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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 - Materialencommissie Gerwin van Vliet 06-29520183 

Lid - WOC 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 0348-551575 

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 Arno Baas 06-17775019 

Secretaris Laurens Lekkerkerker 06-53570350 

Leden Carina den Hartogh - Erwin Timmerarends - Annemarie van Schaik 

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 der 
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 
 
 

 

Over twee maanden worden de eerste wedstrijdsprongen al 

weer gemaakt. Het is op dit moment nog nauwelijks voor te 
stellen…  We krijgen eerst nog diverse jaarvergaderingen bij 

de verenigingen en op 26 maart de jaarvergadering van de 
Polsstokbond. De laatste besluiten worden dan genomen, 

die we terugzien in de eerstvolgende ‘Op de hoogte’ editie 
van de Polshoogte, die gezien de wedstrijdkalender dit jaar 

eerder uit komt dan voorgaande jaren. 
In deze Polshoogte staan diverse oproepen voor vrijwilligers 

voor allerlei taken, we hopen dat deze snel worden ingevuld. 
Afgelopen wintermaanden zijn al twee nieuwe vrijwilligers 

gevonden: Ronald van Bemmel en Ricardo Faaij, die op onze 
website een heel aantal foto’s hebben gekoppeld aan de 

diverse springers, waarvoor onze dank. Als de diverse taken 
onder meerdere mensen wordt verdeeld, dan blijft het voor 

iedereen leuk en wordt het geen belasting. 
Verder kunnen we nog melden dat er een nieuwe grote 

subsponsor is gevonden. In de volgende Polshoogte meer 
daarover, houd ook de website en de media in de gaten. 

 
De volgende Polshoogte komt uit medio april 2014, uiterste 

inleverdatum 4 april 2014: arja.helmes@pbholland.nl 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
mailto:polsstokkleding@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:arja.helmes@pbholland.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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Van de bestuurstafel 
 
Beste sporters en sportvrienden. 
 

Aan de vooravond van het nieuwe seizoen 

wil ik toch graag nog wat dingen onder de aandacht 
brengen. 

 
- Ten eerste, zijn we nog steeds op zoek naar TC-ers en 

digimeters. 

Dit i.v.m. het drukke seizoen kalender. 
Onze bestaande TC-ers zijn best wel zwaar belast. 

 
- Ten tweede zijn wij nog op zoek naar commentatoren.  

De spoeling wordt erg dun, dus is er veel druk bij deze 

mensen om aanwezig te zijn.  
 

Ik hoop echt op wat reacties. 
 

We kunnen melden dat het digimeten + de borden zo 
goed als rond zijn. 

 

Voor de rest hoop ik op een sportief seizoen met een 
spannende Nationale Competitie.  

 
Ik hoop iedereen weer te ontmoeten tijdens te 

wedstrijden. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Koos van Amerongen 

koos.van.amerongen@pbholland.com 

mailto:koos.van.amerongen@pbholland.com
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Geachte leden van de Polsstokbond Holland, 
 

Het PBH-bestuur nodigt u/jou hierbij uit voor de  

Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) 

 

Deze wordt gehouden op 

 Woensdag 26 maart 2014 

 in “De Triangel” te Polsbroekerdam  

en begint om 19:30 uur. 

 
Agenda: 

 

1) Opening 

2) Vaststellen agenda 

3) Mededelingen 

a. Mededelingen HB (onder andere nav de 

besluitvormingsroute) 

b. “Rondje langs de velden” (mededelingen van 

aanwezigen) 

 

4) Notulen 20 maart 2013 

5) Secretarieel jaarverslag 2013 

6) Kascontrolecommissie 

a. Verslag kascontrole 2013 

b. Benoemen kascontrolecommissie 2014 
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7)     Financieel jaarverslag 2014 

a. Jaarrekening 2013 

b. Begroting 2014 

c. Contributie 2013 en 2014 
 

8) Bestuursverkiezing 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: Douwe 

Boersma 

Ter vervanging van Douwe Boersma is het 

HB op zoek naar een nieuwe secretaris, 
zodat Floris andere taken kan gaan doen. 

 

b. Aftredend en herkiesbaar: Jan Kooijman 
 

9) Toelichting op totstandkoming van de 
wedstrijdkalender (presentatie) 

 

10) Bespreekpunten: 

a. Clinics op locatie: hoe gaan we hier in de 
toekomst mee om. Eventueel met het 

oprichten van een democommissie?  
 

11) Rondvraag 

 

12) Sluiting 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
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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Vrijwilligers oproep TC 

 
De afgelopen tijd zijn we druk geweest met 
het verfijnen van het digitale meetsysteem. Dit 

vergt veel inzet van vrijwilligers. Gelukkig zijn 
hiervoor een aantal enthousiastelingen opgestaan. 

Als Technische Commissie zijn we nog wel op zoek naar 
wedstrijdleiders. 

 
Bij iedere wedstrijd zijn twee wedstrijdleiders van dienst 

aanwezig. Circa 30 minuten voor aanvang van een 

wedstrijd wordt de wedstrijdaccommodatie nagelopen. Als 
wedstrijdleider ben je verantwoordelijk voor een goed 

verloop van de wedstrijden en het op eenduidige manier 
handhaven van het reglement.  

 
Naast het leiden van een aantal wedstrijden per jaar, 

vergaderen we 2x per jaar met de gehele TC. In 

september/ oktober als afsluiting van het seizoen en in 
april ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

Vanzelfsprekend moet je als wedstrijdleider enige feeling 
hebben met de sport en op de hoogte zijn/ raken van het 

wedstrijdreglement. 
 

Wanneer je ons wilt komen versterken of iemand weet die 
we kunnen benaderen, dan hoor ik dat graag! Chroom 

ook niet om contact op te nemen wanneer je meer 

informatie wilt. 
 

Wij kijken uit naar het nieuwe seizoen. 
 

Met sportieve groet, namens de TC, 
Brenda Knijff, voorzitter TC PBH 

Brenda.knijff@pbholland.com, 06- 12192325 
 

mailto:Brenda.knijff@pbholland.com
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Aanmelden voor de wedstrijden 

 

Vanaf het seizoen 2014 moeten de springers 

zich voorafgaand aan het seizoen aanmelden  
in plaats van afmelden.  

 
Dit betekent dat op het moment dat je je niet voor de 

eerste wedstrijd hebt opgegeven je niet kan deelnemen. 

 
Normaal kan je worden bijgeschreven, maar in verband 

met de nieuwe technologie van het digitale meten is ter 
plekke opgeven niet meer mogelijk. 

 

Dus: wil je springen: geef je op tijd op! 
 

In de volgende Polshoogte komt hierover meer te staan, 
maar als je nu al weet dat je komend seizoen mee gaat 

springen en wanneer je niet aanwezig bent, i.v.m. 
vakantie, dan kan je dit al doorgeven aan de 

wedstrijdadministratie: 

wedstrijdadministratie@pbholland.com 
 

NB Het aanmelden geldt niet voor de springers die op de 
jeugdschans meedoen aan de jeugdwedstrijden.  

Zij hoeven zich niet van tevoren aan te melden. 

 
 

 
Afmelden als springend lid 

 

Als je nu al weet dat je komend seizoen niet meer gaat 
springen, wil je dit dan z.s.m. doorgeven aan de 

ledenadministratie van je eigen vereniging.   

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
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Van de Springersraad 
 

Hallo Springers, 
 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Nog een paar 
weken en de trainingen en daarna de wedstrijden beginnen 

weer. Binnen de Springersraad is er deze winter nogal wat 
veranderd. Pieter, onze voorzitter, en Kimberley hebben 

besloten te stoppen als lid van de Springersraad. Bij deze 
willen wij hen nogmaals bedanken voor alles wat ze voor 

ons hebben gedaan. Gelukkig hebben we goede vervangers 
gevonden, namelijk Erwin Timmerarends en Annemarie van 

Schaik. We zijn erg blij dat zij zich willen gaan inzetten voor 
de Springersraad. De taak van voorzitter zal vanaf heden 

worden overgenomen door Arno Baas. 

Voor jullie als springers zal er niets veranderen, net als 
altijd kunnen jullie ons tijdens wedstrijden altijd bereiken 

wanneer je iets hebt waar wij wat mee zouden kunnen 
doen.  

 
Wij wensen jullie veel succes met de voorbereiding op het 

komende seizoen. 
 

Groeten,  
De Springersraad 

 
 

 
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 vorig jaar gebruikte eigen opzetstukken.  

 



 

 

 

 

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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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

 

Hallo ik ben Lucas van Eijk ben 13 jaar en 

kom uit Haastrecht.  

Ik heb de doorgeschreven pen van Djazy Koenders 
gekregen.  

Ik ken hem doordat we samen trainen bij polsstok club de 
Vlist. Ook spring ik wedstrijden tegen hem, we springen 

samen bij de jongens B.  
 

Mijn PR staat nu op 12:88 en mijn doel is om dit jaar de 
13,5 meter te passeren. Wat er nog verbeterd kan 

worden aan mijn sprong is mijn aanloop want ik rem aan 

het eind van de schans soms nog wel eens af. 
  

Ik heb mee mogen 
doen met de eerste 

NK jeugd in IJlst 
daar ben ik eerste 

geworden bij de 

jongens tot tien 
jaar.  

 
Daar na heb ik nog 

2x mee mogen doen 
met wat minder 

succes.  
Mijn hobby’s zijn: 

polsstokverspringen 

natuurlijk en 
volleybal.  

 
 

Ik geef nu de doorgeschreven pen aan: Jonathan Stigter.  
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Talent van het Jaar 
 

Hallo polsstokkers! 
 

Ik ben Julia van Eijk en heb in 
december de prijs in ontvangst 

mogen nemen voor Talent van het 
Jaar! Ook ben ik daarom gevraagd 

om een stukje over mezelf te 
schrijven voor in de Polshoogte.  

 
Ik zit bij de polsstokvereniging in 

Vlist, waar ik al vanaf m’n 5e 
meedeed met trainingen omdat m’n 

moeder Marja Tigchelaar trainer 
was. Toen ik uiteindelijk ook mijn 

zwemdiploma had mocht ik gaan 
oefenen over de sloot.  

 
In 2007 heb ik voor het eerst een heel seizoen over de 

jeugdschans gesprongen, het verste wat ik op de 
jeugdschans heb gesprongen was 8,89m.  

In 2009 als 10 jarig meisje heb ik m’n licentie gehaald voor 
de grote schans.  

 
In seizoen 2013 heb ik mee mogen doen aan het Tweekamp 

en aan de Nationale competitie. Op het Hollands 
Kampioenschap ben ik 2e geworden op 4 cm na, en het 

mooiste wat ik mee heb mogen maken is het Nederlands 
Kampioenschap, waar ik jammer genoeg wel last had van 

een ontstoken teen.  
Het seizoen ben ik geëindigd met een pr van 14,57m.  

 
Naast polsstokspringen doe ik ook aan voetbal bij VV 

Haastrecht in de MB1. En spelen we in de Hoofdklasse. 
Helaas ben ik laatst in een voetbalwedstrijd onderuit getrapt 

waarbij ik mijn scheenbeen heb gebroken. 
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Dus de voorbereiding op het nieuwe 

seizoen loopt niet zo als gepland, 
want ik zit 2 maanden in het gips. 

 
Hopelijk kom ik er snel weer bovenop 

zodat ik nog wel wat sprongen kan 
maken dit seizoen!  

 
Mn doel voor dit seizoen was voordat 

ik mijn been brak de 100 meter halen 
in mijn klassement. Maar dat is nu 

maar de vraag of ik dat ga halen. Ook 
hoop ik dit jaar nog richting de 15 

meter te springen.  
 

Ik wens de springers een sportief en succesvol 
springseizoen toe, en dat er maar weer ver gesprongen mag 

worden! 
 

Groetjes Julia.        
 

 

Schans indeling 2014 
 
1e klasse wedstrijd 

 
A-schans Senioren A / Senioren Top 

B-schans Jongens Top / Junioren Top 
C-schans Dames A / Dames Top 

 
2e klasse wedstrijd 

 

A-schans Mixklasse A  
B-schans Mixklasse A (B-schans) / Jongens B / Jongens A   

C-schans Jongens C / Dames A 



  

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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Afscheid na 12 jaar TC 
 

Er is een tijd van komen en van (voorlopig) gaan.  
Ik heb het even terug gezocht maar vanaf 2002 

tot op heden heb ik me met veel plezier en met 
volle overgave ingezet voor de technische commissie van de 

PBH. De eerste jaren als wedstrijdleider aansluitend als 
secretaris en van 2009 tot met 2012 als voorzitter van het 

dagelijks bestuur van de TC. 
 

 In al de jaren dat ik bij de TC betrokken ben geweest 
hebben we vele innovaties binnen de sport meegemaakt 

waardoor de sport sterk ontwikkeld is, denk aan de 
carbonpolsstok, het digitale meten, de nieuwe bus, betere 

zandbedden, het loskoppelmechanisme enz. enz. We staan 
voor aanvang van weer een nieuw polsstok seizoen waarin 

we vast wel weer nieuwe ontwikkelingen gaan zien. Het 
digitale meten wordt de norm en waarschijnlijk hebben we 

aankomend seizoen ook digitale scoreborden. Mooi om te 
zien dat de sport steeds professioneler wordt. 

 
Voor mezelf vond ik het erg mooi om mee te maken dat ik 

als heuse ‘bondscoach’ na de overwinning van de Tweekamp 
in Jaarsveld de beker voor “ons team” overhandigd kreeg uit 

handen van Foppe de Haan. 
Mijn besluit om te moeten stoppen met mijn TC werkzaam-

heden komt voort uit het feit dat ik om diverse persoonlijke 
redenen geen tijd meer kan of wil vrijmaken om me voor de 

volle 100% in te zetten voor de TC.  
Dat vind ik jammer maar ik heb voor me zelf nu eenmaal 

het motto; “als ik iets doe wil ik me er volledig voor in 
kunnen zetten en anders doe ik het liever niet”. Misschien 

vind ik in de toekomst weer tijd en motivatie en wellicht pak 
ik dan weer wat taken op. Binnen het dbTC zal mijn plaats 

overgenomen worden door Gerwin van Vliet en ik heb er dus 
het volste vertrouwen in dat het dbTC onder leiding van 

voorzitster Brenda Knijff de toekomst prima aan kan.  
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In het seizoen 2014 zal mijn inbreng binnen de PBH dus 

minimaal zijn en hoofdzakelijk bestaan uit supporteren en 
waarnodig en gewenst het dbTC van advies voorzien en 

helpen met zaken die ik in het verleden voor de PBH mocht 
regelden. 

 
Verder hoop ik op een mooi polsstokseizoen met veel mooi 

weer en mooie sprongen en tot ziens langs de schans. 
 

Groetjes … Henry Helmes. 

 
 

 

Polsstokkleding 
 
WIE 

Wie heeft er zin om een klusje van mij over te nemen? 
Het gaat om het leukste vrijwilligersklusje van het hele 

polsstok gebeuren.  
Namelijk: de nieuwe enthousiaste wedstrijdspringers in de 

kleren helpen. Uiteraard zijn er ook aspecten die iets minder 
zijn. Zoals het bijhouden van de administratie en de 

financiën. Maar dat hoort er eenmaal bij. 
 

Het is van belang dat u een beetje ruimte hebt in uw huis 
om de kleding voorraad op te bergen (vijf bananen dozen en 

een tas). 
 

Na het zeven jaar met plezier te hebben gedaan, wil ik het 
graag in de loop van het komende seizoen overdragen aan 

een andere vader of moeder. 
 

Wie meld zich……………  
Stuur een mail naar polsstokkleding@pbholland.com  

 
Groeten van Joke de With 

mailto:polsstokkleding@pbholland.com


 

 

 
Bijvoet Verf en Wand 
Swammerdamweg 14 
3401 MP  IJsselstein 
Tel: 030-6881491 

 

www.bijvoetverf.nl 

 

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 

 

 

 

 

 

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/


 



 



 

 

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. 
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Jaarverslag PBH 2013 

 
Inleiding 
In het jaarverslag staat het bestuur van de Polsstokbond 

Holland (PBH) stil bij belangrijke gebeurtenissen in het 
afgelopen jaar bij het polsstokspringen. Lees verder over 
bestuurlijke zaken, sportieve resultaten en overige zaken. 
 

Bestuurlijk 

o Hoofdbestuursleden 
In het afgelopen jaar heeft het Hoofdbestuur afscheid 

genomen van Arja Helmes. Het bestuur is haar zeer erkentelijk 
voor haar grote inzet. Toegetreden zijn Floris van Elzakker als 
secretaris en Corne Lekkerkerker als algemeen lid. Bertjan van 

Vliet is begonnen aan zijn derde (en laatste) termijn als 
penningmeester. 
 

o Leden van verdienste 
Als nieuw Lid van Verdienste werd Herman Stigter benoemd. 
 

o Materialencommissie 
Sinds dit jaar is er een Materialencommissie die zich specifiek 
met het ontwikkelen en onderhouden van het materiaal bezig 

houdt. 
 

o Sponsor- en Groeicommissie 

Pieter Hielema is gestopt met zijn activiteiten voor de 
Sponsorcommissie en de Groeicommissie.  
 

o Jeugdcommissie 
Bij de Jeugdcommissie is Mieke Baars-van Vliet gestopt.  
 

o Wedstrijd Opzet Commissie 
Henry Helmes stopte bij de WOC en werd opgevolgd door Arja 
Helmes.   
 

o Technische Commissie 
De TC heeft afscheid genomen Ben van Schaik en Teus 

Eikelenboom. Toegetreden is Ad Knijff. 
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o Springersraad  
De Springersraad nam afscheid van Wendy Helmes (secretaris 
is nu Laurens Lekkerkerker). Het nieuwe lid is Kimberley 

Engelhard. 
 

o Relatie met NFB, FLB 
Bij het polsstokverspringen op nationaal niveau zien we dat de 

bonden naar elkaar toe bewegen. De trend lijkt dat de 
samenwerking intensiveert en de Nederlandse Fierljep Bond 

(NFB) wordt steeds meer het platform waarop aan 
gezamenlijke thema’s wordt gewerkt. Denk daarbij aan de 

huidige Nationale Competitie en het nogmaals proberen te 
ontwikkelen van een landelijk reglement. Hiermee verschuiven 

accenten dus naar de nationale bond. 
 

o Beleidsplan 
De beleidsperiode 2010-2015 loopt langzamerhand naar een 

einde. Het Hoofdbestuur gaat begin 2014 een overleg plannen 
dat gewijd is aan het opstellen van een nieuw beleidsplan voor 
de nieuwe periode.  
 

In het afgelopen jaar zijn de volgende zaken uit het 
beleidsplan gerealiseerd: 

1. Ontwikkelen Stichtse Vecht: Er is een nieuwe 
jeugdaccommodatie gebouwd bij Oortjespad. Daarnaast zijn er 
trainingen georganiseerd in Vreeland.  

2. Ontwikkelen Zegveld: Er is een nieuwe jeugdaccommodatie 
gebouwd met twee jeugdschansen en een eerste grote schans. 
 

Persoonlijk 

o We ontvingen een geboortekaartje van Tim van Vliet,  
geboren op 10 mei 2013, zoon van Bertjan van Vliet en Ilse de 

Kruijf. 
  

Sportief 

o NK, NFM, Jeugd, TK, HK 
Het NK in Polsbroekerdam was fantastisch aangekleed met de 

uitstraling van een verspringarena. Helaas zat het weer tegen 
met lange regenonderbrekingen.  
Talent Rian Baas werd Nederlands Kampioen bij de junioren en 

was daarmee het uithangbord van de PBH. De overige 



 - 19 - 

Nederlands Kampioenen waren Thewis Hobma (senioren), 
Hilianne van der Wal (dames) en Bobby Zwaagman (jongens).  
Bij het NFM werd Jaco de Groot seniorenkampioen en waren 

evenals bij het NK ook weer Hilianne van der Wal en Bobby 
Zwaagman kampioen. Bij de junioren won Age Hulder en bij de 

veteranen Rimmer Abma. 
Bij het NK Jeugd was Kenzo Hielema de enige Nederlandse 

jeugdkampioen van de PBH. Andere kampioenen waren Wietse 
Nauta, Sigrid Bokma, en Tirza Boschma. 
Bij de Tweekamp in It Heidenskip waren de beste springers 

overwegend oranje gekleurd met Dymphie van Rooijen 
(dames), Erwin Timmerarends (junioren) en Ricardo Faaij 

(jongens). Beste senior was die dag Oane Galama. De 
eindwinst ging toch naar de FLB met een verschil van 2.33 

meter. 
In Vlist werden de volgende springers Hollands Kampioen: Jaco 

de Groot (senioren), Carina den Hartogh (dames), Rian Baas 
(junioren) en Ricardo Faaij (jongens). 
 

o Nationale Competitie 

De Nationale Competitie werd voor het eerst gesprongen, 
zodat de Hollandse en Friese toppers zich een aantal keren 

met elkaar konden meten. Met als vernieuwing dat de oudere 
junioren met de senioren meespringen. Talenten als Nard 

Brandsma en Rian Baas lieten zien dat ze aan kunnen haken 
bij de ‘grote mannen’. Seniorenkampioen werd Bart Helmholt 
voor Jaco de Groot. Bij de dames won Wendy Helmes voor 

Hilianne van der Wal. En bij de junioren won Erwin 
Timmerarends voor Bobby Zwaagman en Ricardo Faaij. 
 

o Springer/Talent van het jaar en seizoensprijzen 
Springer van het jaar werd Rian Baas en talent van het jaar 

werd Julia van Eijk. Een mooie bevestiging van een goed 
seizoen.  
 

Het klassement werd bij de senioren, ondanks een matig 

seizoen, weer overtuigend gewonnen door Jaco de Groot. Bij 
de dames won Wendy Helmes met een mooi klassement met 

alleen maar 15-meter sprongen. Rian Baas won bij de junioren 
met als enige 18-meter of verder. En Ricardo Faaij was echt 
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buitencategorie met een klassement met één 17-meter en 
verder 18-meter sprongen. De concurrentie bleef meters 
achter.  
 

o De Polsstokbond Holland heeft 185 springende leden, 
waarvan 63 jeugdleden. 

Een overzicht van de springers met een compleet klassement 
over de afgelopen 5 jaar 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Senioren 19 18 19 21 21 

Dames 19 21 24 25 26 

Junioren 14 23 21 20 21 

Jongens 38 24 30 33 38 

Jeugd 41 35 27 34 42 

Totaal 131 121 121 133 148 
 

Diversen 

o Volleybaltoernooi 
Het jaarlijkse volleybal festijn was dit jaar op 21 december. Na 

het volleyballen was er een feestavond met de jaarlijkse 
prijsuitreikingen. Dankzij de prima organisatie hadden we weer 
een mooie gelegenheid om elkaar aan het eind van het jaar te 

ontmoeten en onze krachten even te meten in een andere 
sport.  
 

o Media 
Ook in 2013 waren er veel opnames van binnenlandse en 

buitenlandse TV en radiozenders, waardoor miljoenen kijkers 
over de hele wereld in aanraking zijn gekomen met onze sport. 
Meest opvallende waren de opnamen van een groep Zuid-

Koreaanse beroemdheden die op de schansen van Linschoten 
en Jaarsveld mochten laten zien dat polsstokverspringen 

ontzettend leuk is, maar nog niet zo makkelijk aan te leren.  
 

o Digitaal meten 
In 2013 zijn we gestart met digitaal meten. Het is een proef 

waarmee we goede ervaringen hebben opgedaan en een goede 
stap naar verdere verbetering van onze sport. 
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Uitnodiging 

Zwemmen met alle springers van de jeugdschans 
 

Ben jij een springer of springster van de jeugdschans? 
Heb jij nog geen licentie voor de grote schans? 

Ben jij lid van Jaarsveld, Linschoten, Polsbroekerdam, 
Stichtse Vecht, Vlist of Zegveld? 

We gaan weer zwemmen!!! 
 

We gaan op zat 5 april zwemmen van 13.30-16.00 uur 

in zwembad Merwestein in Nieuwegein.  
 

Voor 3 euro heb je een super gezellige en sportieve middag.  

Geef je op, en doe dit vóór 30 maart. Je kunt je opgeven 

door te bellen met de contactpersoon van jouw vereniging.  
 

De contactpersonen zijn: 

Jaarsveld: Leo Roskam 
 0348-551572 leoroskam@freeler.nl 

Linschoten: Margriet Kamphof  
06-53577870 margrietpolsstokmuts@hotmail.com 

Polsbroekerdam: Corine van Jaarsveld  
0348-452437 j.vanjaarsveld@kpnplanet.nl 

Stichtse Vecht: Pieter Hielema  
06-29006207 pieter.hielema@pbholland.com 

Vlist: Marja Tigchelaar  
0182-601606/06-36266069 ajram4719@hotmail.com 

 Zegveld: Marjan Kastelein  
0348-691133 antonkastelein@hetnet.nl 

 

Tot ziens op 5 april en neem je zwemkleding,  

je handdoek en 3 euro mee.  
Tijdens of na het zwemmen krijg je nog wat lekkers.  

 

Bel ons vóór 30 maart 
Leo, Margriet, Corine, Pieter, Marja en Marjan 

mailto:leoroskam@freeler.nl
mailto:margrietpolsstokmuts@hotmail.com
mailto:j.vanjaarsveld@kpnplanet.nl
mailto:pieter.hielema@pbholland.com
mailto:ajram4719@hotmail.com
mailto:antonkastelein@hetnet.nl
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bij brandschade, rook- en roetschade,  
storm- en waterschade, schimmelschade, 
inbraak- en explosieschade én overige schades

PROFESSIONALS!

   24/7  
0800 - 365 62 67 
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