bij een van de TC leden 
of bij een van de HB leden. De artikelnummers verwijzen naar 
het WR. 
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Heel veel groetjes, Jessica Snoek  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wilt u kennis maken met ons  
en ons 7- kleurensysteem? 
 

Om een idee te krijgen van wat er allemaal 
mogelijk is binnen een door u gekozen 
kleurpalet, werkt Vivante met 7 
zogenaamde kleurthema’s. Op basis van 
deze kleurthema’s zijn alle mogelijke 
combinaties gemaakt met vloerbedekking, 
wandbekleding, raambekleding en noem 
maar op. 
 

Kom eens langs en vraag er naar! 

 
VAN LEXMOND – mode in wonen 

Zomerdijk 6a 
3402 MJ  IJsselstein 

tel 030 – 2205556 
www.vivante.nl/vanlexmond/ 

 
Wedstrijdsponsors Polsstokclub “LINSCHOTEN” 

 
Van der Woude Auto’s, Loodgieterbedrijf van Krimpen, 

Van Vliet Caravans en BP/Carwash Woerden. 

In Linschoten hebben we een aantal gesponsorde wedstrijden De 
bedrijfsnaam van de sponsor komt op de wisselbekers te staan. Deze 
bedrijven betalen ook de wedstrijdprijzen, en de bloemen. 
De volgende datums zul je van deze sponsors op het veld reclame 
aantreffen bijvoorbeeld vlaggen, spandoeken, borden enz.  
 
za 14 mei  14:00 uur Van der Woude Auto’s Bokaal       met jeugd 
wo15 juni   19:00 uur Loodgietersbedrijf van Krimpen Bokaal   met jeugd 
za 18 juni   18:30 uur Van Vliet Caravans Cup        met jeugd 
wo 17 aug. 19:00 uur BP/Carwash Woerden Cup        met jeugd 
 
Degene die nog wisselbekers hebben van deze sponsors, lever ze in 
bij Christiaan Spruit, dan zorgt hij dat je naam met de gesprongen 
afstand in de beker gegraveerd wordt. 

Wij zorgen voor 
kleur in uw interieur! 

 

Wij zijn Vivante Van Lexmond, aangenaam! 
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Schansindeling seizoen 2005 
 

Deze voorlopige indeling is gemaakt op basis van het 
eindklassement van 2004 + nieuwe aanmeldingen. 
 

Na 3 wedstrijden wordt zoals vorig seizoen bekeken of 
hier wijzigingen op worden gemaakt. 
 
Senioren A 
Rugnummer Naam Schans 

32 Tino Leliveld A 
24 Erik Bos A 
15 Pieter Verweij A 
43 Werner Kamphof A 
26 Ronald Overbeek A 
11 Theo van Kooten A 
36 Pieter Hielema A 
34 Hans van Eijk A 
84 Peter van Vliet A 
27 Wander Postma A 
29 Gerrit Eikelenboom A 
41 Aart van Eck A 
13 Eelco Tigchelaar A 
28 Bertjan van Vliet A 
2 Douwe Boersma A 

 
Junioren A 
Rugnummer Naam schans 

42 Jaco de Groot A 
60 Gerwin van Vliet A 
52 Floris van Elzakker A 
37 Jarno Knijff A 
69 Bastiaan de Bruijn A 
71 Jochem Faasen A 
54 Christiaan Spruit      A 
68 Cornelis de Bruijn A 



 20

Junioren B 
Rugnummer Naam schans 

40 Hidde Kiers B 
23 Paul Nap B 
73 Sebastiaan van Oort B 
85 Tjeerd Kiers B 
74 Thijs van Oostrum B 
16 Niels Koetsier B 
67 Rick Boer B 
90 Dennis Snoek B 

 
 
Dames A 
Rugnummer Naam schans 

18 Margriet Kamphof B 
14 Carla Bos B 
12 Gelieny van der Paauw B 
10 Liesbeth de With B 
51 Lianne van der Wijk B 
44 Wendy Helmes B 
50 Johanne de Bruijn B 
4 Johanna Tinga B 

 
Dames B 
Rugnummer Naam schans 

62 Carolien de Groot C 
35 Dymphie van Rooyen C 
82 Maartje de Jong C 
81 Jessica Snoek C 
39 Carola van Bemmelen C 
75 Marlize van der Paauw C 
22 Leonie van der Stok C 
53 Anneke van Dijk C 
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Jongens A 
Rugnummer Naam schans 

45 Kenneth Broos B 
55 Corné Spruit B 
63 Jan-Willem de Groot B 
78 Gustian Roskam B 
56 Anthony Lekkerkerker B 
19 Corné Lekkerkerker B 
77 Geert Pieter de Bruijn B 
83 Gijsbert de With B 

 
Jongens B 
Rugnummer Naam schans 

57 Johan van der Hoeven C 
48 Simon van Beusekom C 
64 Florus de With C 
72 Dennis van Zelderen C 
31 Martijn Baars C 
79 Laurens de Vor C 
30 Wouter Langerak C 
86 Rian Baas C 

 
Jongens C 
Rugnummer Naam schans 

88 Arno Baas C 
17 Reinier Langerak C 
80 Andre Mulder C 
87 Gideon Spek C 
49 Sander van Vliet C 
89 Jarno Nap C 
66 Marco Barten C 
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Clinic, Poldertocht of Demo? 
 
Al jaren kan je via de Polsstokbond Holland in contact komen 
met die fantastische, multidisciplinaire sport die wij met z’n 
allen beoefenen. 
Dat kan op 3 manieren: 
 
De clinic: 
Men komt met een groepje mensen naar een van onze 
schansen en krijgt daar van een aantal ervaren 
springers uitleg en instructie over de sport. Natuurlijk 
wordt er die middag ook gesprongen maar het niveau 
van springen is behoorlijk hoog. 
 
Poldertocht: 
Deze bijzondere en authentieke soort demonstraties 
wordt vooral in de Meije door met name Erik Bos 
gegeven. Je gaat met (voor ons) kleine polderstokjes 
een wandeling maken door het poldergebied rond de 
Meije en de natuurlijke waterhindernissen moeten met 
de polsstok overwonnen worden. De techniek is 
natuurlijk iets anders dan bij een wedstrijdsprong 
maar als iemand nat gaat is het natuurlijk lachen en 
gieren geblazen omdat zo’n sloot vaak niet echt 
schoon is.  
 
De Demo op lokatie:  
Volgens velen de meest spectaculaire manier  van 
onze sport tonen aan niet polsstokspringers. 
Deze demonstraties gebeuren niet op één van onze 
accommodaties, maar we gaan met al onze spring 
benodigdheden en een klein groepje springers richting 
de plaats die ons uitgenodigd heeft. Dat kan voor een 
buurtfeest zijn, een braderie, Koninginnedag noem 
maar op. De organisatie heeft ter plekke al een schans 
en landingsgebied en evt een speciaal waterbassin 
voor ons gemaakt. Aan onze groep demonstranten is 
het dan de taak om onze sport voor te doen, maar ook 
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om de plaatselijke sportievelingen in pakweg 2 
minuten per persoon uit te leggen wat ze wel en niet 
mogen doen, en hoe ze het beste naar de overkant 
kunnen. Je begrijpt dat zeker bij zo’n evenement  veel 
natsprongen te zien zijn, de één vaak nog mooier dan 
de ander, maar daar komt het grote publiek (soms 
meer dan 5000 mensen) natuurlijk voor. En als de 
demo afgelopen is, ruimen we onze spullen weer op, 
drinken nog wat samen en gaan dan weer op weg naar 
huis. 
 
Denk je nu bij jezelf dat lijkt mij ook wel wat, helpen bij één 
van deze drie soorten demo’s, dan kan dat natuurlijk, 
bedenk echter wel dat je goed geoefend moet zijn en al een 
paar jaar moet springen om het goed uit te kunnen leggen. 
Voor de schansclinics kan je je opgeven bij het bestuur van 
jouw vereniging, voor de andere twee soorten en voor meer 
info over de demonstraties kan je je melden bij: Eelco 
Tigchelaar, eelco.tigchelaar@pbholland.com. 
Bedenk wel dat we deze 2 demo’s in principe een minimum 
leeftijd hanteren van 15 jaar! Dit omdat de organisaties vaak 
een minimum leeftijd van 16 tot 18 jaar hanteren, en als wij 
dan met 10, 11 en 12 jarigen komen staat een beetje 
vreemd. 
Ook is er een maximum aantal deelnemers dat mee kan naar 
zo’n demo, vaak 6 tot 8 springers dus als je de eerste keer 
niet gevraagd wordt wanhoop niet! Er komt altijd een 
volgende keer!! 
 
Voorlopige demo op locatie agenda: 
 
16 mei: Heemskerk 
22 mei: Brandevoort (Helmond) 
12 juni: KPJ Boerendag in Harmelen 
 
Zie je graag op een demo! 
 
Eelco Tigchelaar 
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De doorgeschoven pen  

 
 
Hallo, 
 
Ik ben Gustian Roskam, ik ben nu 14 jaar en ik moet een 
stukje schrijven voor de doorgeschoven pen, omdat Dennis 
Snoek de pen naar mij doorgeschoven heeft.  
Ik heb nu al 3 seizoenen meegesprongen en begin vorig 
jaar mijn debuut op de grote schans gemaakt. 
Ik ben begonnen met springen, om dat mijn vader het 
destijds ook deed, en ik het wel eens een keer wou 
proberen. Een jaar daarna hebben we met de klas een 
trainingsgroep gemaakt waarmee we elke donderdag naar 
Polsbroekerdam fietsten.  
Dit jaar heb ik veel proberen te trainen. Dit jaar wil ik 
proberen de 14 meter te halen en meedoen met het NK of 
de Tweekamp. 
Verder wil ik later nog een keer over het persoonlijk 
record van mijn vader springen (15,18m). Ik hoop dat het 
dit jaar ook weer een erg leuk seizoen word. 
Ik wens iedereen veel succes met het volgende seizoen en 
dat vooral aan Gijsbert,want ik geef mijn pen door aan 
hem. 
 
De groeten, Gustian 
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Nieuw Wedstrijdsecretariaat en 
Ledenadministratie 

 
Zoals velen weten heb ik het al een paar jaar heel druk 
met het bijhouden van alle afstanden en personen. De 
PBH is namelijk behoorlijk gegroeid, zowel in aantal 
personen als in aantal wedstrijden. Bijvoorbeeld doordat 
we nu steeds meer jeugdschans wedstrijden hebben, 
waarvoor ook een eigen klassement wordt bijgehouden, 
is de hoeveelheid werk in de afgelopen 8 jaar voor het 
wedstrijdsecretariaat enorm gestegen. Waar we 8 jaar 
geleden nog rond de 14 klassementswedstrijden hadden 
met 40 deelnemers en een stuk of 5 jeugdschans 
wedstrijden met 25 deelnemers hebben we voor 2005 
wel 21 klassementswedstrijden met naar verwachting 
tegen de 50 deelnemers gemiddeld en 22 jeugdschans 
wedstrijden met waarschijnlijk nog steeds zo'n 25 
deelnemers. Ook is het aantal leden en dergelijke sterk 
gestegen, want 8 jaar geleden verstuurden we rond de 
90 Polshoogtes en nu zijn dat er rond de 220. Je zult 
begrijpen dat het dus ook een stuk meer werk is 
geworden voor de ledenadministratie en het wedstrijd-
secretariaat om alles bij te houden. 
Tot nu toe deed ik dit allemaal in mijn eentje, maar dat 
kan niet langer, want ik wil ook nog tijd hebben om te 
springen en te trainen. Op de Algemene Ledenvergade-
ring heb ik dit aan de leden uitgelegd en gelukkig 
hebben na die vergadering zich 2 personen gemeld om 
mij te helpen. Dat zijn Bertjan van Vliet en Leonie van 
der Stok. 
Om het mogelijk te maken om met meerdere personen 
dit werk te doen heb ik met Pieter Hielema een 
oplossing bedacht waarmee de administratie niet meer 
alleen op mijn PC uit te voeren is, maar dat we het met 
meerdere personen kunnen. Het bedenken is niet zo 
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moeilijk, maar het bouwen van deze oplossing en het 
testen of dit goed werkt was nog een heleboel werk. 
Daar heeft Pieter zelfs een stuk van zijn vakantie in Peru 
aan opgeofferd. Pieter, bedankt! 
Gelukkig is dit goed gelukt en zijn er nog maar een paar 
restpunten. 
Inmiddels zijn Bertjan en Leonie allebei een gezellig 
avondje bij mij langs geweest en hebben ze de fijne 
kneepjes van het vak geleerd. We hebben het werk zo 
onderling verdeeld, dat we allemaal een hoofdtaak 
hebben, maar bij ziekte e.d. kunnen we elkaar helemaal 
vervangen. Bertjan doet alles met de jeugdschans, 
Leonie doet de ledenadministratie, waaronder het 
opgeven en afmelden voor de wedstrijden en ik doe de 
grote schans wedstrijden, indoorwedstrijden, speciale 
wedstrijden en blijf de boel coördineren. Daarnaast blijft 
Pieter Hielema voorlopig nog de FLB uitslagen op de site 
zetten, maar dat gaat mogelijk in de loop van het 
seizoen veranderen. Voortaan kun je dus voor alles over 
de ledenadministratie en het aan of afmelden bij Leonie 
terecht en kun je bij Bertjan terecht voor alles met de 
jeugdschans. 
Ik ben ervan overtuigd dat we dezelfde kwaliteit kunnen 
blijven leveren en dat ook dit jaar de uitslagen weer 
telkens snel na de wedstrijd op www.pbholland.nl zullen 
staan. Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties, 
laat het ons weten.  
Namens de ledenadministratie en het wedstrijd-
secretariaat wens ik iedereen een goed seizoen toe! 
 
Erik Bos 
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Nieuws uit de promotietent 
 
Nu ongeveer een jaar geleden, in het voorseizoen van 
2004, hadden we nog zo’n 150 ‘naakte’ kikkers. Marijke 
heeft eerst eens bekeken hoe we al die kikkers als echte 
Jeppie’s konden aankleden, wat vervolgens door diverse 
dames (nogmaals bedankt!!!) van Polsbroekerdam met 
enthousiasme is uitgevoerd. Het resultaat mocht er zijn; 
Jeppie’s in strak oranje/zwart tenue, met en zonder 
polsstok, sleutelhangers, etc. Je hebt ze vast wel ontmoet 
in de promotietent, de oranje ‘Hup Holland’ tent die bij bijna 
elke wedstrijd was opgezet en waar vanuit we verschillende 
promotionele producten zoals de Jeppie  
T-shirts en Jeppie mascottes, maar ook de hars voor het 
klimmen en de 
shirts en 
broekjes van de 
sporters hebben 
verkocht. Later 
in het seizoen 
kwam daar het 
borduren van 
ons prachtige 
nieuwe PBH 
logo op T-shirt, 
handdoek en 
dergelijke ook nog bij. 
Eén van de hoogtepunt en van de promotie tent in 2004 
was wat mij betreft ook dat we op de NFM in It Heidenskip 
stonden. Het was nog best even spannend of we de tent 
wel op mochten zetten, maar gelukkig kregen we 
toestemming van de organisatie. Ook daar zijn door 
kinderen van de PBH lekkere Jeppie’s (met dank aan Vlist!) 
uitgedeeld aan de aanwezige kinderen op de NFM. Ook 
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was er een leuke prijsvraag voor de jeugd; raden hoeveel 
Jeppie’s er in de vijver zaten en hoeveel Jeppie’s er op de 
tekening stonden.  
Niemand had het helemaal goed geraden maar we hebben 
toch twee prijzen uitgereikt; een Jeppie T-shirt aan een 
meisje in Friesland en een Jeppie mascotte aan onze eigen 
Laurens.  
 
Natuurlijk hebben we in 2004 weer geleerd over hoe het 
wel of juist niet moet en ook hebben we allerlei ideeën over 
hoe we het in 2005 nog beter kunnen doen. Veel goede 
ideeën komen trouwens van springers of springsters en 
verdere getrouwen; jullie zijn zeker weer van harte 
uitgenodigd om mee te denken! Er liggen wat plannen voor 
2005 op tafel; ten eerste zullen jullie de ‘Hup Holland’ tent 
niet meer bij elke wedstrijd tegen komen en misschien zelfs 
helemaal niet meer terugzien. Het streven voor 2005 is om 
dit alleen bij grote wedstrijden te gaan doen, zoals de 
Tweekamp (als dat lukt), de NFM, het HK, het NK en de 
overige speciale wedstrijden. Daarnaast zou het ook mooi 
zijn als we de tent op kunnen zetten bij sommige 
demonstraties. Verder is de tent dan afgelopen jaar in 
Polsbroekerdam dan nog net niet uit elkaar gewaaid, we 
willen graag het risico in 2005 verder inperken. Ik heb 
gehoord dat er door de TC gewerkt gaat worden aan een 
stand of soort marktkraam; makkelijk in en uit elkaar te 
zetten, minder windgevoelig en dergelijke; aan de TC kun 
je het met gerust hart overlaten. Komen we lekker op stand 
met onze tent, we zien uit naar het resultaat! 
     
Marian Roskam 
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Hallo springsters, springers en overige belangstellenden, 
 

Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over de 
wintertraining. 
Omdat de barre Nederlandse winters (soms wel 10 geraden 
Celsius boven 0) het niet toelaten om op de buitenschans te 
trainen, hebben we ook deze winter weer binnen getraind in de 
gymzaal van het Wellant college te Montfoort. 
 
Het heet wel de wintertraining maar we begonnen eigenlijk pas in 
Maart. De training was, net als vorig jaar, elke vrijdag avond. De 
afdeling van Polsbroekerdam ( Martijn, Gijsberth, Lianne, Florus, 
Leonie, Liesbeth, Dennis en ik) fietste dus elke vrijdag richting 
Montfoort. Mijn broer Dennis vond het een paar keer nodig om er 
hardlopend heen te gaan om alvast een warming-upje te doen voor 
de wintertraining. Bij aankomst konden we hem vast lekker 
uitwringen voordat we echt begonnen. Nadat iedereen binnen 
gedruppeld was en we (allemaal?) de warming-up gedaan hadden, 
gaven we eerst de radio een draai om vervolgens echt te gaan 
beginnen met de krachttraining. 

We doen verschillende soorten oefeningen om allerlei spieren te 
trainen, soms wist je zelf niet dat je die spieren had, maar daar 
kwam je dan de volgende dag wel weer achter. Daarom deden 
sommigen het ook een beetje rustig aan omdat er op zaterdag 
vaak weer gevoetbald of gewerkt moet worden. Na nog wat 
klimtrainingen en het eindspel, keerden we voldaan, moe en 
‘hongerig’ weer terug naar huis. Maar voordat we op huis aan 
gingen, deden we meestal eerst nog even de Houten Klomp 
(snackbar) aan. Om de verbrande calorieën weer een beetje aan 
te vullen. 

Volgens mij is het, net als vorig jaar, weer een behoorlijk succes 
geworden en ik denk ook dat de meesten dit met mij eens zijn. 
Voor dit jaar zit het er weer op, maar ik hoop dat het volgend jaar 
gewoon weer doorgaat en dat het weer net zo leuk wordt. Laat nu 
het seizoen maar beginnen, want ik ben er klaar voor! 

Heel veel groetjes, Jessica Snoek 
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Namens de redactie 
Vrienden van het Polsstokverspringen 

 
Tonny de Wit, de zus van ons boegbeeld, Aart de With, 
vertegenwoordigt de vrienden van het Polsstokverspringen. 
Met haar heeft de redactie een kort interview gehouden. 
Tonny regelt al een aantal jaren de zaken om de vrienden 
van het Polsstokverspringen. 
Jaarlijks komen deze leden bij het NK in ieder geval bijeen 
om de wedstrijd bij te wonen en elkaar weer even te 
ontmoeten. 
Verder heeft deze club van vrienden tot op heden verder 
weinig binding meer met het springen. 
Dat is natuurlijk heel jammer, zo gaf Tonny aan. De 
uitdaging ligt er dan ook om het nieuw leven in te blazen. 
Tonny heeft daar wel oren naar. De vraag is dan vaak, 
hoe? 
Wellicht een is het een idee voor onze vrienden van het 
Polsstokverspringen om zich als vrijwilliger op te geven voor 
bijvoorbeeld het meten, mikken, harken, ijsjes/limonade 
verkopen tijdens de wedstrijden. Zoals u ongetwijfeld bekend 
is, komen we altijd vrijwilligers te kort. 
Het overvragen van vrijwilligers is slecht voor de continuïteit 
van hun deelname. 
Wellicht is het voor de vrienden een leuke middag als zij 
samen met een andere vriend van het Polsstokverspringen 
als vrijwilliger actief zijn. Hiermee kunnen zij ook de jeugd 
wat historie bij brengen en misschien ook de 
commentatoren van wat leuke anekdotes voorzien. 
Al met al een uitdaging om de deelname wat op te leuken 
zou ik zo zeggen. 
 
Wij zien jullie graag op de wedstrijden. 



 31

  

reclame



 32

 
 
 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
van Polsstokbond Holland van donderdag 24 maart 2005, 

gehouden in “De Triangel” te Polsbroekerdam 
 
Aanwezig: Gerard Hack (voorz.), Erik Bos, Leo Roskam, Ronald 
Overbeek, Corrinne Dubbelman, Arja Helmes, Werner Kamphof, Teus 
Eikelenboom, Toon Eikelenboom, Margriet Kamphof, Theo van Kooten, 
Janny Schoenmaker, Bert Jan van Vliet, Gerwin van Vliet, Carla Bos, 
Liesbeth de With, Jessica Snoek, Dennis Snoek, Lianne van der Wijk, 
Niels Koetsier, Bastiaan de Bruijn, Martijn Baars, Wim Roskam, Aart van 
Eck, Leonie van der Stok, Ada van Zelderen, Christiaan Spruit, Marja van 
Eijk 
Belangstellenden: Cora Koetsier, Mieke Baars  
 
Met kennisgeving afwezig: Herman Stigter, Gerrit Eikelenboom, Eelco 
Tigchelaar, Martijn Kool, Henry Helmes 
 
1.  Opening en mededelingen 
Opening: Gerard Hack opent de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom.  
Allereerst zijn er de excuses voor het te late uitkomen van de 
Polshoogte, waarin o.a. de uitnodiging en het jaarverslag 2004 
opgenomen zijn. 
In 2004 hadden we geen hoofdsponsor kunnen strikken, maar wel een 
aantal goede subsponsoren. Hij belooft zich in te zetten voor het 
binnenhalen van een hoofdsponsor.  
In 2004 is onze huisstijl veranderd. Het ziet er verfrissend uit.  
Gerard geeft aan dat hij in 2004 goed thuis geraakt is in de Polsstokbond 
Holland. 
Vervolgens stemt de vergadering in met de agenda. 
 
Mededelingen: 

- enkele leden hebben zich afgemeld (zie hierboven) 
- aan alle aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst in te vullen 
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- in 2006 zal er in Winsum een jubileumwedstrijd gehouden 
worden, omdat er in 2006 het 50e Fries Kampioenschap 
gehouden wordt. 

- Eelco Tigchelaar is de nieuwe leider van het demoteam 
geworden. Teus Eikelenboom wordt bedankt voor (ongeveer) 25 
jaar leidinggeven aan het demoteam en ontvangt een spontaan 
applaus en een bloemetje. 

- er zijn 6 speciale wedstrijden aangewezen, waarvoor extra 
promotie gemaakt wordt. Het doel is o.a. om meer publiek te 
trekken. De verenigingen ontvangen hiervoor een vergoeding van 
de Polsstokbond Holland.  

 
Verder worden er afspraken gemaakt over het innen van de contributie. 
Zie hiervoor punt 6. 
  
2.  Behandeling Notulen Algemene Vergadering 2004 (opgenomen in de 
Polshoogte maart 2005). 
Hoewel de notulen ook in 2004 in Polshoogte gestaan hebben, kunnen 
de leden hierop nauwelijks reageren, omdat de Polshoogte niet vooraf 
ontvangen is door de leden. In vele gevallen ontvangen ze het clubblad 5 
minuten voor de vergadering.  
Teus Eikelenboom merkt op dat in het Wedstrijdreglement het exacte 
aantal tenues dat een springer moet hebben, niet meer genoemd wordt.  
De notulen worden goedgekeurd door de leden. Als er toch nog op- of 
aanmerkingen zijn, dan deze graag melden aan het bestuur. 
 
3.   Jaarverslag 2004 (opgenomen in de Polshoogte maart 2005) 
De leden hebben geen gelegenheid gehad om dit verslag te lezen a.g.v. 
het te laat uitkomen van de Polshoogte. Als er op- of aanmerkingen zijn, 
dan deze graag melden aan het bestuur. 
 
4.   Rekening en verantwoording 2004 
- Jaarrekening 2004: Corrinne geeft een toelichting hierop.  

Wim Roskam vraagt naar het budget van de promotiecommissie. 
Deze krijgt een budget toegewezen (nl. 50 % van de nettowinst door 
promotie-activiteiten) om de sport te promoten. Te denken valt aan 
website-beheer, verbeteren naamsbekendheid, binnenhalen van 
demo’s e.d. Zie punt 10.  
Ook vraagt Wim of de sponsorbijdrage verhoogd is. Antwoord: in 
2004 is er meer geld van sponsors binnengehaald door de 
sponsorcommissie t.o.v. 2003. 
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Teus Eikelen boom vraagt naar de volgens hem lage inkomsten van 
het volleybaltoernooi. 
Antwoord: het volleybaltoernooi was in 2005. Het opgenomen 
bedrag is vooraf betaald (in 2004) voor het volleybaltoernooi van 8 
jan. 2005. De meeste verenigingen betaalden in 2005  
De leden gaan akkoord met de reservering voor polsstokken en 
matten (€ 3.000) en de toevoeging van € 118 aan het Eigen 
Vermogen. Ook gaan de leden akkoord met de jaarrekening 2004.  

   -  Verslag kascommissie: de kascontrolecommissie, bestaand uit Theo 
van Kooten en Tino Leliveld, heeft de kas goedgekeurd. 

-   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Theo van Kooten blijft in 
de kascontrolecommissie. Teus Eikelenboom en Leonie van der 
Stok worden benoemd als lid Kascontrole resp. reservelid 
kascontrole. 

 
5.    Begroting 2005, Voorstel baten en uitgaven 2005 
Corrinne geeft een toelichting op de begroting. Wim Roskam vraagt 
waarom er voor de ledenafdracht  
€ 2300 (totaal gerealiseerd bedrag ledenafdracht in 2004 was € 2800 ) 
verwacht wordt, terwijl er een voorstel is om de contributie te verhogen 
en we bezig zijn om de groei van het aantal leden te stimuleren? 
Antwoord: dit wordt meegenomen in de definitieve begroting. Hierin komt 
€ 2800 voor de verwachte ledenafdracht.  
Teus Eikelenboom vraagt om een reservering van € 3000 op te nemen 
voor de vervanging van de geluidsinstallatie. Dit voorstel wordt 
overgenomen en zal er een bedrag van € 1000 als afschrijving op de 
geluidsinstallatie opgenomen worden. 
Carla Bos vindt het bedrag voor aankoop shirts en broekjes te hoog. 
Gerard legt uit dat we dit bedrag willen handhaven i.v.m. plaatsing van 
het logo en de aankoop van nieuwe 4 leidersshirts. Hiermee gaan de 
leden akkoord. 
 
Na deze opmerkingen en verwerking van de wijzigingen gaan de leden 
akkoord met de begroting 2005. 
 
6. Contributie 2005  
Voorstel contributie:    
Jeugdschans      €   9,00  
Niet-springende leden     € 12,50 
Springers grote schans t.m. 15 jaar   € 22,50        
Springers grote schans vanaf 16 jaar  € 28,50 
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Gerard geeft een toelichting op de voorgestelde verhogingen.  
Margriet Kamphof vindt de stijging voor vrijwilligers te groot. Besloten 
wordt om de contributie voor niet springende leden aan te passen: het 
wordt € 12,00. Gerard zegt toe dat de contributie voor niet springende 
leden in de komende jaren niet persé mee hoeft te groeien met de 
inflatie. De overige bedragen uit het voorstel worden vastgesteld conform 
het voorstel.  
Janny Schoenmaker vraagt of het PBH-bestuur het contributievoorstel 
voortaan eerder doorgeven wil aan de verenigingen, zodat de 
verenigingen hiermee rekening kunnen houden bij het vaststellen van de 
contributie, die de leden aan de verenigingen betalen. Het bestuur 
belooft het voorstel eerder door te geven. 
Verder is besloten dat er voor de contributie 1 peildatum komt (en niet 2, 
zoals voorheen). Springers die na deze peildatum naar de grote schans 
gaan, hoeven dus niet bij te betalen! 
 
7.   Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar: Corrinne Dubbelman. Er zijn geen 
tegenkandidaten gemeld. Gerard stelt voor om Corrinne bij acclamatie te 
herkiezen. De leden gaan hiermee akkoord.  
    
8.  Nieuws uit de verenigingen  
Vlist: polsstokvereniging heeft een huurovereenkomst afgesloten met de 
fa. v. Eijk voor de huur van het land, waarop de accommodatie gebouwd 
zal worden en nu de tijdelijke schans staat. De huur bedraagt 
€ 300 per jaar. Aan de PBH is een zekerheidsstelling tot en met 2013 
gevraagd. De huidige stand van zaken is als volgt: de vereniging heeft 
een toezegging van € 10.000 van de provincie gekregen. Het bestuur 
merkt dat het wel leeft in Vlist: velen weten nog dat er een accommodatie 
was. De bereidheid om te helpen is aanwezig bij de vrijwilligers. Het 
waterschap gaat akkoord, als er een milieuvriendelijke afscheiding komt 
tussen water en zandbed. Er zijn inmiddels 15-20 jeugdleden en een 
actief bestuur.  
De leden gaan hiermee akkoord met de zekerheidsstelling door de PBH.  
 
Polsbroekerdam: de vereniging zal op 7 mei deelnemen aan de optocht 
in Polsbroekerdam en Benschop om het polsstokverspringen en het NK 
te promoten. De vereniging vraagt of er nog buttons zijn en of men de 
kikkers, die in de promotiekraam stonden, mogen gebruiken. Antwoord: 
de buttons mogen uitgedeeld worden (de voorraad is niet exact bekend) 
en Leo Roskam overlegt met het promotieteam probeert om de kikkers 
bij Ronald te brengen. 
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Jaarsveld: Teus heeft geen bijzonderheden te melden namens 
Jaarsveld. Hij heeft wel een vraag namens het demoteam. Mogelijk kan 
het demoteam een demo (a € 500) krijgen in Nieuw Vennep op 22 juni. 
Echter er is die dag ook een wedstrijd in Jaarsveld. Wat doen we: de 
demo afzeggen of de wedstrijd verplaatsen? Het bestuur zegt toe 
binnenkort een antwoord te geven. 
 
Linschoten: (Janny Schoenmaker): de accommodatie wordt verrijkt met 
zeecontainers. Deze worden gebruikt voor kleedruimte, kantine of toilet. 
De exacte invulling is nog niet bekend.  
 
9.  Technische zaken  
Materiaalbeheer: aan de leden het verzoek om voorzichtig om te gaan 
met de materialen. De matten gaan scheuren als men erop gaan staan.  
Er is een nieuwe polsstok getest. Deze is afgekeurd. Het volgende 
proefexemplaar zal waarschijnlijk beter zijn. De prijs is ongeveer € 400 
per stuk. De stokken worden alleen geleverd met een lengte van 11 m., 
zodat we de stokken zelf op maat moeten maken. 
 
Wijzigingen wedstrijdreglement:  
Toon Eikelenboom noemt, namens de TC, de volgende wijzigingen:  
-  de springers op de grote schans worden geacht 2 bondstenues in bezit 

te hebben. Als een springer een droog bondstenue meer heeft, dient 
hij/zij te springen in een wit, zwart of in een Jeppie t-shirt, met witte of 
zwarte broek.  

-  op het Hollands Kampioenschap zijn er in elke categorie 4 finalisten 
-  als na de wedstrijd blijkt dat er een nieuwe klassementsleider is, gaat 

het leidersshirt direct over naar de nieuwe klassementsleider. De 
springers moeten dit zelf in de gaten houden. 

-  een kampioenschap kan alleen tellen als alle deelnemers tenminste 
één sprong gemaakt hebben. Wanneer alle springers tenminste een 
sprong gemaakt hebben, maar de wedstrijd wordt afgelast voordat alle 
voorrondes zijn afgelopen, beslist de wedstrijdleiding in overleg met de 
organisatie of het kampioenschap telt op basis van de resultaten in de 
voorronde(n), of dat het kampioenschap wordt verschoven naar een 
andere datum. Wanneer aan een finale begonnen is, dan telt het 
kampioenschap, ongeacht of er een volledige finaleronde is 
gesprongen. 

-  reclame op topjes is verboden, met uitzondering van de 
keuringssticker. 
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Erik Bos meldt nog enkele wijzigingen:   
-  elke springer krijgt een formulier dat hij/zij ondertekenen moet (onder 

de 18 jaar is een handtekening van een ouder vereist), dat hij/zij 
bekend is met de risico’s van het polsstokverspringen en dat hij/zij voor 
eigen risico deelneemt. Onlangs besloten in het bestuur om dit 
verplicht te stellen. Het bestuur moet nog e.e.a. uitzoeken: geldt dit ook 
bij demo’s?, geldt dit alleen voor wedstrijden?, en hoe zit het met de 
vrijwilligers? (NB: dit wordt waarschijnlijk een jaar uitgesteld) 

-  de tijdslimiet wordt strenger gehanteerd. Na de landing van een 
springer gaat de tijd voor de volgende  

   springer lopen. Het stoplicht gaat op groen. Bij calamiteiten wordt er 
ge-reset. 

 
Klasse-indeling: 
-  de springvolgorde wordt als volgt: 
 schans A: eerst Senioren A,  dan Junioren A 
 schans B: eerst Dames A, dan Jongens A,  dan Junioren B 
 schans C: eerst Dames B, dan Jongens B,  dan Jongens C 
Dit is gedaan om de dames A en B / Jongens A en B / Junioren A en B 
zoveel mogelijk gelijktijdig te laten springen, voor het overzicht voor 
publiek en wedstrijdleider en om eerder met de finale te kunnen  
beginnen. Nu kunnen de finale beginnen op schans A en B, terwijl op 
schans C de jongens C nog aan de  voorronde bezig zijn. 
 
Prijzen: 

- het aantal prijzen t.o.v. het aantal deelnemers verandert. Het wordt: 1 
prijs bij 1-3 deelnemers, 2 prijzen bij 4 of 5 deelnemers, 3 prijzen bij 6 of 
meer deelnemers. Dit geldt alleen voor de grote schans, niet voor de 
jeugdschans. 
- de prijsuitreiking vindt plaats binnen 45 min. na afloop van de 
wedstrijd en na het opruimen! 
-  Ronald Overbeek meldt dat er is nog voor 2 jaar emblemen in 
voorraad zijn. Ook voor prijzen die 1 keer per jaar uitgereikt worden 
(Hollands Kampioenschap, Springer van het jaar, Willem Brouwer-
bokaal) geldt dat er nog voor 2 jaar voorraad is. 

 
Reacties:  
Liesbeth de With vraagt waarom iemand uit de Dames B (als ze in de 
finale zit) finale moet springen op de Dames A –schans. Antwoord: dit is 
m.n. voor de duidelijkheid 
Margriet Kamphof vraagt of het aantal prijzen ook geldt voor de 
jeugdschans, met name omdat er in de groep ouder dan 12 vaak weinig 
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deelnemers zijn. Besloten wordt dat op de jeugdschans de groep 12 jaar 
en ouder opgeheven wordt. Er komen dus 2 groepen: “ jeugd t/m 9 jaar”  
en “jeugd van 10 jaar en ouder”. Bij alle jeugdwedstrijden worden er 3 
prijzen per groep uitgereikt. 
Janny Schoenmaker stelt voor om de tijd voor een sprong in te laten 
gaan als de stok gezet kan worden. Dit voorstel wordt niet overgenomen 
door de vergadering. 
Aart van Eck vindt dat de bediener van de stoplichten beter opletten 
moet. Niels Koetsier vindt het hinderlijk als het stoplicht tijdens het 
stokzetten op oranje gaat, omdat de bediener van de stoplichten het 
stoplicht te laat gereset heeft. Toon heeft begrip hiervoor. 
Ook ontstaat er een korte discussie over wel/niet invoeren van de 
Topklasse. Toon Eikelenboom geeft aan dat dit een zaak van de TC is. 
Gerard Hack geeft aan dat deze discussie binnen het bestuur uitgebreid 
gevoerd is en beide oplossingen voor- en nadelen hebben. Om deze 
reden heeft dit niet geleid tot een verzoek aan de TC om een Topklasse 
in te voeren. Margriet Kamphof merkt op dat de A klasse gewoon de  
top is. 
Wim Roskam heeft in het jaarverslag gelezen dat de tweekampploeg 
wordt vastgesteld door de TC in overleg met de wedstrijdsecretaris. Hij 
vraagt wie er uiteindelijk beslist alleen de TC of de TC en de 
wedstrijdsecretaris samen. Antwoord: Hiermee wordt bedoeld dat de TC 
uiteindelijk beslist. Beter was de formulering de tweekampploeg wordt 
vastgesteld door de TC na overleg met de wedstrijdsecretaris. Dit wordt 
door het bestuur meegenomen. 
 
10.  Promotie en Sponsoring (Werving publiek, Persdag, Sponsors) 
Arja Helmes geeft een toelichting op de werving van sponsors.  
De sponsorcommissie heeft een prachtig boek gemaakt om sponsors te 
werven. 
Hydron was goed te spreken over het vorige seizoen en wil aankomend 
seizoen prominent aanwezig zijn bij alle speciale wedstrijden. De 
Hydron-boog wordt geplaatst bij de speciale wedstrijden, behalve bij het 
HK en bij de seizoensopening in Linschoten. Ook komt er een 
reclamebord op de polsstokwagen, twee reclamedoeken en dragen de 
mikkers/polshouders een Hydron-shirt.  
Ook is er een toezegging van Jeva (Lopik) en sponsort Herman van 
Krimpen de PBH met een reclamebord op de polsstokwagen. Van het 
bedrag van Jeva kunnen 2 polsstokken gekocht worden. Arja geeft aan 
dat het bedrag op de begroting is toegezegd en grotendeels al is betaald. 
Gerard Hack bedankt de sponsorcommissie voor het goede werk, 
waarna de leden spontaan applaudisseren.  
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Wim Roskam vraagt of Hydron genoemd moet worden tijdens het 
commentaar. Antwoord: Af en toe noemen is positief: Hydron wil 
prominent aanwezig zijn op deze speciale wedstrijden.  
De kalenders zijn gesponsord door fa. Spruit, deze en de posters zijn 
gratis gedrukt.  
Om subsidie van de provincie te krijgen zijn er contacten gelegd. 
De eerste wedstrijd zal tevens een persdag zijn. De pers kan 
kennismaken met onze prachtige sport. De PC zal het draaiboek voor 
deze wedstrijd in de eerstvolgende Polshoogte plaatsen.  
Gerard geeft uitleg over het werven van meer publiek. Opgemerkt wordt 
dat kinderen tot en met 12 jaar gratis entree moeten hebben. Bert Jan 
van Vliet vraagt of de sponsors er mee akkoord gaan dat er entree 
geheven wordt op extra gesponsorde wedstrijden. Antwoord: Hydron 
weet dat er speciale wedstrijden zijn waarin we proberen extra publiek te 
krijgen.  In februari heeft de PC de plannen gepresenteerd aan de 
verenigingen. In april hebben we hierover nog overleg met de 
verenigingen. Het idee om een gratis consumptie te geven aan het 
betalende publiek, wordt meegenomen. 
 
I.v.m. de afgelasting van Montreal is er door Pieter Hielema een claim 
ingediend. Tot nu toe is geen geld ontvangen. 
 
11.  Contact met NFB en FLB 
- Verslag bijeenkomst NFB 9-10-2004: Tijdens dit gesprek is er 

gespreken over de NFB. Het was een positief gesprek. Een resultaat 
hiervan is dat het meningsverschil tussen FLB en PBH over de 
Tweekamp Jaarsveld 2002 opgelost is. Er is door het FLB 834 euro 
overgemaakt aan de PBH. Dit geld gaat naar Jaarsveld. 

- Verslag bijeenkomst FLB 5-2-2005: na bovengenoemd gesprek is er 
door FLB en PBH een afspraak gemaakt om samen een bijeenkomst te 
houden. Dit heeft geresulteerd in de afspraak om te komen tot één 
NFB-wedstrijdreglement, met hierin 2 door de NFB goedgekeurde 
supplementen (toevoegingen), nl. één voor het FLB en één voor de 
PBH, omdat beide bonden eigen specifieke situatie kennen. Erik Bos 
(PBH) en Sjors Eiling (FLB) gaan dit voorbereiden.  

 Ook zullen beide bonden hun best doen voor een sterke, betrokken 
NFB, o.a. door de voorzitters van de beide bonden aanwezig te laten 
zijn op elke NFB-vergadering.  

 Helaas zijn onze NFB-vertegenwoordigers afwezig om de NFB-zaken 
toe te lichten. 
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12.  Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 
- Het PBH-bestuur heeft uitgezocht hoe het zit met de aansprakelijkheid 

van bestuurders van verenigingen. Bij goed bestuur kunnen 
bestuurders zich verontschuldigen. E.e.a.zal ter kennisgeving aan de 
verenigingen worden gestuurd. 

- Erik Bos geeft aan voor het wedstrijdsecretariaat (reglementen, 
ledenadministratie en bijhouden klassement) hulp nodig te hebben, 
zeker nu Maaike Langerak stopt met haar assistentie. (NB Na afloop 
van de vergadering melden Leonie v.d. Stok en Bert Jan van Vliet zich 
om Erik te helpen.) 

- Gerard geeft aan dat voor onze promotie-activiteiten veel vrijwilligers 
nodig zijn. 

- Gerard geeft aan dat het indoorspringen in Zwaagwesteinde nu buiten 
de bonden om georganiseerd wordt. Ieder springt dus voor eigen risico! 
Formeel is er geen limiet (minimumafstand) voor deelname. Carla Bos, 
geeft als trainer een advieslimiet een PR van minimaal 13,00 m. 

- Mieke Baars vraagt of Polsbroekerdam voor de optocht van 7 mei de 
polsstokbus lenen mag. Antwoord: akkoord.  

- Carla Bos vraagt of er een limietdatum voor het licentiespringen 
gehanteerd wordt. Antwoord TC: het advies is 1 augustus, maar er zijn 
situaties dat iemand na 1 augustus voor zijn licentie springt. 

- Teus Eikelenboom vraagt of er jaarlijks 4 Polshoogtes uitkomen, 
waarvan 1 in mei. Antwoord: inderdaad, dat klopt. Ook meldt Teus dat 
alle springers voor het seizoen verplicht op een papier de wedstrijden 
aankruisen moeten, waarop ze meedoen. Dit is bedoeld om betere 
wedstrijdlijsten te krijgen.  

- Margriet Kamphof vraagt of de commentatoren van te voren 
afstemmen/aangeven willen, wie er bij welke wedstrijd commentaar 
geeft. Wim Roskam geeft aan dat het de taak van de verenigingen is en 
dat zij er goed aan doen aan het begin van het seizoen de 
commentators af te spreken. 

- Margriet Kamphof vraagt of de schrijvers bij de jeugdwedstrijd de 
prijzen uitreiken willen en wel  z.s.m. na de wedstrijd. Allen gaan 
hiermee akkoord. (NB: graag vooraf afspreken tussen de schrijvers en 
de organiserende vereniging. Prijsuitreiking door de vereniging is 
natuurlijk ook prima). 

- Margriet vraagt waarom de harsverkoop niet meer in de promotiekraam 
mag. Antwoord: de activiteiten voor springers en de promotie willen we 
scheiden. Waar komt dan het verkooppunt van de hars? Antwoord: de 
PC weet het antwoord. Carla Bos meldt dat John Burghout harsbusjes 
verkoopt voor 5,50 euro. (NB na de vergadering heeft Cora Koetsier 
aangegeven dat zij de harsbussen wel wil verkopen) 
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- Janny Schoenmaker vindt het goed idee om de vrienden van het 
polsstokverspringen te vragen om   administratieve taken uit te voeren. 
Hiervoor is het nodig de taakomschrijving op papier te zetten.  

-  Marja van Eijk geeft aan dat Vlist ook polsstokken bestellen wil, 
uiteraard nadat het proefmodel   goedgekeurd is. 

- Toon Eikelenboom (namens TC): het licentiespringen gebeurt in 
aanwezigheid van 1 TC-lid en de trainer. (voorheen 2 TC-leden) 

- Teus Eikelenboom (namens TC): de verenigingen dienen zelf Bep 
Hagoort te vragen voor de EHBO van een wedstrijd. Als Bep niet kan, 
dan zelf voor een vervanger zorgen. Naar aanleiding komt de vraag: 
wie houdt de reserve EHBO-koffer compleet? (NB: dit doet Sabine 
Eikelenboom) 

 
13.  Sluiting : om 23.00 uur dankt Gerard allen voor hun aanwezigheid en 
inbreng, waarna de vergadering gesloten wordt. 
 

 De wedstrijd van woensdag 22 juni in Jaarsveld wordt 
mogelijk verplaatst naar dinsdag 21 juni. Zie punt 8 in 

voorgaande notulen. Houdt deze datum dus vrij in je agenda. 

 Optocht 7 mei in Polsbroekerdam 
 
In de vorige editie van de Polshoogte heeft al een stukje gestaan over 
de optocht in Polsbroekerdam op 7 mei a.s., en dit stukje is nog even  
ter herinnering. Er zijn een aantal leden van de polsstokvereniging 
Polsbroekerdam heel druk geweest met het maken van de wagens voor 
de optocht, die gehouden wordt omdat de buurtvereniging VVV (Vrede, 
Vreugde, Vrijheid) dit jaar 60 jaar bestaat.  
Er is een kleine ’Jeppie’ wagen gemaakt, waarop de kleinste springers 
en familieleden van springers als één grote kikkerfamilie reclame maken 
voor de jeugdschans. 
Op de grote wagen is een schansje gemaakt met een paar klimpalen. Bij 
deze wagen lopen springers van de grote schans, er worden 
wedstrijdkalenders en flyers uitgedeeld en o.a. reclame gemaakt voor het 
NK in Polsbroekerdam. 
De optocht begint om 14.00 uur bij de Triangel. Om 16.00 uur is de 
prijsuitreiking in de grote tent achter de Triangel, en daarna is er live 
muziek en een discotheek met muziek uit de jaren ‘60 en ‘70. Ook zijn de 
voor ons bekende bakdames weer aanwezig.  
Redenen genoeg dus om op 7 mei a.s. even naar ‘de Dam’ te komen. 
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Dit jaar wordt tegelijkertijd met alle wedstrijden die 

georganiseerd worden door de Polsstokbond Holland ook een 
jeugdwedstrijd 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. Lees dit reglement maar eens goed door. 

Misschien is dit voor de jongste springers onder ons een beetje 
ingewikkeld, maar laat in ieder geval één van je ouders dit 

reglement even doorlezen. 
 
WEDSTRIJDREGLEMENT POLSSTOKBOND HOLLAND 

JEUGDSCHANS 2005 
 
Artikel 1. 
Vanaf een leeftijd van 7 jaar kan een beginnende springer in 
opleiding gaan bij een polsstokvereniging. Hij / zij zal dan 
begeleid worden door een trainer van deze afdeling en springen 
op de daarvoor bestemde Jeugdschans. Het is voor springers in 
opleiding ten allen tijden verboden te springen zonder 
begeleiding. 
 
Artikel 2. 
Op de Jeugdschansen van de verschillende afdelingen van de 
PBH worden Jeugdwedstrijden georganiseerd. Voor deelname 
aan deze wedstrijden kan men zich ter plaatse opgeven, nadat 
een trainer van de eigen afdeling daarvoor toestemming heeft 
gegeven. 
 
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. Men heeft zich 
strikt te houden aan de instructies van deze begeleider. 
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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. 
 
Artikel 5. 
Een trainer van de eigen afdeling 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 toestemming van een trainer van zijn eigen afdeling 
te springen van de grote schans. 
 
Artikel 6. 
Zodra een springer in opleiding het springen van de grote 
schans voldoende onder de knie heeft, zal hij / zij door een 
trainer van de eigen afdeling 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. Dit 
wordt ook wel Licentiespringen genoemd. Deze twee bevoegde 
personen beslissen dan of deze springer een licentie krijgt voor 
de grote schans. 
 
Artikel 7. 
Weigert een springer om te springen voor overplaatsing, dan 
kan hij / zij worden uitgesloten voor deelname aan de 
Jeugdwedstrijden. De TC zal hierover beslissen. 
 
Artikel 8. 
Zodra een springer een licentie behaalt, is hij / zij uitgesloten 
voor deelname aan Jeugdwedstrijden. Voor deze springer treed 
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. 
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Wintertraining springers van de jeugdschans 
 
Op de wintertraining van de jeugdschans zitten 2 springers van 
Polsbroekerdam en een stuk of 7 van Linschoten. De training 
wordt gegeven door Leo Roskam en Niels Koetsier helpt hem 
hierbij. 
We hebben 1 keer binnen getraind en tot nu toe een stuk of 3 
keer buiten in Linschoten. 
We oefenen het klimmen en de insprong. Ook gaan we lekker 
rennen en voetballen. 
Ik heb al weer zin in de wedstrijden 
 
Cynthia Baars 
 

  

Kikker spreekwoorden en gezegden 
 

Ergens verkikkerd op zijn 
Ergens een groot liefhebber van zijn 

 

Als een kikker op een kluitje 
Zonder enige bewegingsruimte 

 

Een kikker in de keel hebben 
Een schorre stem hebben 

 

Wie een prins wil trouwen, moet veel kikkers kussen 
De juiste keuze maken door veel ervaring op te doen 

 

Van een kale kikker kan je geen veren plukken 
Waar niets is, valt ook niets te halen 

 

Kikkerbloed hebben 
Nooit koud hebben 
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Zwemmen met de springers 

van de jeugdschans  
zwembad Merwestein in Nieuwegein 

 
Hé springsters en springers, 

 
Er is ons gevraagd iets te schrijven over het zwemmen  
van negen april. Er is toch nog wat van gekomen om iets  
leuks te doen met de springers van de jeugdschansen! 
Wij vonden het erg leuk en gezellig, omdat er van andere  
verenigingen ook springers mee gingen. Wij vonden het 
ook leuk dat de begeleiding erg sportief was. En we  
kregen ook nog friet en drinken. We konden met Aart, 
Margriet, Teus, Leo en mevrouw Baars mee rijden en  
dat was goed geregeld... 
Bedankt voor alles!  
En ik hoop dat we nog een keer  
iets leuks gaan doen! 
 
En wij hebben vet zin in het  
nieuwe spring seizoen. 
  
Vriendelijke groetjes: 
Margriet van der Hoeven en  
Hilde van der Paauw  

9 april 
 2005 
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Raadsels, moppen en nog meer  
 

We willen de jeugdhoek voor onze jongste springers van de 
jeugdschans en de jongste springers van de grote schans nóg 
gezelliger en groter maken, zodat het een clubblad wordt voor 
alle leden. Dus hierbij een oproep voor deze groep springers, of 

kinderen van degene die deze Polshoogte in de brievenbus 
krijgen: Hebben jullie nog iets leuks te vertellen, een goeie 
(nette) mop, een wist-je-datje of iets anders wat je wel leuk 
lijkt om terug te zien in de Polshoogte, geef dit dan door aan 

één van redaktieleden die voorin de Polshoogte staan vermeld. 
We hopen dat er veel leuke dingen worden ingeleverd. 

 
Welk dier kan het snelste lopen?……………..…………….Een Rendier 
Welk dier is het bangst? ………..…………….………..... Een Sidderaal 
Welk dier is gelovig?……………....………....……...Een Bidsprinkhaan 
Welk dier is het schoonst?…..……………..…..…..…..…Een Wasbeer 
Welk dier is beroemd onder water? ....……….………........Een Zeester 
Welk dier houdt er van denkspelletjes? ..……….…….....Een Damhert 
Welk dier blijft altijd een zuigeling? ...………….….. Een Speenvarken 
 
Zit een man met hamer en nijptang langs de waterkant. Als een ander 
hem vraagt wat hij daar doet, zegt hij: "Ik vis." "Hoe bedoel je, je vist, 
zo kun je toch niets vangen?" De visser antwoordt: "Voor een tientje 
vertel ik je hoe ik dat doe". De ander wordt toch wel nieuwsgierig en 

betaalt een tientje. "Nou, ik wacht tot er een vis komt, grijp hem 
tussen de tang en sla hem dan met de hamer op zijn kop", legt de 

visser uit. "Maar zo vang je toch nooit wat?" "Oh jawel, een tientje of 
vijf op een middag". 

 
Er lopen twee zakken cement over straat. Zegt de ene: "Bah, het gaat 

regenen." Zegt de andere: "Niet zeuren, daar word je hard van." 
 

Jantje komt hard lachend van school. Zijn vader kijkt hem verbaasd 
aan en vraagt: "Wat is er zo grappig, Jantje?" Hij antwoordt: "Ik kreeg 

straf van de meester en moet nu 100 keer "Ik ben een ezel" 
opschrijven." Vader vraagt hem: "Wat is daar nou zo leuk aan?" 

Jantje begint nog harder te bulderen en zegt: "U moet er uw 
handtekening onder zetten, vader!" 
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