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Informatie over de Polsstokbond Holland                      tel 0348-553006 

Secretariaat secretariaat@pbholland.com  Oostwijk 17 - 3461 GP Linschoten 

Bankrekening 3071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland  

Websites www.pbholland.com  www.zelffierljeppen.nl  

Bestuur Polsstokbond Holland 

Voorzitter Jan Kooijman 0348-553006 

Secretaris Floris van Elzakker 06-20926705 

Penningmeester, wedstr secr,jeugdzaken  Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, technische zaken Koos van Amerongen 0348-451928 

Lid, promotiezaken Douwe Boersma 06-52618617 

Lid, prijzenbeheer Corné Lekkerkerker 06-51004329 

DB Technische Commissie 

Voorzitter Brenda Knijff 06-12192325 

Secretaris Annie van de Geer 06-40441009 

Lid Henry Helmes 06-12235709 

Lid Gerard Backx 06-30143464 

Coördinator bus Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

Promotie Commissie  

Contactpersoon HB 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 

Bertjan van Vliet 030-8899398 

Sponsorcommissie 

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Hans van Eijk 06-53400665 

Springersraad  

Voorzitter Pieter Verweij 06-51687667 

Secretaris Laurens Lekkerkerker 06-53570350 

Leden Arno Baas - Carina den Hartogh - Kimberley Engelhard  

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 06-19458012 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

Vrienden van het Polsstokverspringen 

Contactpersoon  Janny Schoenmaker 06-28156974 

mailto:secretariaat@pbholland.com
http://www.pbholland.com/
http://www.zelffierljeppen.nl/
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 Wedstrijdsecretariaat / Kleding / Ledenadministratie 
 

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 
030-8899398 
06-13044805 

Opgeven en afmelden van wedstrijden 
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

Ledenadministratie 
Hanneke van de 
Kroef 

0348-433379  
06-20512508 

Uitgifte tenues / Jeppie shirts 

polsstokkleding@pbholland.com  
Joke de With / 
Jeannette van Schaik 

0348-451264 
 

Doorgeven van wijzigingen 
Bij de ledenadministratie van je eigen vereniging.  

voor vrienden etc ledenadministratie@pbholland.com 
 

 

 
 

Van de redactie 
 

Dit is al weer de laatste Polshoogte van 2013. Het seizoen is al 
weer enkele maanden achter de rug en we kunnen terugkijken 

op een toch wel apart seizoen. Het begon koud en winderig en 
er werd heel wat gevraagd van sommige verenigingen, die 

genoodzaakt waren om wedstrijden te verschuiven. De maand 
september was prachtig, als dit een voorbode is van 

klimaatverschuivingen, dan springen we misschien ooit vanaf 
juni tot en met september…. maar als het volgend jaar mei 

weer prachtig weer is, dan hoor je daar niemand meer over… 
Het ‘officiele’ seizoen werd afgesloten met een zeer goed 
georganiseerd NK in Polsbroekerdam, waarover een terugblik 

is te lezen in deze Polshoogte. Het jeugd NK in Grijpskerk was 
ook een hele leuke, goed georganiseerde wedstrijd en de 

afsluitende Jubileumwedstrijd/Koppelcup in Jaarsveld was 
vooral gezellig, met dit keer ook Friese deelnemers.  

Goed nieuws kregen we uit Zegveld, de komende winter wordt 
de accommodatie uitgebreid, waardoor volgend jaar een 1e en 

2e klasse wedstrijd kan worden georganiseerd. 
 

We hopen veel springers, vrienden en bekenden te ontmoeten 

op het volleybaltoernooi en feestavond op 21 december a.s. 
 

De redactie wenst alle lezers 
Fijne Kerstdagen en een goed en voorspoedig 2014 

 
 

De volgende editie komt uit: begin maart 2014 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
mailto:polsstokkleding@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
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              Van de bestuurstafel 
 
Van hout naar carbon.  
In de jaren 80 ben ik begonnen met slootje 

springen met een aantal vrienden in Vlist. Ook 
op de schans werd geprobeerd het water, van ongeveer 9 
meter, over te komen. Toen het mij na enige tijd als enige 

lukte de overkant te halen ben ik aan wedstrijden mee gaan 
doen. Van af en toe een splinter van het hout was de overgang 

groot naar stokken met een laag polyester. Deze werden ieder 
seizoen in Jaarsveld netjes wit geverfd. Gedurende het seizoen 

lieten stukjes verf los maar dat was al beter dan de splinters. 
Van polyester werd overgegaan naar aluminium. De oxidatie 
van de ”stok” leverde nog slechts zwarte handen op. Maar dat 

was op te lossen met wat garagezeep. Van Aluminium zijn we 
inmiddels naar Carbon.  

De sport is inmiddels uitgegroeid tot een grotere sport van 
recreanten tot topsporters. In het bestuur van de PBH bezig wil 

ik me gaan houden om voor alle springers polsstokverspringen 
een leuke sport te laten en waar mogelijk te verbeteren. Als 

onderdeel daarvan heb ik plaats genomen in de 
sponsorcommissie. Hier weet Arja al jaren sponsors aan zich te 
binden zoals ook te zien is in deze polshoogte. Maar voor een 

hoofdsponsor lijkt een andere aanpak nodig. Hiervoor is 
contact gezocht met mensen die vaker sponsor contracten 

regelen. Na wat vergelijk is gekozen om samen te gaan 
werken met een sponsorwerver om er voor te zorgen dat we 

volgend jaar een hoofdsponsor hebben.  
Met wat meer financiële armslag moet het 
mogelijk worden om zowel voor 

topspringers als recreanten de sport verder 
uit te laten groeien. We zoeken daarom 

ook een sponsor die zijn naam wil zien bij 
een typisch Nederlandse sport vanaf jeugd 

op de kleine schans tot een aantal 
topatleten die proberen om nog verder te 

springen dan de polsstok en top lang is.                 
Hans van Eijk 



 

 

 

 

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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Nominatie springer/talent van het jaar 2013 

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

Nominaties Springer/ster van het jaar 2013 
 

Genomineerd zijn (op alfabetische volgorde) 
 

 
 

 
 
 
 

 

Rian Baas 
Rian Baas draaide in 2013 een 

topseizoen met als meest aansprekende 
afstand 20.29m tijdens de Nationale 

Competitie in Linschoten. Hij benaderde 
daarmee het Nederlandse Record van 

Jaco de Groot uit 2006 tot op 15 
centimeter, de tweede afstand ooit bij de 

Junioren. Met een gemiddelde afstand 
van precies 19 meter verbeterde hij zijn 

klassement met 5 meter. Hij wist 14 
wedstrijden te winnen, waaronder het 

Hollands Kampioenschap en natuurlijk 
de Nederlandse titel op 24 augustus in 

“zijn Polsbroekerdam”. 

 
 

 
 

 
 

 

Carina den Hartogh 
2013 is het jaar waarin Carina den 

Hartogh definitief is doorgebroken. Het 
begin van het seizoen was nog wat 

moeizaam, maar op 2 augustus sprong 
ze een fantastisch PR van 15.95m, een 

Hollands leeftijdsrecord voor deze 18-
jarige dame. In deze augustusmaand 

wist ze nog eens vier wedstrijden te 
winnen. Ze won de klassieke wedstrijd 

om het Kampioenschap van de 
Lopikerwaard en haalde met het 

Hollands Kampioenschap haar eerste 
grote titel binnen. 
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Thomas van Midden 
Thomas van Midden ontwikkelt zich 

achter het geweld van Rian Baas en 
Wilco van Amerongen tot een 

topspringer van formaat. Een bescheiden 
jongen die niet het hoogste woord 

voert. Toch wist hij in 2013 drie dagtitels 
bijeen te rapen. Zijn beste afstand van 

19.92m is een afstand waar menig 
topsenior jaloers op zou zijn en goed 

voor een vijfde plaats op de 
juniorenranglijst aller tijden. Ook zijn 

derde plek op het NK, derde plek op het 
Tweekamp en tweede plek op het HK 

haalde hij met verve binnen en 
rechtvaardigt deze nominatie. 
 

 
Nominaties Talent van het jaar (Willem Brouwer Bokaal) 
 

Genomineerd zijn (op alfabetische volgorde) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Joriene Baas 

Joriene sprong dit jaar 6 keer een PR 
en bracht dit op 14 augustus in 

Jaarsveld op 14.09m en is daarmee de 
eerste 12-jarige dame in Nederland die 

verder dan 14 meter heeft gesprongen. 
Tijdens het afgelopen seizoen 

promoveerde ze al snel naar de Dames 
Topklasse en stond haar plaats niet 

meer af. Ze haalde daarin 5 keer een 
finaleplaats en mocht meedoen met de 

Nationale Competitie. Met een 
gemiddelde afstand van 13.59m (vorig 

jaar 11.94m) verbeterde ze haar 
klassement met ruim 11.50 meter.  
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Julia van Eijk 
Julia is onze beste 14-jarige Hollandse 

dame ooit met een pr van 14.57m. Zij 
sprong maar liefst 8 maal verder dan 

14 meter en verbeterde haar 
gemiddelde afstand in het klassement 

met ruim een meter tot 14.05m. Het 
scheelde maar een haartje of ze won de 

Hollandse titel (op 4 cm afstand van de 
winnende sprong van Carina den 

Hartogh). In de Dames Topklasse 
sprong ze regelmatig mee in de finale 

en behaalde diverse 2e en 3e prijzen. 
Ook wist ze zich als jongste springer te 

kwalificeren voor het “grote” NK. 
 

 
 

 
 

 

 

Reinier Overbeek 
Reinier, de Nederlands Kampioen bij de 

jongens tot en met 9 jaar van vorig 
jaar behaalde bij het jeugd NK van dit 

jaar een 2e plaats bij de 10 en 11 
jarigen. 

Deze jonge springer is de eerste 
springer van 11 jaar die verder dan 14 

meter sprong, hij bracht het 
leeftijdsrecord op 14.04m. De komende 

jaren gaan we nog heel wat beleven met 
dit supertalent. Hij zal zich zonder twijfel 

snel gaan meten met de ‘grote’ jongens 
in de Topklasse 

 

De winnaars worden bekend gemaakt op 21 december a.s.  
tijdens het eindejaarsfeest van de Polsstokbond Holland. 

 
Adres: kantine VV Benschop – Sportpark Benschop  

Koningin Wilhelminasingel 27 te Benschop 
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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 2012 Wilco van Amerongen niet 

opnieuw gekozen worden tot Springer van het jaar. Het 
Talent van het jaar 2012 Ricardo Faaij 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. Het Willem Brouwer Plateau wordt uitgereikt aan de 
springer met de meeste persoonlijke records in het seizoen. 

Dit jaar gaat deze prijs naar Rogier Kok. Hij sprong in 2013 
maar liefst 9 maal een nieuw persoonlijk record en bracht 

dit van 10.36 meter naar 12.84 meter. 
 

4. De winnaars van het NEXT Vastgoed Klassement van het 
seizoen 2013 krijgen het shirt van de klassementwinnaar 

uitgereikt. De winnaars zijn Jaco de Groot (Senioren), Rian 
Baas (Junioren), Ricardo Faaij (Jongens) en Wendy Helmes 

(Dames). 
 

5. De Bert Hertog wisselbokalen worden uitgereikt aan Jaco 
de Groot (Senioren), Rian Baas (Junioren), Ricardo Faaij 

(Jongens) en Dymphie van Rooijen (Dames).  

 

 
 

 
 

 



 

 

Voor een 
persoonlijke reis  

op maat 
 

 

Anna van Burenstraat 7 - 3411 AH Lopik 
Tel: 0348-554474 Fax: 0348-554619 
 
E-mail: info@keyzerreizen.nl  
website: www.keyzerreizen.nl  
Ook te vinden op facebook en twitter. 
             

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyzerreizen.nl/
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Volleybaltoernooi en feestavond 21 december a.s. 
 

Dit jaar vindt opnieuw 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 als 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. 

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. 

 
Opgeven kan 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 - Liesbeth de With 
liesbethdewith@hotmail.com -  06-12988103 
 

Jaarsveld - Johan Stigter  
johan.stigter@polsstokjaarsveld.nl - 06-23283838 
 

Vlist - Carla Bos   

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

Linschoten - Arja van Vliet 

arja.pcl@hotmail.nl  - 06-45093915 
 

Zegveld - Floris van Elzakker 

floris.van.elzakker@pbholland.com - 06-20926705 
 

mailto:liesbethdewith@hotmail.com
mailto:johan.stigter@polsstokjaarsveld.nl
mailto:carla@pcvlist.nl
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H069&context=PBH
mailto:arja.pcl@hotmail.nl
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012&context=PBH
mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com
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Mocht je mee willen doen met een eigen team dat niet 
specifiek bij een vereniging hoort, dan kun je mailen naar: 

corne.lekkerkerkerker@pbholland.com of bellen naar  
06-51004329. Zorg dat er minimaal zes spelers in een team 

zitten zodat er altijd gewisseld kan worden. 
 

Het is belangrijk dat je je opgeeft voor 19 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 21 december. 
 

Corné Lekkerkerker  
 

 

 
Na afloop wordt vanaf 21.00 uur deze avond vervolgd 

in de naastgelegen voetbalkantine van VV Benschop 
met een gezellige feestavond,  

waar ook alle vrijwilligers van de Polsstokbond 
Holland speciaal voor zijn uitgenodigd. 

 
Aan het begin van deze feestavond worden de prijzen van 

het volleybaltoernooi uitgereikt, waarna de uitreikingen 
volgen van het NEXT Vastgoed klassement, de Bert 

Hertog Bokaal en het Willem Brouwerplateau.  
 

Als laatste worden de Talent en Springer van het jaar 
bekend gemaakt. 

 

We hopen jullie allemaal te ontmoeten tijdens het 
volleybaltoernooi en/of de feestavond. 

 
Adres: De Bosrand / VV Benschop – Sportpark Benschop  

mailto:corne.lekkerkerkerker@pbholland.com
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H011&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=PH021&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=PH021&context=PBH
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=PH007&context=PBH
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      U i t n o d i g i n g 

 
Aan de vrijwilligers van de Polsstokbond Holland,  

 
U heeft zich als vrijwilliger in 2013 (opnieuw) ingezet om 

onze prachtige sport mogelijk te maken. Zonder de inzet 
van al die betrokken vrijwilligers zou het 

polsstokverspringen in deze vorm in onze regio niet plaats 

kunnen vinden. Mede door uw inzet kunnen we terugblikken 
op een geslaagd seizoen. Wij zijn U daar zeer dankbaar voor 

en willen U graag, samen met uw partner, uitnodigen op 
onze  
 

f e e s t e l i j k e  p o l s s t o k a v o n d 
 

op: zaterdag 21 december 2013 
in: de kantine van VV Benschop,  

Koningin Wilhelminasingel 27 te Benschop.  
 

Wij verwachten u vanaf 21.00 uur.  

 
Tijdens deze avond worden de Springer/ster en het Talent 

van het Jaar 2013 bekend gemaakt.  
 

We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen 

rekenen. Daarom graag van tevoren even doorgeven of u 
wel of niet aanwezig kan zijn en met hoeveel personen. 

 
Opgeven kan via email bij Floris van Elzakker,  

floris.van.elzakker@pbholland.com. 
 

Hartelijke groet en graag tot ziens op 14 december a.s. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

J. Kooijman, voorzitter 

mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com


 

FAUNA PLAZA 
 

Wilgenweg 19 
3421 TV  Oudewater 

Tel:  0348-561528 
info@faunaplaza.nl 

 
Kennis, keuze en 

gemak: 
alles onder één dak 

 
Iedereen springt  

verder met  

 FAUNA PLAZA 
 

 

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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 Zegveld krijgt ook een 
complete 

wedstrijdaccommodatie 
 

Polsstokvereniging Zegveld bouwt deze winter twee nieuwe 

grote schansen erbij en wordt daarmee net zoals Jaarsveld, 
Linschoten, Polsbroekerdam en Vlist, een 

wedstrijdaccommodatie die in alle klassen wedstrijden mag 
organiseren.  

Afgelopen zomer opende de nieuwe vereniging een 
jeugdaccommodatie met een dubbele wedstrijdschans voor 

jeugdwedstrijden, een pupillenschans voor startende 
springers en de eerste grote schans voor de springers met 

een licentie.  

 

Bij de vergaderingen deze winter bleek dat niet alleen de 
vereniging Zegveld heel graag de accommodatie af wilde 

maken, maar dat alle verenigingen hierom staan te 
springen. Immers, met een extra accommodatie erbij 

kunnen de wedstrijden beter verdeeld worden en wordt de 
druk op de vrijwilligers minder groot. 
 

De vereniging Zegveld is echter nog te klein om helemaal 
zelfstandig de bouw van de schansen of de organisatie van 

de wedstrijden op te pakken, maar … als alle verenigingen 
de handen ineen slaan dan is er ineens veel meer mogelijk! 
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Met die flinke zet in de rug is de vereniging eerst op zoek 
gegaan naar geld om de schansen te bouwen en dit is 

gelukt. JEVA (van Koos van Amerongen) is bereid om het 
bedrag voor te schieten. De Firma JW de Groot Loonwerk en 

mechanisatie (van Jan-Willem) gaat de bouw begeleiden en 
ervoor zorgen dat vrijwilligers zoveel mogelijk van het werk 

kunnen doen.  
 

Dit betekent wel dat er veel hulp nodig is en dat die dan op 
de juiste momenten aanwezig is en die coördinatie gaan 

Wim en Harriet Roskam doen. Wil je ook graag je steentje 
bijdragen aan de nieuwste accommodatie van onze bond? 

Laat het dan a.u.b. weten aan Wim en Harriet (0348-
564797 / w.h.roskam@filternet.nl). Alle hulp is welkom. 
 

Komend seizoen is er een beperkt aantal wedstrijden in 
Zegveld. Natuurlijk zijn er nog niet zoveel mensen die 

kunnen helpen bij de wedstrijden, die groep moet nog 
helemaal opgebouwd worden. De andere verenigingen gaan 

daarom de komende tijd meehelpen om de wedstrijden op 
onze nieuwe accommodatie mogelijk te maken. Zo is het 

dus mogelijk dat iemand die normaal alleen in Jaarsveld of 
Polsbroekerdam meet deze zomer ook in Zegveld in het 

zandbed te bewonderen is. 
 

Jeugd NK 
Naast de bouw van de nieuwe schansen is de vereniging 

Zegveld ook heel trots dat wij dit jaar het Jeugd NK mogen 
gaan organiseren op zaterdag 6 september. De afgelopen 

jaren was het jeugd NK een bijzonder leuke wedstrijd voor 
de jeugdspringers (en ouders). Met twee jeugdschansen en 

een mooie arena gaat Zegveld ervoor om het evenement in 
2014 weer een succes te maken. 
 

Uitbreiding bestuur 
Met alle plannen is het ook noodzakelijk dat het bestuur 

verder uitbreidt. Aankomende toptalenten en tevens trainers 
van de jeugd Geert van Ingen en Paul van Meijeren gaan 
het bestuur van Zegveld daarom versterken. 

mailto:w.h.roskam@filternet.nl


Tegenwoordig zegt iedereen dat hij concurrerend en goedkoop 
is. Niet altijd een waarheid als een koe. Maar De Samenwerking 
heeft al vele jaren het voordeel van hun ideale leveringscombinatie 
van kwaliteitsvoeders en bedrijfsadviezen bewezen.  

Een team van professionals uit het vak behartigt de belangen van 
de veehouders sinds jaar en dag optimaal. Wij blijven u met onver-
minderde motivatie betrouwbaar en daadkrachtig assisteren bij 
uw bedrijfsvoering om deze waar nodig te verbeteren.

Met de focus op uw bedrijfsresultaat  voor prijzen die de concur-
rentie het nakijken geeft. Kortom… De Samenwerking helpt u 
graag op weg …Altijd en overal! 

Wij steken graag onze nek voor u uit!
Specialist in:
Diervoeders
Optivoeders
Rantsoenberekening
Bemestingsadvies
Meststoffen
Ruwvoeders
Maïs en graszaden
Productierechten
Bemestingsplan
Bex-berekening
Bedrijfsontwikkeling

C.L.V. De Samenwerking u.a. • Postbus 1 • 2850 AA Haastrecht 
T (0182) 50 23 44 • E info@desamenwerking.nl • www.desamenwerking.nl
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

 

 
Ik ben Djazy. 

 
Mijn hobby`s zijn polsstok springen 

en voetbal, vissen, pijl en 
boogschieten, tafeltennissen  

en nog veel meer. 
 

Hoe ik bij 
polsstokspringen 

kwam was zo. 
 

 
We gingen in Friesland op vakantie en 

toen zagen we ze springen. 
 

Wat ik minder leuk vind aan polsstok 
springen vind ik water. Dat is zo koud. 

 
Ik wil mijn PR naar 14 meter brengen. 

 
De pen geef ik door aan Lucas van Eijk. 

 
 

 
Opzetstukken / toppen 

 
Van alle toppen (eigendom PBH) met een lengte 

langer dan 1 meter wordt de aluminium bus 

vervangen door een verbeterde uitvoering. Eigen 
opzetstukken dienen uiterlijk op 1 april 2014 ter keuring 

aangeboden te worden bij de materialen commissie, ook de 
reeds dit jaar gebruikte eigen opzetstukken.  



  

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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Terugblik op het NK 
Door de ogen van een polsstokdiva 

 

Sofie Strien – 24 augustus 2013, een dag om 

nooit meer te vergeten. Dit jaar was het de 
beurt aan Polsstokkerdam om het NK te mogen 

organiseren. Vele voorbereidingen gingen vooraf, de 
maandelijkse vergaderingen, inkopen vanuit China, mailtjes, 

telefoontjes etc. Het echte werk begon vooral de week 
ervoor, iedere dag waren van ’s ochtends vroeg tot  

’s avonds laat vrijwilligers bezig om het terrein in perfecte 
staat te maken voor de grote dag… Iedereen had zijn eigen 

taak en droeg overal een steentje bij. Had iemand even 
niets te doen, dan wist Liesbeth de With (die de touwtjes in 

handen had) wel raad.  

 

Op maandag werden de grote tribunes geleverd, toen deze 
eenmaal stonden kreeg de accommodatie al een ware arena 

als vormgeving.  
 

Ook werd er voor een mooie 
entree gezorgd, een mooie brug 

over de sloot moest ervoor 
zorgen dat de duizenden 

bezoekers veilig hun weg naar 
 ’t pleintje’ konden vervolgen 

waar een aantal kraampjes 
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stonden met heerlijk eten, zoals de traditionele 
oliebollenkraam, een ijskraam, gezond-kraam, de 

bakvrouwen Willeke en Martha en de ingang naar de 
feesttent. Ook aan de kinderen werd gedacht, zij konden 

zich vermaken bij het  
kinderparadijs waar leuke 

activiteiten waren te doen.  
 

Ook de vele sponsoren werden 

in het zonnetje gezet, met 
name hoveniersbedrijf Harald 

Nolta, de hoofdsponsor van 
het NK. Alle sponsorborden 

werden bij elkaar op een ‘wall’ 
gebracht die stond te 

schitteren in het water.  
 

 
 

    Daarnaast hebben we op donderdag 
    tot in de late uurtjes het NK logo op 

    de schuur geprojecteerd met een  
    beamer en deze met tape beplakt.  

    Een hoogwerker erbij, en de klus  
    werd geklaard.  

 
Werkelijk waar werd aan alles gedacht, 

van het beplakken van de 
verkeersborden tot aan het witten van 

de brug aan de wetering. Met de stof 
organza uit China werd alles in de 

tinten rood-wit-blauw aangekleed, ook 
de schansen kregen een jasje. De C-

schans een rode, de B-schans een witte 
en de A-schans een blauwe. De 

accommodatie was voor heel even niet 
terug te herkennen.  
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De Friezen kwamen vast een kijkje nemen om te trainen en 

de sfeer alvast te beproeven, ook zij waren erg enthousiast 
over het terrein.  

 
Aan het eind van de dag 

hadden alle vrijwilligers 
reuze honger en wat ging 

er dan niet beter in dan 
een heerlijk avondmaal 

verzorgd door PBH-
voorzitter Jan Kooijman en 

zijn vrouw Tineke.  
Een dag later werden we verrast met 

een heerlijk gerecht gekookt door 
Wilma van Amerongen. Op vrijdag 

werden alle puntjes op de i gezet en 
konden we met een gerust hart gaan 

slapen om de volgende dag te gaan 
knallen met zijn allen! 

 
De grote dag kon beginnen, na een 

geweldige openingsact door het 
Atomic flyboard stuntteam kon de 

wedstrijd van start. Alles was perfect 
geregeld, het enige wat we niet in de 

hand hadden… was het weer.  
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’s Middags werd er roet in het eten gegooid, maar na een 
regen pauze van ruim drieënhalf uur begon het gelukkig 

droog te worden en konden de finalisten hun laatste 
sprongen maken.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De uiteindelijke kampioenen: Rian Baas (19.35m), Thewis 
Hobma (20.45m), Hilianne van der Wal (15.91m) en Bobby 

Zwaagman (18.92m).  
 

Als afsluiting werd er in de grote feesttent tot in de late 
uurtjes gedanst en gefeest. De maandag erop kon er 

worden begonnen met het afbreken van het terrein, waar 
ook weer vele vrijwilligers aanwezig waren.  

Afgelopen november hebben we tijdens de sponsor- en 
vrijwilligersavond terug mogen kijken op deze mooie dagen 

door middel van een film gemaakt door Promare. Deze twee 
mannen hebben alle beelden vastgelegd vanaf het begin tot 

eind van deze hectische, maar geweldige week.  
Alle vrijwilligers enorm bedankt voor jullie inzet! 

 

Volgend jaar wordt het NK 2014 
georganiseerd in ’t Heidenskip, 

Friesland. Zullen zij dit onvergetelijke 
NK gaan overtreffen?  

Wij zijn benieuwd!  
Groetjes Sofie Strien 
 

Foto’s: Dutchhikes, Martin de Jong en eigen materiaal van PBH site
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24 augustus 2013 was een dag om lang naar uit te kijken. In 
mijn laatste jaar bij de junioren, op mijn eigen schans het 
Nederlands Kampioenschap. Als ik tegen mensen die niet 

betrokken zijn bij het springen vertelde over mijn sport, 
vonden ze het wel leuk om te horen, maar het trok niet veel 

aandacht. In 2011 was ik wel eens tweede geworden op het 
NK, maar dat geeft geen (echte) titel. Op grote wedstrijden 

lukte het altijd net niet tijdens mijn sprongen. 
Het proces begon in de winter waarin ik een goede basis 
probeerde te leggen voor het seizoen. Tijdens het seizoen ging 

het steeds lekkerder lopen en het gevoel werd beter. Op de 
dag van de wedstrijd voelde ik mij erg sterk en het gevoel was 

goed, maar het moest nog wel gebeuren. De eerste sprong 
was al direct goed, dat gaf mij al het gevoel dat ik 

onverslaanbaar was. De mooie sprong van Wilco gaf mij weer 
extra kracht om over zijn afstand heen te gaan, dit lukte en 

uiteindelijk bracht dit mij dit keer wél de titel. 
Het gevoel wat hierbij komt kijken is onbeschrijflijk, een eerste 
gewonnen NK op een geweldig mooie accommodatie en een 

mooi evenement. Het was bijzonder om zo geëerd te worden 
en ook op het feest na afloop was het bijzonder om te zien wat 

het losmaakt om de enige Hollandse winnaar te zijn. De titel 
brachten zeer veel felicitaties en media-aandacht met zich 

mee. Uitgenodigd op het stadhuis van Oudewater bij de 
wethouder, een diepte-interview met het AD. Naast dit 
veranderde ook de reactie van mensen als ik over het springen 

vertelde. Als Nederlands Kampioen is het aanzien groter dan 
bij een tweede plek. Naast deze 

veranderingen vond zich ook een 
verandering plaats aan de 

keukentafel, ik sta gelijk aan mijn 
zusje (Joriene veroverde twee 

Nederlandse titels).  
Al deze veranderingen zijn nog 
niet gelijk aan het gevoel wat het 

voor jezelf geeft. Na zoveel jaren 
hard er voor werken zo het NK 

winnen. Dit vergeet ik nooit meer. 
Rian Baas 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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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Nieuws van de sponsorcommissie 
 

Voorin deze Polshoogte heeft Hans van Eijk al in het stukje 
‘Van de bestuurstafel’ geschreven dat hij mee gaat draaien 

in het hoofdbestuur en met name zich in wil gaan zetten 
voor de sponsorcommissie. Pieter Hielema had al eerder 

aangegeven dat hij als commissielid wilde stoppen i.v.m. de 
vele andere taken die hij op zich heeft genomen bij de 

verenigingen Zegveld en Stichtse Vecht. Bij deze willen we 
Pieter nogmaals bedanken voor al het werk dat hij in deze 

commissie heeft gedaan. 
Binnenkort worden de sponsoren van wie de contracten 

aflopen weer benaderd. Het contract van onze grote 
subsponsor NEXT Vastgoed loopt door tot en met 2014.   

We zijn in gesprek met een huidige sponsor, die 
waarschijnlijk het sponsorcontract gaat uitbreiden.  

Verder zijn Pieter en Hans in gesprek geweest met een 
sponsorwerver. Met een van deze partijen gaan we de 

komende wintermaanden op zoek naar een hoofdsponsor, 
we hopen daar komend jaar meer over te kunnen berichten. 

 

Het afgelopen seizoen is een 

prachtige nieuwe polsstokbus 
in gebruik genomen, waaruit 

de commentator verslag doet  
tijdens de wedstrijden.  

 
 

Een aantal bedrijven hebben 
bijgedragen aan de aanschaf en 

de bestickering van deze bus: 
Rabobank Utrechtse Waarden, 

Installerende Partners, Polystrien, 
PNO design, Hoogendoorn 

autoschade/herstel en auto 
Londen. Deze bedrijven staan met 

een logo op de bus vermeld. 
Arja Helmes



 

 

 
 

       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 
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Bij het polsstokverspringen zie je vaak dat meer kinderen 
uit hetzelfde gezin actief zijn. Voor deze jeugdhoek hebben 

we een aantal van deze broertjes/zusjes gevraagd of ze het 
leuk vonden om een stukje te schrijven voor de Jeugdhoek. 

Hier volgen de families….. 
 

Hoi! 
Wij zijn Iris en Suzanne Mulder. Wij 

wonen in Vlist. En zijn 11 en 8 jaar 
oud. En wij zijn lid van polsstokclub 

De Vlist. Onze broer heet Arjan hij 
springt ook. Wij zijn gaan springen 

omdat Judith en Arjan begonnen met 
springen en dan gingen we wel eens 

kijken. En toen begonnen we het ook 
leuk te vinden. Wij hebben ook 

andere hobby’s. De hobby’s van Iris 
zijn: voetballen en schaatsen.  

Suzanne’s hobby’s zijn: gymen en 

schaatsen maar thuis voetballen is 
ook erg leuk! Onze idolen zijn: 

Dymphie en natuurlijk ook Julia. 
Suzanne hoopt 7 meter te springen 

komend seizoen. En Iris hoopt heel 
ver te springen op de grote schans. 

Wij zijn zomers vaak met een stok in 
het zand te spelen. En ’s winters 

doen we ons best om wat zwaarder 
en langer te worden, zodat we niet 

meer weg waaien met de stok!! ;)  

Groetjes Iris en Suzanne 



 - 22 - 

Hallo Polsstokkers, 
 

Ik ben Irene den Besten en ben 10 
jaar oud. Ik woon in Woerden, maar 

zit in Linschoten op de 
polsstokvereniging.                                        

Omdat wij vroeger altijd naar Jaco de 
Groot gingen kijken leek het mij leuk 

om het ook te proberen. Ik zit er nu 
2 jaar op waarvan 1 jaar wedstrijden. 

Mijn PR is 7,65 meter die heb ik op 
het jeugd NK gesprongen in 

Grijpskerk. Ik had net de 2de ronde 
gehaald dat was heel leuk. Ik houd 

heel veel van dieren en naast 
polsstokspringen doe ik ook aan paardrijden.  

Mijn doel is om volgend seizoen 8 a 9 meter te springen. 
 

Groetjes Irene !!!!! 
 

Hallo sportvrienden,  
 

Ik ben Arnaud en ik ben 13 jaar. Ik 
zit op het Driestar College in Gouda. 

Ik zit nu in de 1e klas en heb het 
daar erg naar mijn zin. Ik woon in 

Woerden en zit bij polsstokclub 
Linschoten, ik zit er samen op met 

mijn zusje Irene.                                              
Nu spring ik 2 jaar wedstrijden, het 

volgende seizoen hoop ik licentie te 
gaan springen daar heb ik veel zin 

in. 
 

Het afgelopen seizoen vond ik erg goed gaan, ik was ook 
een categorie hoger gegaan. In de A jeugd zat ik nu, ik had 

tijdens de wedstrijden goede concurrenten, het was vaak 
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erg spannend. Ik heb hier veel prijzen binnengehaald! 
Mijn PR is 9.24, daar ben ik erg tevreden over. Ik ben 

benieuwd hoe het gaat als ik volgend seizoen op de licentie 
schans ga springen. Ik zie er in ieder geval naar uit om weer 

te beginnen!   
 

Groetjes Arnaud den Besten... 
 

 
 

Hallo, wij zijn Leonie, Corné en Rianne de Regt. 
 

Wij wonen op een boerderij in Linschoten. 
Wij hebben thuis melkkoeien, een hond, 2 poezen, 3 

konijnen, 2 cavia's en een paar kippen. Thuis hebben we 
ook een klimpaal waar we wel eens in klimmen en we 

hebben een houten polsstok van 3.5 meter waar we weleens 
mee oefenen. 
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Leonie: 
Hooi, Ik ben Leonie de Regt en ben 13 jaar oud. Ik zit in het 

tweede jaar op gymnasium op het Kalsbeek College in 
Woerden. Ik zit nu twee jaar op polsstokspringen in 

Linschoten. Verder turn ik ook nog.  
Ik ben gaan springen omdat mijn moeder het een leuke 

sport leek, en dat is het ook! Mijn pr is nu 7.85 meter. Mijn 
doel voor volgend jaar is acht meter springen. 

 
 

Corné: 
Ik ben Corné de Regt en ben 12 jaar oud. Ik zit in het eerste 

jaar op VWO op het Kalsbeek College in Woerden.  
Ik ben op polsstokspringen gegaan omdat ik wel eens naar 

wedstrijden keek en het leek mij ook heel leuk om te doen 
en toen ben ik samen met Leonie en Rianne erop gegaan.  

Ik was ook naar het NK in Grijpskerk geweest en ben daar 
7e geworden met 8.98 meter. Leuk was het dat het ook nog 

een schansrecord was voor jeugdspringers.  
Mijn pr is nu 9.27 meter. Mijn doel voor volgend jaar is om 

op de grote schans te mogen springen. 
 

 
Rianne: 

Hallo, ik ben Rianne de Regt en ben 10 jaar oud. Ik zit op de 
basisschool in groep 7. Mijn hobby's zijn polsstokspringen 

(natuurlijk) en korfballen. Ik zit nu twee jaar op deze 
geweldige sport en ik spring nog maar ongeveer een half 

seizoen wedstrijden.  
Ik heb ook meegedaan aan het NK in Grijpskerk en toen ben 

ik vijfde geworden!  
Mijn pr. is nu 7.97 meter en ik hoop dit volgend seizoen te 

verhogen naar 8 en een halve meter. Ik hoop dat dit gaat 
lukken! 
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Boneless Chicken Drums
Voor de lekkere trek

Making Meat Convenient

Heerlijk mals kippenvlees met een krokante bite.
Voor de lekkere trek, als tussendoortje of om jezelf te verwennen

na een inspannende sportieve prestatie.

t (+31) (0) 342 425 300 e info@bbs.nl i www.bbsfood.nl

feb2013 CustomerMind A5 advertentie BBS Food Polshoogte.indd   1 18-02-13   09:43



    Jouw bijzondere
 herinneringscollage
         aan de muur

Op zoek naar een bijzondere wanddecoratie voor je interieur
of als bijzonder kado? Met uw eigen afbeelding(en) ontwerpt
pno design een bijzonder én betaalbare collage.
Samen met u wordt de sfeervolle en exclusieve uitstraling 
gecreëerd welke volledig voldoet aan uw persoonlijke smaak 
en wensen. Haal met deze bijzondere wanddecoratie een 
stijlvolle blikvanger in huis!

Formaat 20 x 20 cm

Formaat 60 x 80 cm

Formaat 120 x 90 cm

€ 99,-
€ 150,-
€ 190,-

Full colour
geprint canvas doek 

op frame

incl. ontwerp vanaf

€ 99,-
diverse

formaten
mogelijk

www.pnodesign.nl

* Prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten.
 Betaling bij aflevering. Vraag naar de voorwaarden.

groene dijk 2
3401 nj ijsselstein
t 030 687 45 45
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