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Informatie over de Polsstokbond Holland                    tel nr 030-6887108 

Secretariaat secretariaat@pbholland.com    Veldoven 3  - 3401 RV  IJsselstein 

Bankrekening 3071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland  Lopik 

Websites www.pbholland.com  www.zelffierljeppen.nl  

Bestuur Polsstokbond Holland 
Voorzitter Jan Kooijman 0348-553006 

Secretaris Vacant  

Penningmeester, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, sponsorzaken Arja Helmes 06-19458012 

Lid, technische zaken Koos van Amerongen 0348-451928 

Lid, promotiezaken Douwe Boersma 06-52618617 

Lid, jeugdzaken, vrijwilligerszaken Vacant  

DB Technische Commissie 
Voorzitter Brenda Knijff 06-12193252 

Secretaris Annie van de Geer 06-40441009 

Lid Henry Helmes 06-12235709 

Lid Gerard Backx 06-30143464 

Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 0348-451949 

Coördinator bus Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

Promotie Commissie  

Voorzitter Douwe Boersma 06-52618617 

Lid Anthony Lekkerkerker 06-10409428 

Website 

Beheerder Pieter Hielema 0346-240211 

Demo’s 
Contactpersoon demo’s op wedstrijdschansen Leo Roskam 06-29431245 

Contactpersoon springers bij demo’s op locatie Eelco Tigchelaar 06-21693252 

Groeicommissie 
Leden  Jan Kooijman, Douwe Boersma, Floris van Elzakker, Pieter Hielema 

Sponsorcommissie 
Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Pieter Hielema 0346-240211 

Springersraad  

Voorzitter Pieter Verweij 06-51687667 

Secretaris Wendy Helmes 06-57100362 

Leden  Laurens Lekkerkerker - Arno Baas - Carina den Hartogh  

Vertegenwoordiging in NFB namens PBH 
Lid Jan Kooijman 0348-553006 

Lid Douwe Boersma 06-52618617 

Ledenraad   Henry Helmes  -  Jaco de Groot  -  Bert Koetsier 

Redactie Polshoogte 
Opmaak Arja Helmes 030-6887108 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

mailto:secretariaat@pbholland.com
http://www.pbholland.com/
http://www.zelffierljeppen.nl/
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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 Hanneke vd Kroef 
0348-433379  
06-20512508 

Uitgifte tenues Joke de With  
 

0348-451264 
 

Doorgeven van wijzigingen 
Bij de ledenadministratie van je eigen vereniging.  

voor vrienden etc ledenadministratie@pbholland.com 
 

 

 
 

Van de redactie 
 

Het sneeuwt! Dat heeft natuurlijk niets met het polsstok-

verspringen te maken, maar wel met de tijd van het jaar 
waarin we nu zitten. Terugkijkend op een prachtig seizoen, 

met als toetje nog twee hele warme zaterdagen, met een 
zeer succesvol jeugd NK en een gezellige Koppelcup / 

buikschuif afsluiting.  Genoeg dingen om nog eens over na te 
praten en dat kunnen we binnenkort doen, tijdens het 

volleybaltoernooi en eindejaarsfeest wat op 15 december 
wordt gehouden.  

We hopen daar vele springers, vrienden en bekenden te 
ontmoeten. 

 
De redactie wenst alle lezers van de Polshoogte 

Fijne Kerstdagen en een goed en voorspoedig 2013 
 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 1 maart 2013 
De volgende editie komt uit: rond 10 maart 2013 

Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 
 

Wij zijn op zoek naar nieuwe redactieleden, voor info graag 
contact opnemen met Arja Helmes 

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


  

Handelsonderneming                IMPORT - EXPORT     
                                                                       

                                                                         Melkkoeltanks, opslagtanks, 
 

                                                                         melkmachines en onderdelen 

                                                                                                                                                                                                         

 
        J. den Hartogh                                    J.H. de Graaff 
        Lopikerweg Oost 52                             Haarweg 4 (Lingebos) 

          3411 JH  Lopik                              4212 KJ  Vuren  
          Tel. (0348) 55 35 68                      Tel. (0183) 62 32 27 Fax. (0183)62 4541 

       E-mail jan.den.hartog@hagra.nl          E-mail jan.de.graaff@hagra.nl 

B&V Electronics B.V. 

Lorentzlaan 12B 

3401 MX IJsselstein 

Tel: 030 699 37 37 

Fax: 030 634 00 46 

www.benvelectronics.nl 

info@benvelectronics.nl  
Reparatie en verkoop audio/video                           
Satelliet systemen                                                    Openingstijden ma-vr van 09.00 -18.00 uur 
Professionele audio/video systemen                                               wo-do van 19.00 - 21.00 uur   
Computersystemen/benodigdheden                                                      za van 09.00 - 16.00 uur 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGRA v.o.f. 
www.hagra.nl 

 

mailto:jan.den.kartog@hagra.nl
mailto:jan.de.graaff@hagra.nl
http://www.hagra.nl/
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Van het bestuur 
 

Het is eind november en we hebben  
de najaarsvergadering al weer gehad. 

Voor komend seizoen is de wedstrijdkalender 
zo goed als rond en er staan 25 klassementswedstrijden op 

het programma. 
 

Onze nieuwste vereniging Zegveld is druk aan het bouwen 
en verwacht volgend jaar een jeugdschans en een C-schans 

gereed te hebben. Nog geen wedstrijden dus. De vereniging 
gaat zich in 2013 richten op het werven van nieuwe leden en 

wil aan het eind van het seizoen een wedstrijd organiseren 
voor de eigen leden.  

 

In het najaar hebben we de evaluatie gehad van het 
afgelopen seizoen. Er zijn diverse aandachtspunten en 

verbeterpunten verzameld. Omdat we de afgelopen jaren al 
heel veel zaken hebben opgepikt staan er dit jaar minder 

punten op de lijst dan in eerdere jaren. 
 

Ook liggen er al mooie nieuwe plannen voor komend seizoen, 
heel bijzonder is wel het plan voor een nieuwe Nationale 

competitie, waaraan de beste springers uit Holland en 
Friesland mogen meedoen. We hopen deze competitie 

komend seizoen te kunnen realiseren. 
 

Het nieuwe seizoen hopen we starten met het nieuw 
aangeschafte meetsysteem, ook zijn een aantal personen 

bezig met de aanschaf van een nieuwe polsstokbus. 

 
Het bestuur heeft meer man (-vrouw) kracht nodig en we 

hopen snel een aantal nieuwe bestuursleden te kunnen 
begroeten. Dat zal ons helpen om nog meer zaken voor onze 

mooie sport gerealiseerd te krijgen. 
 

Bertjan van Vliet 
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Nominatie springer/ talent van het jaar 2012 

De nominaties van de Springer van het jaar en het Talent van het 
jaar zijn bekend. 

Nominaties Springer van het jaar 

Volgorde op alfabet 

 

Bastiaan de Bruijn had in 2012 een prima 

seizoen waarin hij zijn persoonlijke record 
maar liefst drie maal verbeterde. Vooral 

de twee wedstrijden in Jaarsveld 
halverwege augustus vielen daarbij op 

waarbij hij in twee stappen zijn record tot 
boven de 19 meter bracht. Zijn 19.09 

meter is nu goed voor een elfde plaats op 
de Hollandse ranglijst aller tijden. Ook zijn 

klassement verbeterde hij ten opzichte 
van zijn vorig beste klassement in 2009 

met bijna een meter. Bastiaan bekroont 
een prima seizoen met een mooie 

nominatie voor springer van het jaar. 

 

 

 

Fenomenaal. Eén woord is voldoende om 

het presteren van Theo van Kooten te 
beschrijven. 44 jaar en het lijkt alsof de 

leeftijd geen vat op zijn prestaties heeft. 
Hij springt letterlijk meters verder dan ooit 
door een 40 plusser gesprongen is. Tijdens 

het NK in IJlst evenaarde Theo zijn 
persoonlijke record en sprong 20.31 

meter. Dat is 3 meter verder dan de beste 
40 plusser voor hem, “living legend” Aart 

de With en 5 meter verder dan John 
Burghout de beste 44 jarige voor hem. 

Nederlands recordhouder Bart Helmholt en 
Hollands recordhouder Jaco de Groot zijn 

er niet gerust op en weten dat Theo ook 
komend seizoen in staat is hun records 

aan te vallen. 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H031
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H037
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1970H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1970H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1979F002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1979F002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996F001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
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Superlatieven schieten te kort om het 
buitengewone seizoen van Wilco van 

Amerongen uit Benschop te beschrijven. 
Hij won in zijn derde juniorenjaar alle 
beschikbare titels (Nederlands, Hollands 

en NFM kampioen) en wist daarnaast op 
twee na alle competitiewedstrijden te 

winnen. Ook verpletterde Wilco het 
klassementsrecord van Jaco de Groot uit 

2006 en verbeterde dit met ongeveer 4 
meter. Met veel sprongen hoog in de 19 
meter blijft er ook nog wat te wensen over 

voor 2013 ... de 20 meter lonkt en dat 
geldt ook voor het Nederlandse Junioren 

record wat staat op 20.41 meter. 
 

Nominaties Talent van het jaar (Willem Brouwer Bokaal) 

Volgorde op alfabet 

 

Joriene Baas sprong dit jaar voor het eerst 
een heel seizoen op de grote schans en zij 

deed dit meer dan verdienstelijk. In 2012 
sprong zij maar liefst 11 maal een 

persoonlijk record, uiteindelijke bekroond 
met een fraaie 12.65 meter op 14 augustus 
in Jaarsveld. Deze afstand was de beste ooit 

voor een 11-jarig meisje. Vorig jaar werd 
Joriene Nederlands Kampioen bij de Meisjes 

in de leeftijd van 11-12 jaar. Dit jaar 
prolongeerde zij deze titel op haar 

thuisschans in Polsbroekerdam, op de voet 
gevolgd door haar clubgenote Fabiënne 

Overbeek. In een spannende strijd bleek ze 
de koelste. Joriene koppelt een fraaie stijl 
aan doorzettingsvermogen en 

koelbloedigheid. Ze is daarmee een grote 
belofte voor de komende jaren. 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H032
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H035
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H035
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2012 was het jaar waarin het talent van 

Ricardo Faaij tot wasdom is gekomen. Van 
een gemiddelde springer ontwikkelde hij 
zich, met veel passie en enthousiasme, tot 

een topspringer in Nederland. Hij won, met 
een verschil van slechts 5 centimeter, het 

klassement in Holland bij de Jongens. 
Tegelijkertijd verbeterde hij zijn eigen beste 

klassement met maar liefst 18 meter (ruim 
2,5 meter gemiddeld verder dan in 2011). 

Een prachtige progressie in een prachtig 
seizoen, bekroont met een tweede plaats bij 
het NFM, de Hollandse titel en een derde 

plaats op het Nederlands Kampioenschap. 

 

 

Naast Ricardo Faaij zagen we ineens nog 
zo’n groeibriljant. Ronald van Bemmel begon 

het seizoen met een persoonlijk record van 
14.07 meter, sprong de eerste wedstrijd 

meteen drie persoonlijke records en deed dat 
de twee wedstrijden daarna nog enkele 

keren en was toen al ruim 2,5 meter verder 
dan in 2011. Deze 16.68 meter was de beste 
afstand ooit door een 14-jarige gesprongen. 

Ronald eindigde het seizoen uiteindelijk op 
een afstand van 17.23 meter en sloot zich 

daarmee aan bij een heel klein select 
groepje Jongens die de 17 meter 

passeerden. Volgend jaar gaat hij samen 
met Ricardo op jacht naar hoofdprijzen op 
nationaal niveau. 

De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op 15 
december a.s. tijdens het eindejaarsfeest van de 

Polsstokbond Holland.  
Locatie: Kantine VV Benschop, Kon. Wilhelminastraat 27 te 

Benschop 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H046


 
 

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!!              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyzerreizen.nl/
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Extra informatie: 

 
1. Het is bij deze verkiezing niet mogelijk dat dezelfde 

springer twee jaren achter elkaar dezelfde prijs wint. De 
Springer van het jaar 2011 Dymphie van Rooijen niet 

opnieuw gekozen worden tot Springer van het jaar. Het 
Talent van het jaar 2011 Gerwin Kastelein, kan niet opnieuw 

gekozen worden als Talent van het jaar. 
 

2. Zowel de genomineerden als de uiteindelijke winnaars 
worden gekozen door het bestuur van de Polsstokbond. Het 

bestuur maakt daarbij alleen gebruik van de door de 
verenigingen voorgedragen springers. Elke vereniging draagt 

voor beide prijzen maximaal drie springers voor. 
 

3. Bij de prijsuitreiking wordt ook het Willem Brouwer 
Plateau uitgereikt aan de springer met de meeste 

persoonlijke records in het seizoen. Dit jaar gaat deze prijs 
naar Joriene Baas. Zij sprong in 2012 maar liefst 11 maal 

een nieuw persoonlijk record en bracht dit van 10.08 meter 
naar 12.65 meter. 

 
4. De winnaars van het NEXT Vastgoed Klassement van het 

seizoen 2012 krijgen het shirt van de klassementwinnaar 
uitgereikt. De winnaars zijn Jaco de Groot (Senioren), Wilco 

van Amerongen (Junioren), Ricardo Faaij (Jongens) en 
Dymphie van Rooijen (Dames). 

 
5. De Bert Hertog wisselbokalen worden uitgereikt aan Jaco 

de Groot (Senioren), Wilco van Amerongen (Junioren), Jens 
Vlasveld (Jongens) en Wendy Helmes (Dames).  

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=PH007
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H032
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=PH021
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H013
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H013
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
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Volleybaltoernooi 2012 
 

Zaterdag 15 december is het weer tijd voor het 
volleybaltoernooi van de Polsstokbond Holland. 
 

Dit jaar vindt het toernooi plaats in sporthal ‘De Bosrand’ in 
Benschop. Vanaf 17.30 uur is iedereen van harte welkom, de 

wedstrijden zullen om 18:00 uur precies beginnen. De 
organisatie stelt het op prijs dat de teams op tijd aanwezig 

zijn zodat alles goed verloopt. Mocht je niet meespelen dan 
ben je alsnog van harte uitgenodigd om gezellig te komen 

kijken en de teams aan te moedigen. Ook voor de kinderen 
worden een paar spellen en kleurplaten neergelegd.  
 

De Polsstokbond is een gezellige vereniging dus zorg ervoor 
dat we dit tijdens het toernooi laten zien. Dit houdt in dat we 

voorzichtig met elkaar en met het materiaal omgaan. Denk 
eraan dat je in de zaal geen zwarte zolen mag dragen, 

hierdoor komen strepen op de vloer. 
 

In principe geef je je op bij de vereniging waar je lid van 

bent zodat er ook namens de verenigingen gespeeld kan 
worden. Er is een poule voor jeugd van 12 tot 16 jaar en er 

is een poule voor deelnemers vanaf 16 jaar. 
Opgeven doe je bij de contactpersoon van de vereniging, dit 

staat hieronder weergegeven. 
 

Polsbroekerdam  -  Anja Baas   

@: arieanjabaas@hetnet.nl   - 06-58868213 
 

Jaarsveld  -  Eelco Tigchelaar   
@: eelco.tigchelaar@polsstokjaarsveld.nl  -  06-21693252   
 

Vlist  -  Carla Bos   
@: carla@pcvlist.nl  -  06-53585342 (na 17:30 uur) 
 

Linschoten  -  Arja van Vliet   
@: arja.pcl@hotmail.nl  -  06-45093915 
 
 

mailto:arieanjabaas@hetnet.nl
mailto:eelco.tigchelaar@polsstokjaarsveld.nl
mailto:carla@pcvlist.nl
mailto:arja.pcl@hotmail.nl
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Zegveld  -  Floris van Elzakker   
@: floris.van.elzakker@pbholland.com  -  06-20926705 
 

Mocht je mee willen doen met een eigen team die niet 

specifiek bij een vereniging hoort, dan kun je mailen naar: 
jessica.snoek@pbholland.nl of bellen naar 06-57059853 

Zorg dat er minimaal zes spelers in een team zitten zodat er 
altijd gewisseld kan worden. 
 

Het is belangrijk dat je je opgeeft voor 8 december zodat we 
de schema`s op tijd op kunnen stellen en dit vooraf naar de 

teams kunnen sturen. 
 

Laten we er met zijn allen weer een leuke, sportieve, maar 

vooral ook gezellige avond van maken! 
Tot 15 december 
 

Jessica Snoek 
 

 
 

Eindejaarsfeest en vrijwilligersavond 
 
Na afloop van het volleybaltoernooi wordt vanaf 21.00 uur 

de avond vervolgd in de naastgelegen voetbalkantine van VV 
Benschop met een gezellige feestavond, waarvoor ook alle 

vrijwilligers van de Polsstokbond Holland een uitnodiging 
hebben ontvangen. 

 
Nadat we alle huldigingen achter de rug hebben hopen we 

onder het genot van een hapje, een drankje en muziek nog  
een gezellige avond te hebben met elkaar. 

 
We hopen jullie allemaal te ontmoeten tijdens het 

volleybaltoernooi en/of de feestavond. 
 

Adres: De Bosrand / SV Benschop – Sportpark Benschop – 
Koningin Wilhelminastraat – Benschop 

mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com
mailto:jessica.snoek@pbholland.nl
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Geboortebericht 



 

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 
 

 

Complete systemen op maat 

Diverse onderdelen in 

voorraad 

Notebooks nieuw en gebruikt 

Reparatie van pc’s 

Goede service 
   

 
 

                                                          

 VENTANA ZONWERING. 
SWAMMERDAMWEG 14A. 

3401 MP IJSSELSTEIN. 
030 – 6006560. 

 

 
 

 

 
WWW.VENTANAZONWERING.NL 

 

 
 

Bijvoet Verf en Wand 

Swammerdamweg 14 
3401 MP  IJsselstein 

Tel: 030-6881491 
 

www.bijvoetverf.nl 

 

www.dewitcomputers.nl 
 

Benschopperstraat 18  IJsselstein  
 Tel. 030-6573841 
De Wit Multimedia 

Hogewoerd 2  Woerden Tel 0348-419902 

 

http://www.bijvoetverf.nl/
http://www.dewitcomputers.nl/
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Hallo iedereen ..! 
 

Eerst zal ik mezelf eens voorstellen voor 
degenen die mij nog niet kennen.  

Ik ben Jaco de Hoop, 20 jaar en kom uit 
IJsselstein.  

 
Ik ben vorig jaar begonnen doordat ik 

Laurens Lekkerkerker en Corné Spruit als 
vrienden daar veel over hoorde. 

Zodoende ging ik begin dat jaar mee met 
Laurens naar Jaarsveld om daar mijn 

eerste meters te springen. Niet altijd 
even soepel na een tijdje kreeg ik de 

slag te pakken en ging het wel met grote 
stappen vooruit. Zo goed dat ik voor het 

begin van de wedstrijden mijn licentie al 
had.  

 
Toen was er tijd om ook wedstrijden te 

springen, eerst de 12 meters, toen 13 en 
daarna bleef ik een poos om de 14 meter 

hangen met 1 uitschieter op de 15. Ik wist van mezelf wel 
dat het verder kon, maar was nog iets te wild in de stok, dus 

ging ik vaak scheef klimmen of ik sprong al scheef in.  
 

Maar toen kwam het NFM, dat was voor mij echt een dag dat 
alles klopte, natuurlijk ook geweldig dat het precies daar 

gebeurd, stond ik daar ineens in de finale als groentje . 
 

Het is ook wel een mooi streven om naar toe te werken, nu 
ik volgend jaar als senior over de 17 meter heen moet om in 

de finale te zitten. Waar ik overigens wel in geloof. 
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Ik ben nu al heel hard aan het trainen met Laurens bij Body 

Business, om aan begin van het seizoen in topvorm te zijn 
met onze krachten. Daarbij worden we ook heel goed 

geholpen en gestimuleerd bij Body Business, door het 
gebruik van schema’s die puur gericht zijn op het springen. 

 
En mede daardoor 

hoop ik volgend jaar 
een mooi jaar 

tegemoet gaan. 
Met veel mooie verre 

sprongen, veel 
gezelligheid en veel 

sportiviteit. 
Maar ook niet te 

vergeten de 
weekendjes Friesland 

die het natuurlijk 
compleet maken. 

 
Verder wil ik Lambert Groothedde bedanken van wie ik de 

pen kreeg, niet alleen voor de pen, maar ook hetgeen wat ik 
van hem geleerd heb het afgelopen jaar. En hoop ik dat dit 

jaar net zo is, alleen zijn we dan ook al concurrenten. 
 

Ik geef hiermee de pen door aan Corné Spruit, omdat ik 
hoop dat hij aankomend jaar weer gaat springen na zijn 

blessure, en wens hem daar alle succes mee. 
 

Verder wens ik iedereen een goede voorbereiding op het 
seizoen toe. 

 
Jaco de Hoop  
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Jump4Semmy…  
de eindafrekening 

 
Na een hoop inzamelwerk en 

rekenwerk heb ik namens ons 
allemaal een heel mooi bedrag kunnen overmaken naar de 

stichting Jump4Semmy. Zij zullen dit bedrag één op één 
samen met hun eigen opbrengsten storten op de rekening 

van de landelijke stichting Semmy. 
 

Het bedrag dat we met elkaar opgehaald hebben is:  
4933,35 euro daarnaast is er nog een bedrag van 500,00 

euro van Red Bull namens de polsstokvereniging Jaarsveld 
richting de stichting Semmy gegaan zodat we totaal komen 

op: 5433,35 Euro. 
 

Een heel bedrag waar ik iedereen heel hartelijk voor wil 
bedanken. Iedereen die op zijn of haar manier financieel of 

materieel zijn bijdrage hieraan heeft geleverd mag er trots 
op zijn. 

 
Nogmaals…. BEDANKT!! 

 
 

 

 
Wisseling TC bestuur 

 
Bij de TC (Technische Commissie) heeft Henry 

Helmes de voorzittershamer overgedragen aan 
Brenda Knijff.  

Wel blijft Henry in het DB van de TC en ook betrokken bij de 
nieuw te vormen materialencommissie, die o.a. aan het werk 

gaat met het nieuwe meetsysteem en de aanschaf van een 
nieuwe bus.  



 

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 

 
 

       Body Business IJsselstein..   
           Baden Powellweg 4.. 
          3401 RR IJsselstein.. 
               tel: 030-6882112.. 

     
   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                                                                    
 

 

 

 

 

 

 
 

 Rabobank 

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

 

www.klaphek5.nl 

mailto:info@hovenier-eikelenboom.nl
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Veel nieuws van en in afdeling Zegveld 
 

De bouw van de accommodatie in Zegveld: vergaderen, 

vergaderen, tekenen, vergaderen, tekenen en vergaderen… 
Eind 2010 is de Polsstokclub Zegveld opgericht. Dat 

gebeurde in een heel korte tijd, omdat we het voor elkaar 
hadden gekregen een subsidie van Leader+ binnen te halen. 

Optimistisch als we waren dachten we dat we dus in 2011 
alles wel voor elkaar moesten kunnen hebben. Stukje grond, 

tekenen, bouwen en springen. Dachten we. 

 
Helaas bleek het regelen van een stukje grond een heel stuk 

lastiger dan we gehoopt hadden. We hadden maar liefst ruim 
een jaar nodig voordat we een stuk grond hadden.  

Daarna hebben we nog uren en uren met het waterschap 
overlegd om uiteindelijk eind 2012 te kunnen beginnen met 

de bouw in de Nijverheidsbuurt.  
Nadat Werner Kamphof 

een bestek had getekend 
hebben wij als bestuur een 

contract afgesloten met 
een aannemer om de 

bouw aan te besteden. 
Uiteindelijk hebben we er 

voor gekozen om al het 
waterwerk af te ronden en 

alle opbouw zelf te gaan 
doen.  



 - 16 - 

Nu liggen er dus 3 
springvijvers, zandbedden 

met drainage, een 
pompput en staan de 

beschoeiingen er in.  
Nu december nadert en 

het natter en kouder 
wordt is het fijn dat we 

zo’n eind op weg zijn. We 
zijn nu druk bezig met er 

voor te zorgen dat we zo 
ook mooie plankieren hebben om over aan te lopen en dan 

kunnen we volgend jaar op deze echte accommodatie van 
start gaan! 

 

Volgend jaar gaan wij ons eerst richten op het organiseren 
van jeugdtrainingen en het werven van zo veel mogelijk 

jeugdleden. Daarna heeft het ons doel om een wedstrijd te 
gaan organiseren. Waarschijnlijk zal dit de eerste keer alleen 

een jeugdwedstrijd zijn, maar ook dat weten wij nu nog niet 
helemaal zeker. Een datum is dus nog niet bekend.  

Op onze facebook pagina 
(https://www.facebook.com/PolsstokclubZegveld?ref=hl, of 

te vinden via www.pbholland.com) kan je foto’s zien van 
heel veel onderdelen van de bouw. 

Tot in Zegveld! 
 

Het betuur van Polsstokclub Zegveld. 

https://www.facebook.com/PolsstokclubZegveld?ref=hl
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Opnieuw helpende handen 
gezocht 

 
Op de beursvloer in IJsselstein heeft 

de PBH een deal gesloten met 
Vogelaar verzenders/Copyshop IJsselstein. 
 

Dit bedrijf neemt dit jaar opnieuw de kosten van het drukken 
van de flyers en wedstrijdkalenders voor haar rekening.  

Ook neemt Vogelaar verzenders de verzendkosten van de 
Polshoogtes voor haar rekening. 
 

Van de Polsstokbond wordt -zoals bij elke deal op de 

beursvloer- een tegenprestatie verwacht. We zijn 
overeengekomen dat wij een aantal dagen/dagdelen in het 

bedrijf gaan meehelpen met de verzending van mailings of 
poststukken bij het bedrijf dat gevestigd is op de 

Einsteinweg 45-47 in IJsselstein. 
 

Inmiddels hebben Floris van Elzakker en Wendy Helmes al 
een paar keer een wezen inpakken, maar we zoeken nog  

een aantal springers of vrijwilligers vanaf 15 jaar die ons 
willen helpen. 

De maand december is een drukke tijd voor de mailings, dus 
als je een dag vrij hebt van je studie of school, meld je dan 

vroegtijdig aan bij Arja Helmes, zij geeft dit dan door aan de 
planning van Vogelaar. Meestal hoor je pas de middag 

voordat je kan werken of ze iemand nodig hebben.  

De werktijden zijn vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur en vanaf 

12.30 uur tot 16.30 uur. Je hoeft het niet voor niets te doen, 
als je voor de PBH gaat inpakken, dan zorgt de PBH dat je 

daar -indien gewenst- een dagvergoeding voor krijgt. 
 

Ook is er weer een deal gesloten met PNO design. Evenals 

vorig jaar wil dit bedrijf onze wedstrijdkalender en flyer weer 
ontwerpen en drukklaar maken. Ook wil dit bedrijf de 

bestickering van een eventuele nieuwe Polsstokbus 
ontwerpen. PNO staat met een logo op de website.  



 

 

 

 

Sporters ontvangen 
10% korting 

op het hele assortiment 
 

 

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

 

www.ralphsports.nl 
 

 

 

 

Hubo Wim van Eijk 
 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 
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Jaarsveld 50 jaar…. Feestje? 
 

In 2013 is het 50 jaar geleden dat de 
polsstokvereniging Jaarsveld is opgericht, 

hiermee zijn we één van de oudste 
verenigingen (zo niet de oudste maar dat 

zoeken we nog uit). Een vereniging die voor zover mij 
bekend ook nog steeds op de originele locatie hun 

accommodatie heeft.  
 

2013 is dus een heel bijzonder jaar voor ons! 
Natuurlijk gaan we dit vieren! Hoewel de plannen nog niet 

helemaal compleet zijn kunnen we wel vertellen dat de 
koppelcup weer terug komt in zijn oorspronkelijke vorm; 

namelijk een jubileumwedstrijd. Maar dit jaar zullen niet 
alleen de Hollandse springers zich mogen opgeven, ook onze 

Friese vrienden en collega’s kunnen zich opgeven. Het kan 
zomaar gebeuren dat je dit jaar in de koppelcup een Friese 

koppelgenoot hebt. 
 

De voorwaarden blijven gelijk, je moet je weer opgeven (dit 
kan tot en met het NK in Polsbroekerdam) en je moet een 

compleet klassement gesprongen hebben in 2013 (bij 
blessures of andere geldige redenen zullen we dit in overleg 

met de springer kijken of je toch mee kan doen). Je kan je 
nu al opgeven via: koppelcup@polsstokjaarsveld.nl  

Dit geldt voor alle categorieën, dus Jeugd, Jongens, 
Junioren, Senioren en Dames! 

 
Naast de wedstrijd (die bij voldoende deelname over de hele 

dag zal worden uitgespreid) zal er natuurlijk ook weer de 
traditionele buikschuifbaan acte de presence geven en zullen 

we na afloop in de feesttent het glas kunnen heffen op het 
jubileum en op onze mooie sport. Dit alles onder het genot 

van een hapje en een lekker portie muziek!! 
 

mailto:koppelcup@polsstokjaarsveld.nl
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Hallo allemaal, 

 
Ik ben Chris Anker, ben 11 jaar 

en ik woon op een boerderij in 
Vlist.  

 
Samen met mijn broer gingen we 

dan met een stok over de boeren 
slootjes. We lagen dan regelmatig 

in de sloot, dus gingen we eens 
oefenen bij polsstokver. “Vlist.” 

 
Samen met mijn broer ben ik nu 

anderhalf seizoen met 
polsstokspringen actief. 

Ook heb ik nog twee zusjes die 
graag mee gaan om te klimmen 

in de klimpaal. 
 

We hebben het altijd erg gezellig 
met elkaar en met onze trainster 

Carla, Maartje, Marja en Theo. 
 

Ook heb ik het afgelopen seizoen 
regelmatig een beker gewonnen. 

Ik was in Vlist de beste springer 
van het jaar, dus ging ik net als 

het vorige seizoen met de 
wisselbeker naar huis. 
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Ik ben gestart aan het begin 

met een pr. van 6.33 meter  
en eindigde met een pr. van 

9.67 meter , in het totaal had 
ik 11 pr. Verbeteringen, dus 

ging ik in Jaarsveld met een 
mooie PR beker naar huis, ook 

dit is een wisselbeker. 
 

 
 

Het afgelopen seizoen heb ik 
ook mee gedaan met het 

“Nederland jeugd kampioen 
springen”. 

 
 

Ik zat helaas niet in de prijzen, 
hier was ik net zevende, maar 

het was ontzettend leuk om 
mee te doen, en ik heb volgend 

seizoen nog een kans om mee 
te doen. 

 
Verder heb ik regelmatig met 

de wedstrijd bekers gewonnen 
die nu op mijn slaapkamer 

staan.  
 

Volgend seizoen ga ik op de grote schans en hopen we goed 
te gaan oefenen om licentie te gaan springen.  

 
Groetjes en tot ziens in het volgende seizoen in Vlist. 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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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Jeugd NK Polsbroekerdam 

De beste polsstokverspringers onder de twaalf jaar uit 
Friesland en Holland waren naar Polsbroekerdam gekomen 

om op 1 september mee te doen aan het jeugd NK.  

Na een leuke opening met een gezamenlijke warming-up op 
muziek en het voorstellen van de deelnemers begon de 
wedstrijd. Eerst sprongen de meisjes en jongens tot en met 

9 jaar en zij werden gevolgd door de meisjes en jongens van 
10 en 11 jaar. Bij de meisjes tot en met 9 jaar sprong Demi 

Groothedde meteen in haar eerste sprong al 8.32m waarmee 
ze de leiding nam in de wedstrijd. Marlinda Cluistra sprong  

7.92m en kwam daarmee op de tweede plaats. Brons was 
voor Iris Mulder die 7.45m sprong.  

Bij de jongens tot en met 9 jaar was het een spannende 

wedstrijd. Reinier wist uiteindelijk iedereen af te troeven met 
een mooie uitsprong uit het topje van de pols waarmee hij 

9.91m neer wist te zetten. Hier kwam niemand meer 
overheen. Tweede werd Twan Kastelein met 9.23m en de 

derde plek was voor Renzo Zwaagman met 8.74m. 

Bij de meisjes van 11 en 12 jaar was het een heel 
spannende strijd tussen Joriene Baas en Fabiënne Overbeek.  

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H025&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H025&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H021&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H005&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011H036&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011F245&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H032&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H035&context=PBHjeugd
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In de eerste ronde sprong Fabiënne een prima 9.94m. Met 
een prachtige 10.02m nam Joriene de leiding over in de 

wedstrijd. Hierna kwam geen van de meisjes meer over haar 
eigen afstand heen en kwamen Joriene, Fabiënne en Sigrid 

Bokma met 9.47m respectievelijk op de eerste, tweede en 
derde plaats. Mirthe Vlas en Femke van Schaik haalden ook 

nog de finale en werden uiteindelijk vierde en vijfde. 

Bij de jongens van 11 en 12 jaar werd ook ver gesprongen. 
Gerwin Kastelein sprong in zijn eerste sprong al een verre 
9.77m en nam hiermee de leiding. Thijs Jan Bootsma ging 

hier echter weer overheen met 9.99m. Hierna nam Gerwin  
de leiding met een prachtige 10.78m. Davy de Wit sprong 

vervolgens in de derde ronde 10.32m, waarmee hij tweede 
werd en Thijs Jan terug zette naar de derde plaats. Lucas 

van Eijk werd vierde en Wietse Nauta eindigde op de vijfde 
plaats. 

Alle hoofdprijzen waren dit keer voor de springers van de 
Polsstokbond Holland, wat een terechte bekroning is voor   
de goede jeugdopleiding en de trainers die hieraan hebben 

bijgedragen.  

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011F182&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H016&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H014&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011F223&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H041&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H022&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H022&context=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010F031&context=PBHjeugd
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Klassementswinnaars Jeugdwedstrijden 2012 
 

Tijdens de laatste jeugdwedstrijd van het seizoen worden 

ook de klassementsprijzen uitgereikt. Het was heel spannend 
en er werd ook heel goed gesprongen. Toen we klaar waren 

met de wedstrijd en de computer alles op een rijtje had 
gezet, waren de nummers 1 en 2 en de nummers 3 en 4 

zelfs nog van plaats gewisseld. 
De nummers 1  t/m 10 van kregen een mooie beker.                       

       

Van rechts naar links 
 

1. Twan Kastelein 
2. Gijs de Kruijf 

3. Chris Anker 
4. Rogier Kok 

5. Jonathan Stigter* 
 
    *niet aanwezig 
 

6. Lennert Baas 
7. Femke van Schaik* 

8. Gerco van Oort 
9. Demi Groothedde 

10. Kenzo Hielema 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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Kerst woordzoeker 



bij brandschade, rook- en roetschade,  
storm- en waterschade, schimmelschade, 
inbraak- en explosieschade én overige schades

totaal
oplossingen

      24/7  
0800 - 365 62 67 
       www.dolmans.com calamITEITEn

dIEnsTEn

professionals!




