Polsstokseizoen gestart!
De eerste sprongen van dit nieuwe seizoen zijn vandaag gemaakt!
Niels heeft de eerste sprong over de c- schans gemaakt. Dit gebeurde tijdens een
demonstratie die gehouden werd in Polsbroekerdam op 8 maart 2008.
Een groep van circa 10 enthousiaste personen durfde het aan, zij maakte
ondanks het winterse weer, de eerste sprongen over de schansen.
Het was een erg gezellige middag, en ik hoop het begin van een goede reeks
demonstraties.
De mannen vonden het allemaal erg leuk, we zijn begonnen op de droogschans,
maar al snel gingen we naar de jeugdschans. De mannen hadden de techniek
allemaal vrij goed onder controle. Er waren ook 3 mannen bij die oorspronkelijk
uit Friesland komen, en dat was te merken. Zij wilden ook op de oud-hollandse
manier door de polder heen. Dit kunt u zien op de foto`s.
Ondanks het feit dat de wind toenam, waren er een paar fanatiekelingen die het
wel aan durfden om over de c-schans te springen. Dit ging buitengewoon goed,
en er zijn de hele dag geen nat sprongen gemaakt.
Helaas durfde de vrijgezel, (die volgende week gaat trouwen), niet over de cschans, maar hij werd er alsnog ingegooid door de rest van de groep. Hij zag
even wat bleekjes, maar naardat hij gedoucht had, was hij weer van de schrik
bijgekomen.
Kortom het was een koude, maar gezellige middag met veel spring plezier.
Hopelijk, en dat weet ik eigenlijk wel zeker, gaan we dat dit seizoen nog veel
meer beleven!

De eerste sprongen over de droogschans.

Op de oud-hollandse manier, dit gaat maar net goed!

De eerste sprong van het jaar, gemaakt door Niels.

En wat hij kan... dat kan de rest natuurlijk ook.

Ook deze springer heeft de smaak te pakken.

Dit is de man die volgende week gaat trouwen. Hij moest en zal in het water belanden!

