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Hoeveel Elite Polsstokspringers doen er vandaag mee? 

 Mail je antwoord naar sponsoring@ilion.nl 

 

En wie weet staat er binnenkort wat lekkers bij jou op tafel! 
Email alleen voor gebruik door ARV ILION 
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Welkom bij het 9e Klaverblad Internationaal 

Polsstokgala. 

 

Internationaal deelnemersveld en entertainment  

ingrediënten voor topsfeer in Zoetermeer. 

 

Vandaag staat geheel in het teken van het polsstokhoogspringen; 

het meest spectaculaire onderdeel van de atletiek. Een atletiekveld 

met topspringers uit Duitsland, België, Engeland, Frankrijk, USA, 

Zuid Afrika, Bulgarije en natuurlijk Nederland staan klaar voor een 

mooie show.  

Een van de redenen voor de populariteit van het gala is het 

moderne concept. De deelnemers kiezen zelf hun favoriete 

opzwepende muziek om op te springen. Zo wordt het een wedstrijd 

waarbij het showelement een zeer belangrijke rol speelt.  

 

De Nederlands kampioenen en titelverdedigers behoren ook dit 

jaar weer tot de favorieten. 

Vice Nederlands kampioene Killiana Heijmans zal haar kunsten 

vertonen samen met de aanstormende junioren talenten Noga 

Piepenbroek en Marijn Kieft. Uit Zuid Afrika zal de Wereld Junioren 

Kampioene Miré Reinstorf de strijd met Killiana aanbinden. Bij de 

mannen is Nederlands Kampioen Menno Vloon de titelverdediger 

en torenhoge favoriet. De verwachting is dat hij zijn eigen 

meetingrecord van 5.65 uit de boeken gaat springen. Hij krijgt de 

nodige concurrentie van de Engelsman Adam Haig en Koen van der 
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Inzamelingsactie…Doet u mee? 
Tijdens de terugvlucht van het EK in Israël zijn er 6 polsstokken 

gesneuveld door toedoen van AirFrance. 

AirFrance wilt deze dure polsstokken niet vergoeden. Ook de 

Atletiek Unie heeft geen passende oplossing! 

De damesgroep is hierdoor erg geraakt en heeft nu zeer beperkte 

middelen om mee te trainen. ARV Ilion zet zich in om hier wat aan 

te doen, maar kan niet alle kosten dragen.  

Alle steun is welkom! Een kleine donatie bij de muntverkoop is 

welkom. Een reactie kunt u ook sturen naar sponsoring@ilion.nl. 

Bedankt namens atleten en de club!  

 

Wijst die met 5.55 meter en 5.50 waarschijnlijk gaan strijden om de 

2de plaats. 

Aan deze editie is ook een talentenwedstrijd gekoppeld waar de 

toekomstige Nederlandse top op af komt. Zij beginnen met hun 

sprongen om 14.00 uur. 

 

Catering deze dag 

In de hal kunt u terecht voor verschillende drankjes en lekkernijen. 

Waaronder heerlijke pannenkoeken en lekkere Indonesische 

Snacks van Indo Foods. Muntjes zijn in de kantine te koop. 

 

De verkoop draagt bij aan het mogelijk maken van dit evenement. 

De organisatie wenst alle bezoekers veel plezier! 

 

PROGRAMMA 

13.00 uur : Opening hal 

14.00 uur: Aanvang Talenten Wedstrijd jongens/heren 

15.30 uur: Clinic Polsstokspringen voor kids (hal) 

16.55 uur: Opening Klaverblad Polsstokgala door  

                  Wethouder Sport Dhr. R. Weerwag 

      

17.00 uur: Aanvang Internationale Elite Wedstrijd vrouwen 

 

18.30 uur: Clinic Polsstokspringen voor kids (hal) 

19.00 uur: Aanvang Internationale Elite Wedstrijd heren 

 

Afsluiting 
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ELITE VROUWEN  

 

 

ELITE MANNEN 

 


