
 

 

Editie december 2009 
 

    
Editie december 2014           

    



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



 - 1 - 

INHOUDSOPGAVE POLSHOOGTE: 
 

Informatie Polsstokbond Holland  pagina  2 

Van de redactie     pagina  3 

Van het bestuur     pagina  4 

Uitnodiging feestelijke polsstokavond pagina  6 

Nominatie springer/talent van het jaar  pagina  7 

Geboorteberichten      pagina  9 

Volleybaltoernooi 14 maart 2015  pagina 11 

Nieuws van de sponsorcommissie  pagina 12 

Polshoogte nieuwe stijl in 2015  pagina 13 

De doorgeschoven pen    pagina 14 

Er is vast wat voor je bij    pagina 15 

PBH Algemene Ledenvergadering 2015 pagina 16 

Wisseling TC bestuur    pagina 16 

Je bent zo maar PBH bestuurslid!!??  pagina 17 

Andere Spelen     pagina 19 

Wedstrijdtenues bestellen   pagina 21 

Jeugdhoek 

Reinier Overbeek     pagina 22 

Roy Velis      pagina 24 

Happy New Year Kleurplaat   pagina 25  

  



 - 2 - 

 

Informatie over de Polsstokbond Holland                      tel 0348-553006 

Secretariaat 
secretariaat@pbholland.com   
Monta Rosa 12 - 3417 GN Montfoort 

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 a.i. Cees van Ee 06-20957652 

Penningmeester, wedstr secr a.i., jeugd  Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, technische zaken 
Koos van 
Amerongen 

0348-451928 

Lid, prijzenbeheer, demo’s Corné Lekkerkerker 06-51004329 

Lid, sponsorzaken Hans van Eijk 06-53400665 

DB Technische Commissie 

Voorzitter Henry Helmes 06-12235709 

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 

Website 

Beheerder Pieter Hielema 0346-240211 

Demo’s 

Contactpersoon  
Demo’s op wedstrijdschansen 

Leo Roskam 0348-551572 

Contactpersoon springers 
Demo’s op locatie 

Corné Lekkerkerker 06-51004329 

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 - Penningmeester Jan Kooijman 0348-553006 

Lid - PR Douwe Boersma 06-52618617 

Lid Henry Helmes 06-12235709 

Redactie Polshoogte 

Opmaak Arja Helmes 06-19458012 

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 

 
 Wedstrijdsecretariaat / Kleding / Ledenadministratie 
 

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 
030-8899398 
06-13044805 

Opgeven en afmelden van wedstrijden 
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

Uitgifte tenues / Jeppie shirts 
polsstokkleding@pbholland.com  

Christa Faaij / Jeannette van Schaik 

Ledenadministratie 
Hanneke van der 
Kroef 

0348-433379  
06-20512508 

Doorgeven van wijzigingen: Bij de ledenadministratie van je eigen vereniging. 
voor vrienden etc ledenadministratie@pbholland.com 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Samenvattend: De redactie wenst alle lezers van de 

Polshoogte heel veel goeds voor het komende jaar 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
mailto:polsstokkleding@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
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Van het bestuur 
 

Afgelopen maanden zijn voor het PBH bestuur 
drukke maanden geweest maar we kunnen er 

met voldoening op terug kijken. 
Om te beginnen is er geruime tijd gewerkt om te komen tot 

een nieuw beleidsplan voor de periode 2015-2020, genaamd 
“De veilige landing”. Dit stuk heeft veel tijd en energie 

gekost maar er is dan ook met de nodige zorgvuldigheid aan 

dit stuk gewerkt en het is vervolgens uitvoerig besproken 
met alle geledingen tijdens het najaarsoverleg. De daar 

ontvangen op- en aanmerkingen zijn verwerkt en het hele 
stuk is nu gereed voor vaststelling in de ALV van eind maart 

aanstaande. 
Datzelfde geldt voor een notitie om te komen tot een 

nieuwe organisatie structuur voor de PBH. Om dit stuk met 
alle geledingen te bespreken is er zelfs een extra 

vergadering geweest, onder leiding van een daarvoor 
benaderde onafhankelijke voorzitter (Klaas de Wit) en ook 

de daar gemaakte op- en aanmerkingen zijn inmiddels 
verwerkt zodat ook dit stuk klaar ligt voor bespreking in de 

zelfde ALV van a.s. maart. 
De laatste weken hebben we ons, samen met alle 

geledingen over nog een 3e belangrijk onderwerp gebogen. 
Een onderwerp wat veel directer met onze sport te maken 

heeft dan de hiervoor genoemde 2 zogenaamde 
beleidsstukken. 

Vanuit een samengestelde commissie, bestaande uit de TC, 
WOC en Jeugdcommissie, kregen we een zeer uitgebreid 

onderbouwd voorstel om komend seizoen een 3e klasse in te 
voeren. Op basis van zeer gedetailleerde berekeningen 

toonde men aan dat met name de C schans zo vol zal lopen 
met springers komend seizoen dat er niet aan de 3e klasse 

is te ontkomen. Uiteraard zijn er vele varianten denkbaar 
hoe dan zo’n 3e klasse in te vullen, maar ook dit probleem 

hebben we gemeend te moeten delen met alle geledingen, 
waaronder uiteraard, niet het minst belangrijke, de 5 
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verenigingen. Heel veel voor- en tegenargumenten zijn de 
revue gepasseerd, maar helaas niet op een zodanige manier 

dat er een duidelijke oplossing op voldoende steun kon 
rekenen. 

Als PBH bestuur hebben we toen een zogenaamd 
“poldermodel” aan de verenigingen en andere betrokken 

geledingen voorgelegd en daar j.l. 11 december nog een  
extra vergadering over gehouden. 

Ook die extra vergadering had niet tot gevolg dat er een 
eensluidend standpunt geformuleerd kon worden, nee niet 

dat er onderling problemen zijn ontstaan, maar wat de ene 
vereniging als een voordeel ziet, wordt door de andere juist 

als een nadeel ervaren en andersom. 
Goede raad is duur maar uiteindelijk hebben we elkaar 

gevonden in een oplossing, waarbij we het nieuwe seizoen 
ongeveer zullen starten zoals we 2014 zijn geëindigd en na 

4 wedstrijden gaan we met de direct betrokkenen evalueren 
om te bezien of er dan toch nog wat aangepast dient te 

worden, en zo ja, op welke wijze dat dan het beste is. 
Wel is met zoveel woorden vastgesteld dat we op basis van 

nu bekende gegevens en aantallen ingaande het seizoen 
2016 sowieso met een 3e klasse zullen gaan werken. 

 
Tenslotte heeft Floris tijdens de laatste bestuursvergadering 

van de PBH van dit jaar aangegeven te willen stoppen als 
PBH bestuurslid. Het zo veel als mogelijk reeds volwaardig 

mee besturen van Cees, weliswaar vooruitlopend op zijn 
kandidaatstelling tijdens de ALV, is door dat besluit alleen 

maar meer noodzakelijk geworden. Ook dit laatste hebben 
we met de geledingen gedeeld en tijdens de ALV zullen we 

ook nog even stil staan bij het vertrek van Floris uit het PBH 
bestuur. 

Vanaf deze plaats reeds nu een woord van dank aan zijn 
adres, binnen zijn mogelijkheden (beperkt beschikbare tijd!) 

heeft hij voor de PBH veel en goed werk verricht. 
 

Cees van Ee, secretaris a.i. 



 

 

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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U i t n o d i g i n g 

 
 
 

Aan de leden van de Polsstokbond Holland.  
 
 

We willen met elkaar terugblikken op een geslaagd seizoen 
2014 en nodigen jullie allemaal, samen met je partner, uit 

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 10 januari 2015 

in: de kantine van VV Benschop,  
Koningin Wilhelminasingel 27 te Benschop.  

 
Wij verwachten jullie vanaf 20.00 uur want omstreeks 20.30 

uur zal het min of meer officiële gedeelte van de avond 
beginnen.  

 

Tijdens deze avond worden namelijk o.a. de Springer/ster 
en het Talent van het Jaar 2014 ook bekend gemaakt.  

Ook anderen hopen we deze avond te ontmoeten, maar die 
ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

 
We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen 

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

 
Opgeven kan via email bij Cees van Ee, 

cees.van.ee@pbholland.com  
 

Hartelijke groet en graag tot ziens op 10 januari a.s. 
 

Voor het volleybaltoernooi, 14 maart a.s. verwijzen we jullie 
graag naar een artikel elders in deze Polshoogte. 

mailto:cees.van.ee@pbholland.com
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Nominatie springer/talent van het jaar 2014 

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

De motivatie van de nominaties worden op de website 

geplaatst 

Nominaties Springer/ster van het jaar 2014 
 

 
Genomineerd zijn (op alfabetische volgorde) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nominaties Talent van het jaar (Willem Brouwer Bokaal) 
 

Genomineerd zijn (op alfabetische volgorde) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   

Ricardo  
Faaij 

Dymphie  
van Rooijen 

Liesbeth  
de With 

   

Chris 
Anker 

Joriene 
Baas 

Judith den 
Hollander 
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De winnaars worden bekend gemaakt op 10 januari tijdens 
de feestavond van de Polsstokbond Holland. 

 
Adres: kantine VV Benschop – Sportpark Benschop  

Koningin Wilhelminasingel 27 te Benschop 

 

 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 2013 Rian Baas niet opnieuw gekozen 
worden tot Springer van het jaar. Het Talent van het jaar 

2013 Julia van Eijk 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 Gerco van Oort. Hij sprong in 
2014 maar liefst 10 maal een nieuw persoonlijk record en 

bracht dit van 10.10 meter naar 12.38 meter. 
 

4. De winnaars van het NEXT Vastgoed Klassement van het 
seizoen 2014 krijgen het shirt van de klassementwinnaar 

uitgereikt. De winnaars zijn Jaco de Groot (Senioren), Erwin 
Timmerarends (Junioren), Robert Benschop (Jongens) en 

Dymphie van Rooijen (Dames). 

 
5. De Bert Hertog wisselbokalen worden uitgereikt aan Jaco 

de Groot (Senioren), Erwin Timmerarends (Junioren), Arjan 
Mulder (Jongens) en Dymphie van Rooijen (Dames).  

 



  

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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Geboorteberichten 
 

De polsstokfamilie is weer uitgebreid met de geboorte van 
twee zoons. 

 
Bij ons redactielid Margriet Kamphof en Hans Lekkerkerker 

werd op 13 september zoon Jari geboren
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Op 27 november werd in het gezin van Theo en Marja van 
Kooten-Tigchelaar zoon Daan geboren 

 

 

 

Margriet, Hans, Theo, Marja, broers en zussen  
Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk gewenst  

met jullie zoon en broertje!! 
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Volleybaltoernooi op 14 maart 2015 

Het traditionele volleybal toernooi van de PBH vindt 
deze keer niet tegelijk plaats met de eveneens 

traditionele feestavond. Bezetting van locaties hebben 
ons er toe gebracht deze 2 evenementen te splitsen. 

Wel is sporthal ’De Bosrand’ in Benschop opnieuw het toneel 

van deze sportieve krachtmeting tussen de verschillende 
afdelingen. Vanaf 18.30 uur is iedereen van harte welkom, 

de wedstrijden zullen om 19:00 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: Anja Baas - arieanjabaas@hetnet.nl -             
06-58868213 
Jaarsveld: Johan Stigter - johan.stigter@polsstokjaarsveld.nl - 

06-23283838 
Linschoten: Carola van Bemmelen - pclinschoten@gmail.com - 

06-51034685 
Zegveld: Floris van Elzakker - floris.van.elzakker@pbholland.com 
- 06-20926705             

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

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=PH206&context=PBH
mailto:arieanjabaas@hetnet.nl
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1982H003&context=PBH
mailto:johan.stigter@polsstokjaarsveld.nl
mailto:Carola%20van%20Bemmelen
mailto:pclinschoten@gmail.com
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012&context=PBH
mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1995H008&context=PBH
mailto:carla@pcvlist.nl
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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 10 maart zodat we de schema’s op tijd op 

kunnen stellen en dit vooraf naar de teams kunnen sturen. 

Na afloop van het toernooi, we verwachten rond 21.30 uur, 
zal aansluitend de prijsuitreiking plaats vinden in de kantine 
van de sporthal onder het genot van een hapje en een 

drankje. 

Laten we er met zijn allen weer een leuke, sportieve, maar 
vooral ook gezellige avond van maken! Tot 14 maart. 

Corné Lekkerkerker  

 

Nieuws van de Sponsorcommissie 

 
Rondom de jaarwisseling worden de sponsoren waarvan de 

contracten aflopen benaderd over een eventuele verlenging. 
Ook het contract van NEXT Vastgoed www.nextvastgoed.nl 

loopt eind 2014 af. De heer Nico Harkes van NEXT Vastgoed 
had al door laten schemeren dat hij aan het eind van dit 

seizoen na 6 jaar zou stoppen met de naamsvermelding aan 
ons klassement. Wel blijft dit bedrijf de PBH nog sponsoren, 

maar er wordt vanaf 2015 niet meer gesprongen voor het 
NEXT Vastgoed Klassement.   

Binnenkort hebben we een gesprek met De Samenwerking, 

www.desamenwerking.nl waarin de samenwerking van het 
afgelopen seizoen wordt doorgenomen en afspraken worden 

gemaakt voor de komende twee seizoenen.  
 

Arja Helmes, sponsorcommissie 

mailto:corne.lekkerkerkerker@pbholland.com
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H014&context=PBH
http://www.nextvastgoed.nl/
http://www.desamenwerking.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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Polshoogte nieuwe stijl in 2015 
 

Omdat er tegenwoordig veel meer andere media 
beschikbaar is om leden etc te bereiken is er besloten om 

vanaf 2015 nog één ‘papieren’ Polshoogte uit te brengen. 
Deze Polshoogte zal voorafgaande aan het seizoen worden 

gemaakt en komt vol te staan met allerlei gegevens, zodat 
dit bewaarnummer tijdens het seizoen als naslagwerk 

gebruikt kan worden. 
Deze Polshoogte zal daarom ook in een groter aantal 

worden gedrukt, zodat het ook verspreid kan worden aan 
nieuwe leden, vrienden etc. 

 

De rest van het jaar worden de leden, springers en vrienden 
geïnformeerd via de website, facebook en via een 

nieuwsbrief, die vanuit het bestuur zal worden verspreid. 
 

De verspreiding van deze nieuwsbrief zal zoveel mogelijk via 
de e-mail worden gedaan. Als uw/je e-mail adres nog niet 

bij ons bekend is, of is gewijzigd, dan hebben we hierbij het 
verzoek om dit door te geven aan de ledenadministratie 

ledenadministratie@pbholland.com   
 

Mocht je twijfelen of we het juiste e-
mail adres hebben, geef het dan 

toch door, dan wordt het even 
gecontroleerd. Het is voldoende om 

vanuit je mailadres een mailtje te 

sturen en daarbij alleen je naam te 
vermelden. 

 
Bij voorbaat dank voor uw/je 

medewerking, 
 

de redactie 
 

mailto:ledenadministratie@pbholland.com
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 
 

Hallo, ik ben Tom Vendrig. 
 

Ik ben 16 jaar, 
zit op het 

Wellantcollege 
Montfoort en ik 

ben de enige uit het 
gezin die aan 

polsstokspringen doet. 
 

Mijn neefje Guus 
Hoogland die doet wel 

aan polsstokspringen. 
Wij zitten allebei bij 

polsstokvereniging 
Linschoten. 

 
Mijn pr is 16.63 meter 

die heb ik afgelopen 
seizoen gesprongen. 

 
Ik ga aankomend 

seizoen naar je 
junioren en heb als 

doel om daar 17 meter 
te springen. 

Ik zit nu al 7 jaar op 
polsstokspringen. 

 
Ik heb de doorgeschoven pen van Arjan Mulder gekregen en 

ik wil hem aan Robert Benschop doorgeven. 



 

 

 
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/
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Er is vast wat voor je bij 
 

Tijdens het najaarsoverleg is o.a. de nieuwe 

organisatie structuur van de PBH aan de orde 
geweest en de verwachting is dat dit tijdens de ALV in maart 

goedkeuring zal verkrijgen. 
 

Tijdens het najaarsoverleg is ook gesproken over de vele 
vacatures waardoor er meerdere mensen mogelijk te zwaar 

belast worden. Deze info komt veelal bij de bestuurders 
terecht maar met onze website en deze Polshoogte hebben 

we een veel groter bereik. 
 

Binnen het PBH-bestuur bestaan er straks, op basis van nu 

bekende gegevens maar liefst 3 vacatures waaronder heel 
concreet die van wedstrijdsecretaris. Daarbij gaan we er nu 

even van uit dat Corné, Hans en Koos straks in het PBH 
bestuur blijven als vertegenwoordiger van respectievelijk 

Jaarsveld, Vlist en Polsbroekerdam. Dan resteren er nog de 
vacatures van vertegenwoordigers van Linschoten en 

Zegveld. 
 

Voor de nieuwe samenstelling van de PBH ALV moeten de 
afdelingen Jaarsveld, Linschoten, Polsbroekerdam, Vlist en 

Zegveld 2 vertegenwoordigers afvaardigen en de afdeling 
Stichtse Vecht, de Springersraad en de TC 1 afgevaardigde. 

Dit kunnen overigens ook dezelfde personen zijn als 
degenen die al deel uitmaken van het PBH bestuur m.u.v. 

de DB-bestuursleden. 

 
In algemene zin kunnen zowel de TC als de commentatoren 

nog altijd extra mensen gebruiken. Voor informatie hierover 
verwijzen we jullie naar Henry Helmes (TC) en Wim Roskam 

(commentatoren). 
 

Tenslotte behoeven de volgende commissies nog enige 
versterking: de WOC moet dus nog aangevuld worden met 
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een wedstrijdsecretaris; binnen de jeugdcommissie wordt 
nog steeds een vertegenwoordiger van de afdeling 

Linschoten gemist. De sponsorcommissie kent 1 vacature en 
de promotiecommissie maar liefst 3. 

 
Mogen wij jullie allen vragen voor jezelf eens serieus in 

overweging te nemen of je jezelf niet voor één of meer van 
de genoemde vacatures een rol zou kunnen toe dichten ??  

 
Wij zijn ons er van bewust dat er al heel veel mensen heel 

veel werk verrichten maar ook hier geldt: vele handen 
maken licht werk en als je kijkt naar bovenstaande is het 

duidelijk dat op te veel fronten het werk op dit moment niet 
licht genoemd kan worden omdat te veel mensen (handen) 

ontbreken. Wij rekenen op jullie. 
 

Namens het PBH-bestuur Cees van Ee, secretaris a.i.  

 
 
PBH Algemene Ledenvergadering 

2015 

 
Om alvast te noteren in jullie agenda. 
De ALV van de PBH staat gepland voor 25 maart 2015,  

aanvang 19.30 uur in De Triangel in Polsbroekerdam. 
 

 

Wisseling TC bestuur 
 
Bij de TC (Technische Commissie) heeft Brenda 

Knijff i.v.m. studie de voorzittershamer weer 
overgedragen aan Henry Helmes.  

We danken Brenda voor haar positieve inzet als  
voorzitter, wel blijft ze actief als wedstrijdleider.  



 

 

 
 

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

     

    
 

 

 

 Rabobank 
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 Je bent zo maar PBH bestuurslid !!!??? 
 

In mijn geval gaat dat zeker niet op. Als mogelijk intredend 
bestuurslid draai ik vanaf eind augustus mee binnen het 

PBH bestuur en probeer daar wat secretariële taken op te 
pakken. 

Dit alles overigens wel in overleg met alle geledingen die in 
het najaarsoverleg participeren. 
 

Toch is er altijd nog een ALV in maart a.s. waar mijn 
bestuurskandidatuur door de leden bekrachtigd moet 

worden maar er is in mijn geval meer. 
Ik denk een redelijk beeld te hebben van de problemen 

waar de PBH (bestuurlijk) mee kampt en daarnaast ook van 
de gehele PBH als “organisatie”. 

Meerdere mensen heb ik gesproken in de pakweg 6 weken 
die er waren tussen de vraag van Jan en mijn definitieve 

antwoord. 
Voor mij was het ook een argument om juist aansluitend 

aan het seizoen een positief geluid te laten horen omdat ik 
wel zo ongeveer weet wat er de dan komende maanden 

allemaal langs komt. 
 

Het is, lijkt mij, een beetje een open deur als ik vast stel dat 

ik me nogal eens (positief) kritisch heb opgesteld richting de 
PBH. Op basis van o.a. dik 40 jaar bestuurlijke ervaring 

binnen allerhande verenigingen en (maatschappelijke) 
instellingen is ook mij bekend dat zo’n fenomeen op alle 

plaatsen wel voorkomt. 
Echter, ik ben ook van mening dat kritiek er bij hoort want 

hoge(re) bomen vangen nou eenmaal veel wind, maar als er 
dan in een moeilijke bestuurlijke situatie een beroep op je 

wordt gedaan moet je wel bereid zijn om een serieuze 
afweging te maken of je dan als kritisch lid ook niet de 

bereidheid moet hebben om mee de schouders er onder te 
zetten en zo zelf ook een bijdrage te leveren welke die 

kritiek misschien wel (deels) kan doen verstommen,  
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alleen met elkaar uiteraard. 
Dit aspect heeft voor mij echt zwaar mee gewogen, kritiek 

oké, maar dan ook de bereidheid tonen er te willen zijn als 
er een beroep op je wordt gedaan. 

Voor verschillende andere kritische leden zal deze switch in 
mijn denken misschien wel moeilijk te begrijpen zijn, maar 

is wel een zeer overwogen en bewuste switch. 
Ik wil naar mijn vermogen een positief kritische bijdrage 

leveren tot groei en bloei van de PBH !  
 

Tegelijk met het ingaan van mijn aanstaand PBH 
bestuurslidmaatschap heb ik mijn bestuurstaken voor 

Linschoten beëindigd. Deze keuze maak ik zelf maar is 
ingegeven door het feit dat ik persoonlijk van mening ben 

dat je geen bestuurslid (d.b.) van de PBH moet zijn en 
tegelijk bestuurslid (d.b.) van een afdeling. Deze mening is 

persoonlijk en als anderen daar anders tegen aan kijken is 
dat voor mij absoluut aanvaardbaar maar ik wil die splitsing 

voor mezelf heel bewust maken. 
 

Tenslotte las ik eind augustus een reactie van Liesbeth bij 
de uitslagen van het NK in It Heidenskip en toen wist ik het 

zeker, je hebt een goede beslissing genomen. 
Ik citeer Liesbeth: “We kunnen alleen maar trots zijn op de 

PBH. Hoe wij met elkaar als een familie elkaar 

aanmoedigen, elkaar helpen, elkaar dingen gunnen. 5 mooie 
verenigingen die met elkaar de sport dragen. Die elkaar 

respecteren en elkaar helpen als het nodig is en waarbij de 
sfeer altijd goed is. Onder de springers, de supporters, 

onder de vrijwilligers. Waar zie je dat nou nog. Ik kan alleen 
maar trots zijn. Iedereen bedankt daarvoor” einde citaat 

Liesbeth. 
 

Het is voor mij, maar tegelijk ook voor ons allemaal, om er 
aan te blijven werken dat voormeld citaat nog jaren 

herhaald kan worden binnen de PBH.  
Cees van Ee, secretaris a.i. 



 

 

 

 

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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Andere Spelen 
 

We hadden twee geweldige dagen met de Andere Spelen 
van ASR Verzekeringen! 

 
Met naar schatting 5000 fierljep sprongen 

door ongeveer 3000 blije kinderen. 
Logistiek was het een ontzettend zware 

klus en iedereen heeft keihard 
doorgewerkt. Leuk om te zien dat de 

Hollandse en Friese instructeurs met een 
big smile gewerkt hebben aan geweldige 

promotie van fierljeppen/ 

polsstokverspringen!  
Vanaf het eerste kwartier tot het laatste 

kwartier was de stand steeds gevuld met 
een grote groep dolenthousiaste kinderen 

met een grote groep wachtenden. En na 
afloop was er goede publiciteit, zoals een 

leuk verslag in de Volkskrant en Douwe Boersma (PR en 
Marketing NFB) heeft nog een radio interview gegeven aan 

Omrop Fryslan. 
 

Voorbereiding 
De twee dagen Andere Spelen in de Jaarbeurs waren de 

afsluiting van een geweldige en intensieve campagne die 
een paar maanden heeft geduurd.  

Afgelopen zomer begon dit al met casting tijdens de 

polsstokwedstrijden. Met een fotoshoot in een Amsterdamse 
studio waar Reinier na het behalen van zijn NK-titel een dag 

later weer aan de bak moest (overigens, de fotograaf 
maakte twee dagen later weer foto's van Messi!).  

 
Met een hele intensieve opnamemiddag in Polsbroekerdam 

met Joriene en Fabienne (achter de schermen: 
 https://www.youtube.com/watch?v=QxsZuUJFzwE&feature

=youtu.be).  

https://www.youtube.com/watch?v=QxsZuUJFzwE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QxsZuUJFzwE&feature=youtu.be
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En we hadden natuurlijk nog opnames van Andy en Davy 
die met de trekker naar Linschoten reden voor Nickelodeon. 

En zo hing een gigantische poster van een springende 
Reinier aan het gebouw van ASR, waren Joriene en Fabienne 

steeds op tv te zien tijdens reclames en waren Andy en 
Davy op tv bij Nickelodeon. 

 
Andere Spelen Jaarbeurs 

ASR heeft veel geld in de campagne gestoken om zaterdag 
8 november 5000 werknemers en relaties in de Jaarbeurs te 

krijgen en op zondag 9 november 10.000. En dat is gelukt. 
Het was twee dagen gezellig druk bij onder andere het 

kaatsen, zwaardvechten, rollerskaten en onderwaterhockey. 
Maar natuurlijk was het wel heel leuk om te zien dat andere 

stands aan het eind van de dag al leegliepen, terwijl ze bij 
ons nog steeds volop aan het springen waren…  

 
 

 

 

 

 

                               

het  

zaterdag 

team 

 

 

 

  

 

Overigens zie je maar weer dat een lange lange 
voorbereiding dan nog steeds niet voldoende is. Want de 

klimpaal zou een stevige paaldanspaal zijn, maar deze paal 
van nog ongeveer 3 meter lengte trok al krom bij de eerste 

springer die erin klom. Dus op het laatste moment heeft een 
medewerker nog iets in elkaar gelast, waardoor een 

langere, stevige stok gebruikt kon worden, die met vier 
touwen geschoord kon worden.  
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Ook was de afstand over het 'water' te breed, dus is er met 
een eenvoudig stanleymes op het laatste moment maar een 

meter van het 'water' af gesneden.  
 

Speelkaart 
Het is nog niet afgelopen, want kinderen kunnen op de 

website Andere Spelen naar het onderdeel fierljeppen gaan 
en daar een zogenaamde Speelkaart bestellen. Ze krijgen 

dan een mooie kaart thuis gestuurd en kunnen dan op de 
website Andere Spelen opzoeken wat de contactgegevens 

van de vereniging in Fryslan of Holland zijn waar ze zich 
kunnen melden voor wat proeflessen.  

 
Overigens weet ASR dat ons seizoen van mei t/m half 

september loopt, dus kinderen mogen zich aanmelden, maar 
kunnen nog niet trainen. 

Het was leuk, spannend, soms frustrerend, maar mooie 

reclame voor onze sport.  
 

Dank aan iedereen voor de medewerking! 
 

Douwe Boersma   
 

 

Wedstrijdtenues bestellen 
 

Beste springers, 
 

In de najaarsvergadering is besloten dat alle springers op de 

grote schans vanaf 2015 3 wedstrijdtenues moeten hebben. 
Degenen die nog geen 3e shirt/broekje besteld hebben 

kunnen dit nog doen bij Christa Faaij van de 
kledingcommissie polsstokkleding@pbholland.com. 

 
Meer informatie komt op de website. 

 
Groeten Christa Faaij  

mailto:polsstokkleding@pbholland.com


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
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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Reinier Overbeek 

Nederlands Kampioen, jeugd tot 12 jaar. 
 

Dit jaar heb ik groep 8 afgesloten en was ik in het begin 
heel druk met veel leuke dingen en feestjes, dat zorgde niet 

voor topprestaties. 
Mijn pr heb ik dit jaar slechts met 32 cm verbeterd op de 

grote schans. Gelukkig was het jeugd NK pas na alle 
feestjes en lolletjes, en had ik nog 6 weken de tijd om me 

echt te concentreren op het NK in Zegveld, een prachtige 
nieuwe moderne locatie. 

Uiteindelijk wilde ik wel heel graag weer NL kampioen 

worden. Daarom heb ik de laatste weken voor het NK niet 
mee gedaan aan de activiteiten van o.a. de VVV en de 

kindervakantie week in Lopik. Op tijd naar bed en gezond 
eten en veel trainen. Gelukkig met het gewenste resultaat. 

Een nieuw Nederlands Jeugdrecord van 11.04 cm en dan 
ook nog op het Nederlands Kampioenschap, dat is wel heel 

bijzonder. Ook vond ik het heel erg leuk dat Roy ook in de 
jongensklasse tot en 

met 10 jaar de 
winnaar werd. Want 

samen hebben we 
veel getraind, dat 

was erg gezellig. 
Samen hebben we 

ook een gezellig 

Kampioensfeest 
gehad met prachtige 

chocolade trofee, het 
was een duplicaat van                                          

foto’s NK jeugd – Dutchhikes                het origineel. 
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De dag na het NK was ik in Amsterdam voor de fotoshoot 
van de andere spelen. Dat was erg leuk met een fotograaf 

uit Engeland die ook alle bekende voetballers fotografeert.   
Er was een hele rij tafels als schans en een enorme 

trampoline voor de uitsprong en een windturbine voor het 
effect. Ik was mijn warming-up vergeten, de volgende dag 

had ik bar spierpijn.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Maar het was de moeite waard, want in oktober waren we in 

Assen waar ik overal op de reclamezuilen hing, en ook op 
het Fortis gebouw in Utrecht en op het NS-station op de 

Dam in Amsterdam met billboards en led light reclame. Ook 
hingen er posters in IJsselstein bij de Motorwinkel van 

Molenaar, er waren erg veel leuke reacties van mensen. 
 

Op 8 en 9 november waren dan de Andere Spelen, erg leuk, 
veel Hollandse en Friese springers waren er om de sport te 

promoten. Ook konden we als het pauze was tussen de 
middag, zelf deel nemen aan de spelen. Vooral het Bossabal 

en het frisbee was erg leuk. Mijn moeder ging nog even 

rollerdisco schaatsen, dat was wel grappig. Ook was er glow 
in the dark sjoelen, dat zag er ook grappig uit. Het 

onderwater hockey vond ik bijzonder om te zien. 
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Met zwaardvechten en spelen met de majorettestokjes had 
ik niks, twirling dat is echt voor meisjes. 

Voor het komende seizoen hoop ik te promoveren naar de 
topklasse, ik wil 15 meter gaan springen en mee te doen 

aan het NK. Ook hoop ik in de avond wedstijd van de NFM 
te zitten, dat zou geweldig zijn. 

Groetjes Reinier 
 

 
 

Hoi, ik ben Roy Velis en ik  
woon in Benschop vlakbij de 

Triangel. 
 

Ik ben 8 jaar ik ben dit jaar op 
polsstokverspringen gegaan en 

vind het super leuk en het gaat 

best wel goed. Ik ben zelfs 
Nederlands Kampioen 

geworden in Zegveld en het 
was super spannend met al die 

camera’s en heel veel mensen, 
maar het is toch goed gegaan.  

 
Nu ga ik goed men best doen 

om volgend jaar weer 
kampioen te worden en verder 

doe ik aan kickboxen. Hier ben 
ik ook druk voor aan het trainen.  

 
Ik hoop dat het weer snel beter weer wordt, zodat we weer 

snel kunnen polsstokspringen. Verder zit ik in Lopik op 

school in groep 5a en ik vind voetbal ook leuk, maar 
schrijven vind ik niet zo leuk. Dus tot ziens, en hopelijk tot 

gauw bij het polsstok springen. 
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totaal
oplossingen

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

PROFESSIONALS!

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

dIEnsTEn
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